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Sbírka rozhodnutí
nejvyšších stolic soudních

Rozhodnutí
nejvyššího soudu československé
republiky ve věcech občanských.

republiky Československé.

Ročník

UHvání státního znaRu povoleno ministerstvem obchodu.

<od

14066 -

14833>

obsahující rozhodnutí z roku 1935.

Svazek 102.
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V Praze 1936.
Tiskem firmy Hejda @ Zbroj v Mladé Boleslavi.
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R I 731/35
Rv I 1552/33
Rv I 1981/33
Rv I 2019/33
Rv I 1231/35
Rv I 1544/35
R II 321/35
R II 335/35
R III 475/35
Rv I 2087/33
Rv I 1455/35
R II 185/35
R II 355/35
R I 764/35
Rv III 358/34
Rv IV 228/34
R I 802/35
R I 895/35
Rv I 807/35
Rv II 849/33
Rv II 429/35
R I 852/35
R I 845/35
Rv I 1829/33
R II 269/35
R II 310/35
R II 394/35
Rv II 817/33
Rv II 829/33
Rv II 524/35
Rv I 1107/35
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14. R II 291/35
14. R II 327/35
14. Rv II 574/33
14. Rv II 629/33
14. Rv II 643/33
14. Rv II 481/35
18. R I 910/35
18. R l'l 418/35
18. R II 425/35
18. Rv l'lI 658/34 .
19. R I 723/35
19. R I 824/35
19. Nd I 401/35
19. Rv I 2277/33
19. Rv ! 2501/33
19. Rv I 1413/35
19. R II 365/35
19. R II 411/35
20. Rv I 1545/33
20. Rv I 2057/33
20. R II 351/33
20. Rv II 520/35
20. R III 459/35
21. R I 784/35
21. R I 817/35
21. R lIlI 134/35
25. R I 761/35
25. R I 911/35
25. Rv I 1627/35
26. R I 361/35
26. R I 739/35
26. R I 864/35
26. Rv I 935/33
26. Rv I 2515/33
26. Rv I 1219/35
27. Rv I 1763/35
27. Rv I 2499/33
27. R II 290/35
27. Rv II 16/35
27. Rv IH 396/34
27. Rv IV 417/34 .
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14552
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14555
14556
14557
14558
14559
14560
14561
14562
14563
14564
14565
14566
14567
14568
14569
14570
14571
14572
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Rv III 766/35
R I 789/35
Rv ]o 2329/33
Rv II 603/35 .
R III 520/35 .
Rv III 654/34
Rv I 100/35
Rv I 1587/35 .
Rv II 544/33 .
Rv II 984/33 .
Rv II 1042/33
Rv II 1061/33
Rv III 760/33
Rv III .455/35
R I 674/35

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

14574
145·75
14576
14577
14578
14579
14580
14581
14582
14583
14584
14585
14586
14587
14588

1.
2.
2.
2·.
2.
2.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
4.

X.
Xl.
Čís.
říjen

»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»

»

»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»

»
»

»
»
»
»

»

»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»

»

»
»

»
»

»
»
»

»
»

»

4. R I 858/35
4. R I 993/35
4. Rv I 2217/33
4. Rv I 870/35
4. Rv I 1060/35 .
4.R II 431/35
5. R I 644/35
5. R I 786/35
5. R II 403/35
9. R I 1011/35
9. Rv I 1704/35 .
9. Rv I 1764/35 .
9. Rv ]<I 389/33 .
9. Rv IV 254/34
10. R I 744/35
10. R I 879/35
10. R I 918/35
10. R I 1001/35
10. R I 1046/35
10. Rv I 1620/33 .
10. Rv I 1634/35 .
10. R II 35/35
10. Rv II 868/33 .
10. Rv ],I 1083/35
11. R I 732/35
11. Rv I 1418/35
11. Rv I 1794/35
11. R II 392/35
ll. R II 465/35
11. Rv II 777/34 .
11. Rv II 512/35 .
ll. Rv II 550/35 .
11. Rv II 616/35 .
12. Rv I 1963/33 .
12. Rv I 2419/33 .
15. Rv III 827/34
15. Rv III 896/34
16. R IV 387/35 .
17. R I 894/35
17. R I 1056/35
17. Rv I 2095/33 .
17. Rv I 1862/35 .
17. Rv II 541/35 .
18. R I 1033/35 .
18. Rv I 2471/33 .
18. Rv I 1701/35 .
18. Rv I 1819/35 .
18. R II 451/35
24. R I 1072/35
24. Nd I 453/35 .
24. Rv I 1272/35 .
24. R II 212/35
24. Rv II 71/35
24. Rv III 270/34
25. R I 1085/35
25. Rv I 1671/35 .
25. Rv I 1710/35 .
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14600
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Rv I 1714/35 .
R II 423/35
Rv II 925/33 .
R HI 626/35
Rv III 770/34
Rv II 857/34
Rv 1 1519/35 .
Rv I 1901/35 .
Rv II 674/35 .
R I 900/35
R I 1057/35
R I 1091/35
R I 1124/35
R I 1150/35
Rv I 1870/33 .
Rv I 2240/33 .
Rv I 2579/33 .
Rv II 904/34 .
Rv IV 428/35
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14656
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2. Rv I 2511/33
· 14670
2. Rv I 1624/35
· 14671
2.. Hv II 915/33
· 14672
2. Rv II 974/33
· 14673
7. R I 1123/35
· 14674
7. R I 1156/35
· 14675
7. Rv I 2613/33
· 14676
7. Rv II 65/34
· 14677
7. Rv II 666/35
· 14678
7. Rv IV 262/34
· 14679
8. R I 1066/35
· 14680
8. Rv I 1097/35
· 14681
8. R II 270/35
· 14682
8. R II 503/35
· 14683
8. Rv II 903 /33
· 14684
8. Rv II 940/33
· 14685
8. Rv II 259/35
· 14686
8. Rv III 847/34
· 14687
9. R II 375/35
· 14688
9. Rv II 1017/33 .
· 14689
12. Rv III 957/34
· 14690
12. Rv III 1025/34
· 14691
12. Rv IV 531/35 .
· 14692
13. Rv I 2386/33
· 14693
14. R I 346/35
· 14694
14. R I 615/35
· 14695
.. 14696
14. Rv I 109/34
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· 14700
14. Rv III 40/35
· 14701

Čís.

Čís.

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

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

»
»
»
»
»

»
»
»

14.
14.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
16.
16.
16.
16.
20.
21.
21.
2.1.
21.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
23.
23.
23.
25.
25.
26.
27.
27.
27.
27.
28.
28.
28.
28.
Z9.
29.
29.
29.
30.
30.
30.
30.
30.

Rv IV 161/34 .
Rv IV 521/35 .
R I 1109/35
Rv I 2109/33
Rv I 1662/35
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Rv II 479/35
Rv HI 1071/34
Rv I 2519/33
Rv I 1893/35
R II 464/35
Co IV 4/35
Rv II 1923/33 .
R I 1181/35
Rv I 78/34
Rv I 223/34
Rv I 1411/35
R I 1076/35
Rv I 1750/35
R II 498/35
R II 523/35
R II 526/35
Rv II 1016/33 .
Rv II 646/35
Rv I 82·1/34
Rv I 2116/35
R II 323/35
R I 1166/35
Rv I 2669/33
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Rv I 2612/33
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R IV 450/35
R I 1237/35
Rv I 2547/33
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Rv I 577/35
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5. R I 1283/35
5. Rv I 2574/33 .
5. Rv I 524/34
5. Rv I 2113/35
5. Rv I 2·246/35
5. R II 509/35
5. Rv II 752/35
6. Rv I 1991/33
6. Rv II 126/34
6. Rv 111 1009/34
7. R I 938/35
7. Rv I 95/34
11. R II 566/35
12. R I 988/35
12. Nd I 510/35
12. Nd I 532/35
12. Hv I 258/35
12. Rv I 2177/35 .
12. Rv II 692/35
12. Rv II 828/35
12. Rv III 563/35 .
13. R I 1287/35
13. Rv I 2888/34 .
13. Rv I 1294/35 .
13. Rv I 1956/35 .
13. Hv II 621/33
14. R I 1139/35
17. Rv ll! 1122/34
17. Rv III 1056/35
18. Rv I 49/34
18. Rv I 345/34
18. .R III 396/35
19. R I 1289/35
19. R I 1317/35
19. R I 1367/35
19. Rv I 112/33
19. Rv ·1 1662/23 .
19.Rv I 214/34
19. Rv I 1752/35 .
19. Rv I 1896/35 .
19. Rv I 2350/35 .
19. R II 561/35
19. Rv II 862/33
19. Rv 1'1 927/33 .
20. R I 1324/35
20. R I 1349/35
20. Rv I 2620/33 .
20. Rv I 2358/35 .
20. Rv lil 882/33
ZO. Rv II 623/35
20. R III 723/35
20. R lY 508/35
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21. Rv I 2197/33
2.1. Rv I 273/34
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21. R II 521/35
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1189/34
1261/34
1368/34
1415/34
1429/34
1457/34
1463/34
1494/34
1508/34
1521/34
1538/34
1541/34
1552/34
1554/34
1558/34
1566/34
1580;34
1590/34
1595/34
1596/34
1599/34
1606/34
1642/34
1643/34
1648/34
1649/34
1655/34
1656/34
1658/34
1670/34
1673/34
1677/34
1682/34
1689/34
1692/34
1697/34
1698/34
3/35
10/35
20/35
26/35
31/35
33/35
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14094
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14073
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14114
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14109
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14115
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283/35
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331/35
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341/35
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361/35
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14561
24324
14341
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413/35
418/35
424/35
434/35
437/35
440/35
450/35
509/35
515/35
516/35
321/35
524/35
327 í 35
.'J28/,5
529/35
541/35
555/35
562/35
566/35
574/35
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586/35
588/35
615/35
622/35
644/35
646/35
652';35
666/35
674/35
694/35
723/35
731/35
732/35
739/35
744/35
748/35
761/35
764/35
784/35
786/35
789/35
802/35
817/35
824/35
845/35
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864/35
879/35
894/35
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910/35
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14342
14388
14343
14451
14407
14377
14303
14419
14386
14426
14400
14495
14420
14444
14418
14458
14449
14473
14459
14452
14437
14431
14695
14483
14595
14497
14522
14484
14588
14492
14542
14501
14613
14562
14603
14499
14558
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14555
14595
14575
14517
14556
14543
14523
14589
14563
14604
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14518
14659
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14559
14605
14768
14771
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» 1056/35
» 1057/35
» 1066/35
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» 1076/35
» 1085/35
» 1091/35
» 1109/35
» 1123/35
» 1124/35
» 1139/35
» 1143/35
» 1150/35
),
1156/35
» 1164/35
1166/35
» 1181/35
» 1229/35
» 1237/35
1261/35
)'
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14661
14704
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14745
14730
14716
14741
14737
14757
14758
14779
14790
14791
14802
14737
14803
14792

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

14445
14171
14088
14070
14143
14082
14079
14076
14071
14793
14095
14191
14096
14204
14180
14097
14231
14128
14172
14098
14254

I

j

t

I,

Rv I
Rv I
»
»
»
»

»
»

»
»
»
»

»

»
»
»
»
»
»
»
»
»

1550/31
1133/32
1709/32
2055/32
2167/32
2250/32
2395/32
44/33
75/33
112/33
145/33
155/33
182/33
247/33
252/33
265/33
337/33
340/33
352/33
362/33
363/33

. ,
'
·
·
·
·

čís.

čís.

I

i

j

I

!

Rv I 311/33
408/33
»
410/33
»
435/33
»
464/33
»
483/33
»
509/33
»
516/33
»
» 543/33
569/33
»
572/33
»
588/33
»
619/33
»
»
630/33
668/33
»
702/33
»
131/33
»
734/33
»
737/33
»
758/33
»
» 777/33
» 786/33
821/33
»
823/33
»
» 853/33
860/33
»
870/33
»
873/33
»
» 883/33
»
889/33
907/33
»
»
935/33
»
956/33
958/33
»
964/33
»
»
970/33
»
973/33
»
977/33
978/33
»
979/33
»
993/33
»
1007/33
/"
»
1010/33
» 1039/33
» 1070/33
» 1096/33
» 1120/33
» 1211/33
;" 1227/33
» 12<;,4/33
» 1297/33
» 1336/$3
» 1341;33
» J:l85/33
» 1402/33
» 1456/33
» 1465/33

· 14334 II Rv I 1545/33
» 1552/33
· 14165
» 1582/33
lil
· 14131
» 1620/33
· 14129
I
» 1627/33
· 14421
» 1662/33
· 14130
» 1676/33
· 14378
» 1678/33
· 14173
» 1691/33
· 14198
» 1730/33
· 14243
» 1750/33
· 14239
» 1763/33
· 14255
» 1818/33
· 14220
» 1826/33
· 14221
· 14335
» 1829/33
» 1862/33
· 14326
» 1870/33
· 14327
» 1898/33
· 14328
» 1912/33
· 14356
· 14479
» 1919/33
» 1936/33
· 14259
» 1963/33
' 14213
1981/33
' 14312
I » 2009/33
· 14280
» 2016/33
· 14390 I
· 14408
» 2019/33
· 14270 II
» 2057/33
' 14387
» 2069/33
I
· 14389
» 2087/33
· 14256
» 2095/33
» 2109/33
· 14394
» 2119/33
· 14564
» 2'125/33
· 14316 .
» 2151/33
· 14409
· 14271
» 2197/33
· 14351
» 2210/33
· 14300
» 2211/33
· 14284 I
» 2217/33
· 14418 li
» 2240/33
· 1432,9
» 2247/33
· 14336
» 2248/33
» 2277/33
· 14330 II
» 2309/33
· 14357- ,I
» 2314/33
I
· 14362
» 23Q9/33
· 14401
I!I
» 2386/33
· 14285
» 2398/33
· 14367 II
» 2400/33
· 14395 II
» 2419/33
· 14384 I'
I » 2447/33
· 14320
I » 2471;33
, 14301
li
» 2490/33
· 14421
» 2501/33
· 14111
» 2511/33
· 14157 :1
» 2515/33
· 14460 I
» 2519/33
· 14474 I!
II
» 2547/33
· 14461

"

I

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

14550
14502
14446
14608
14485
14794
14410
14422
14475
14174
14222
14567
· 14144
' 14440
· 14524
· 14630
· 14664
· 14476
· 14121
· 14765
· 14145
· 14622
· 14503
· 14423
· 14192
· 14504
· 14551
· 14199
14510
· 1462,9
· 14705
· 14175
· 14181
· 14278
· 14811
' 14302
· 14669
14591
· 14665
· 14486
· 14487
· 14545
· 14272
· 14493
· 14576
· 14693
· 14331
· 14303
· 14623
· 14344
· 14633
· 14568
· 14546
' 14670
· 14565
· 14711
· 14738

AV ll.

XVI.

Rv I 2561/33
» 2566/33
» 2574/33
» 2579/33
» 2612/33
» 2613/33
» 2620/33
» 2634/33
» 2641/33
» 2652/33
» 2659/33
»
24/34
»
49/34
»
78/34
»
95/34
»
109/34
» 119/34
»
141/34
»
177/34
» 191/34
» 214/34
» 219/34
»
223/34
»
232/34
»
273/34
»
315/34
»
345/34
»
347/34
»
460/34
» 497/34
»
524/34
»
696/34
»
780/34
» 821/34
» 887/34
»
937/34
» 1162/34
» 1631/34
» 1750/34
» 2063}34
» 2121/34
» 2340/34
» 2344/34
» 2349(34
» 2536/34
» 2593/34
» 2613/34
» 2625/34
» 2699/34
» 2721/34
» 2738/34
» 2741/34
» 2765/34
» 2784/34
» 2869/34
» 2888/34
» 2909/34

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

14323
14817
14759
14666
14733
14676
14804
14364
14828
14734
14731
14818
14787
14717
14769
14696
14462
14819
14829
14158
14795
14240
14718
14820
14812
14821
14788
14119
14813
14822
14760
14265
14823
1472-7
14244
14294
14450
14176
14099
14286
14106
14291
14182
14159
14358
14146
14739
14337
14122
14100
14089
14147
14131
14120
14166
14780
14167

Čís.

Čís.

Čís.

Rv I 2925/34
»
14/35
»
33/35
»
100/35
»
102/35
» 115/35
»
141/35
» 166/35
»
167/35
»
200/35
»
221/35
»
258/35
»
397/35
»
431/35
»
459/35
»
568/35
» 577/35
» 585/35
»
614/35
»
665/35
»
684/35
»
686/35
» 742/35
» 782/35
» 791/35
» 807/35
»
870/35
»
884/35
» 895/35
» 1002/35
» 1028/35
» 1060/35
» 1097/35
» 1107(35
» 1108/35
» 1147/35
» 1184/35
» 1219/35
» 1231/35
» 1272/35
» 1294(35
» 1411/3'» 1413/3;
» 1418/35
» 1455/35
» 1519/35
» 1544/35
» 1587/35
» 1624/35
» 1627/34
» 1634/35
» 1659/35
» 1671/35
» 1701/35
» 1704/35
» 1710/35
» 1714/35

· 14168
· 14304
· 14368
.14580
· 14205
· 14214
· 14226
· 14215
· 14206
· 14273
· 14227
· 14774
· 14345
· 14463
· 14287
· 14447
· 14746
· 14396
· 14441
· 14370
· 14332
· 14347
· 14369
· 14359
· 14360
· 14519
· 14592
· 14379
· 14697
· 14435
· 14750
· 14593
· 14681
· 14531
· 14480
· 14464
· 14465
· 14565
· 14505
· 14639
· 14781
· 14719
· 14547
· 14614
· 14511
· 14656
· 14506
· 14581
· 14671
· 14560
· 14609
· 14706
· 14644
· 14634
· 14599
· 14645
· 14650

· 14721
· 14796
· 14600
· 14615
· 14707
· 14646
· 14635
· 14740
· 14712
· 14797
· 14657
· 14782
· 14742
· 14761
· 14728
· 14743
· 14775
· 14747
· 14762
· 14830
· 14824
14798
14805
14825

Rv I 1750/35
» 1752/35
» 1764/35
» 1794/35
» 1799/35
» 1804/35
» 1819/35
» 1821/35
» 1893/35
» 1896/35
» 1901/35
» 1956/35
» 2069/35
» 2113/35
» 2116/35
» 2136/35
» 2177/35
» 2187/35
» 2246/35
» 2295(35
» 2317(35
» 2350(35
» 2358(35
» 2419(35

»

»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»

»
»
»
»

»
»
»

»
»
»
»
»

»
»

576/34
614(34
628(34
683/34
4(35
17/35
22/35
25(35
27/35
28(35
29(35
35(35
40/35
64/35
66(35
77/35
84/35
95(35
104/35
111/35
114/35
\39/35
151/35
152/35
185/35
194/35
196/35
205/35
.212/35

Civilnt rozbodnt:ti XVll.

»
»
»
»
»
»

IIli

li
II

II

II

\1

,

I,
I

I
I
II
II

· 140'17
· 14216 II
· 14092
II
· 14072
· 14107
· 14134
· 1416\
I
I
· 14169
I
· 14148
I
· 14245
,
· 14183
· 14207
· 14610
I
· 14223
· 14187
· 14246
· 14305 '
· 14233
I
· 14208

I
I

· 14257

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

14321
14310
14264
14353
14338
14512
14380
14348
\4346
14640

220135
223/35
224/35
226/35
227/35
229/35
230/35
» 231/35
» 232/35
234/35
»
241/35
»
242/35
»
249/35
»
260/35
»
269/35
»
270/35
»
272/35
»
274/35
»
276(35
»
'2J/7(35
»
» 285/35
290/35
»
291/35
»
298/35
»
305/35
»
310/35
»
313(35
»
» 321(35
323/35
»
327/35
»
335(35
»
351(35
»
355/35
»
365(35
»
375(35
»
392(35
»
» 394/35
403/35
»
411/35
»
418(35
»
423/35
»
425(35
»
431(35
»
451(35
»
464(35
»
» 465(35
» 473(35
» 498(35
» 500/35
» 503/35
509/35
»
» 521/35
523/35
»
» 526(35
546(35
»
561(35
»
» 566/35
» 667/35

Rll

II

RH
RII 564/34

čís.
1,1

II
II
'I
II
\!

!i

I'

'I

li

· 14411
· 14385
· 14371
· 14375
· 14391
· 14398
· 14414
· 14412
· 14436
· 14432
· 14415
· 14413
· 14402
· 14428
· 14225
· 14682·
· 14498
· 14442
· 14424
· 14448
· 14468
• 14569
· 14532
· 14496
· 14488
· 14526
· 14748
· 14507
· 14729
· 14533
· 14508
· 14552
· 14513
· 14548
· 14588
· 14616
· 14527
· 14597
· 14549
· 14539
· 14651
· 14540
· 14594
· 14636
· 14713
· 14617
· 14698
· 14722
· 14708
· 14683
· 14763
· 14814
· 14723
· 14724
· 14815
· 14799
· 14770
14647
II

XVlll.

XIX.
čis.

Čis.

Rv II
Rv II 510/32
»
853/32
»
22/33
»
98/33
»
141/33
»
175/33
192/33
»
235/33
»
»
265/33
»
285/33
»
293/33
»
306/33
»
326/33
»
331/33
»
344/33
»
358/33
»
377/33
»
389/33
»
445/33
»
544/33
»
574/33
»
587/33
» 610/33
» 616/33
»
621/33
»
629/33
»
642/33
»
643/33
»
653/33
» 720/33
»
736/33
»
781/33
»
806/33
»
815/33
»
829/33
»
849/33
» 862/33
» 868/33
»
882/33
» 890/33
»
903/33
»
915/33
»
925/33
» 927/33
»
940/33
»
941/33
»
974/33
984/33
»
» 1016/33
» 1017/33
» 1023/33
» 1042/33
» 1061/33
» 1065/33
» 1083/33

Rv II
·
·
·
·
·
·

·

·
·
·
·

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

14083
14090
14149
24292
14101
14102
14260
14234
14:<09
14361
14132
14288
14289
14489
14228
14313
14339
1'1601
14306
14582
14534
14438
14150

»

»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

14425

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

14783
14535
14831
14536
14416
14093
14469
14649
14453
14490
14529
14520
14800
14611
14805
14188
14684
14572
14652
14801
14685
14699
14673
14583
14725
14689
14715
14584
14585
14311
14612

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»

»

I

»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»

9/34
22/34
32/34
44/34
65/34
86/34
126/34
178/34
2.23/34
347/34
698/34
750/34
777/34
904/34
1046/34
1081/34
1087/34
1108/34
7/35
16/35
31/35
37/35
40/35
66/35
71/35
78/35
80/35
83/35
120/35
147/35
155/35
232/35
247/35
259/35
268/35
282/35
309/35
330/35
429/35
438/35
449/35
456/35
479/35
481/35
512/35
520/35
524/35
541/35
550/35
603/35
615/35
623/35
646/35
665/35
666/35
674/35
692/35

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

14826
14700
14832
14827
14677
14290
14765
14833
14112
14078
14084
14103
14618
14667
14091
14466
14177
14160
14193
14570
14307
14178
14194
14247
14641
14372
14210
14217
14218
14477
14381
14279
14399
14686
14443
14382

čís.

Rv ll! 112.2/34 .
»
35/35
»
40/35
»
194/35
385/35
1»
»
455/35
»
508/35
»
563/35 .
»
766/35 .
»
888/35
»
1056/35

Rll!

,

RIIl
»
»
»
»
»

»
»

»
»
»
»
»
»

712/34
826/34
45/35
51/35
134/35
141/35
152/35
396/35
459/35
475/35
520/35
626/35
682/35
723/35

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

14232
14179
14349
14258
14557
14249
14281
14789
14554
14509
14578
14653
14753
14808

•

~
•

Rv IU 192/33 .
»
2·11/33 .
»
760/33 .
»
999/33
»
1023/33
1073/33
»
1146/33
»
»
129/34
»
165/34
250/34
»
270/34
»
279/34 .
»
»
301/34 .
318/34 .
»
319/34 .
»
333/34 .
»
»
358/34 .
396/34 .
»
444/34
»
529/34 .
»
654/34 .
»
658/34 .
»
763/34 .
»
770/34 .
»
827/34 .
»
847/34 .
»
857/34 .
»
896/34 .
»
957/34 .
»
978/34 .
»
1009/34 .
»
1025/34 .
»
» 1071/34 .
1089/34 .
»
1096/34 .
»

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
..
·
·
·
·
·
·
·
·

14135
14184
14586
14151
142·36
14195
14271
14482
14138
14403
14642
14455
14433
14439
14185
14383
14515
14571
14456
14237
14579
14541
14250
14654
14624
14687
14655
14625
14690
14275
14767
14691
14710
14373
14735

·
·
·
·
·
·
·

14785
14470
14701
14297
14282
14587
14500
14778
· 14574
· 14755
· 14786

R IV
· 14136
· 14434
· 14322
14354
14374
· 14405
· 14429
· 14471
· 14494
· 14626
· 14736
· 14809

R IV 431/34
»
86/35
»
135/35
»
145/35
»
151/35
» 177/35
» 181/35
»
200/35
» 239/35
» 387/35
»
450/35
»
508/35

Rv III

14365

· 14362
14521
· 14481
· 14467
· 14454
· 14709
· 14537
· 14619
· 14553
· 14530
· 14631
· 14620
· 14577
· 14621
· 14807
· 14726
· 14749
14678
14658
14776

čís.

14764
14777

Rv II 752/35
»
828/35

Rv IV
·
·
·
·
·
..
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Rv IV 535/33
624/33
»
»
643/33
»
18/34
»
87/34
»
104/34
»
161/34
»
228/34
»
254/34
»
262/34
»
291/34
»
417/34
»
471/34
»
638/34
»
703/34
»
54/35
»
146/35
»
155/35
»
312/35
»
428/35
»
459/35
»
52.1/35
»
531/35

14211
14235
14406
14417
14200
14363
14702·
14515
14602
14679
14293
14572
14404
14732
14810
14472
14430
14340
14491
14668
14754
14703
14692

Pres.

I

Pres. 1300/35

· 14573
Jl'

XX.
Čís.

Čís.

Nll

Co I
Co

I

14295

3/34 .

. 14744

N II 172/35

Co II

čís.

Nd I

Co III

14751
14752

Co III 1/35 .
»
2/35 .

Nd I 94(35
» 401/35
» 453/35
» 510/35
» 532/35

. 14241
14544
14637
14772
14773

Co IV
Co IV 4/35 .

· 14397

N I 113/35 .

Oprava
»

»
»
»
»

»
»
»
»

3.
ll.
2,3.
44.
54.
83.
148.
153.
168.
177.

» 221.
» 227.
» 238.

»242.
»312.
» 394.
» 422.
» 501.
» 504.
» 537.
» 567.
» 576.
» 609.
» 62,1.
» 636.
» 697.
» 719.
» 733.

Nt! II

· 14714
N I

Str.

řádka

Nd II 36(35
»
44/35
» 129/35

důležitých

Zletilý smluvník není oprávněn k rekursu proti usnesení opatrovnického soudu, jimž byla s c h v á len a dědická dohoda mezi ním a nezletilcem.
(Rozh. ze dne 3. ledna 1935, R I 1368/34.)
P r v Ý s o u d schválil opatrovnicky dědickou dohodu, pokud byla
mezi nezletilou dědičkou a J. B. a jíž bylo upraveno vyrovnání
vzájemných nároků mezi pozůstalostí a J. B. Rek u r sní s o u d k rekUl su J. B. usnesení prvého soudu zrušil a prvému soudu uložil, aby
dále jednal a rozhodL D ů vod y: Napadeným usnesením schválil prvý
soud dohodu ze dne 15. února 1933, ač dohoda nebyla mezi stranami
úplně dojednána, což sama navrhovatelka uznala žádajíc, aby o této dohodě byl vyslechnut J. B., aby jeho výslechem byl pro schválení dohody
pozůstalostním a poručenským soudem získán pevný podklad. TýŽ byl
skutečně vyslechnut a při výslechu uvedl, jak dohoda byla uzavřena,
aniž projevil souhlas se zněním úmluvy, jak v návrhu matky nezletilé
Pavly K. jest obsaženo a jak potom také prvým soudem v napadeném
usnesení jest uvedeno. Za tohoto stavu věci neměl prvý soud schváliti
toto nehotové ujednání, nýbrž měl strany vyzvati, aby předložily úmluvu
jimi podepsanou, a měl tuto učiniti předmětem svého zkoumání se stanoviska soudu pozltstalostního a poručenského.
Ne j vy Š š í s o u d vyhověl dovolacímu rekursu matky nezletilé
Pavly K. a nezl. M. K. a rekurs J. B. odmítl.
uzavřena

14274
14333
14648

chyb:

9,: správně zák. čís. 75/71 a ne 75/76;
38.: správně »před příročím« a ne před účInností zákona o příroč;;
» 29.: správně Sb. z. s. a ne Sb. z. a n.;
.
»
8.: správloě o ZáPlljčku (§ 983 o. z.) a rrle půjčku (§ 971 o. z.);
» 27.: sprá',vně § 1 čís. 6 a ne § 6 a);
»
28.: správně 251/34 a ne 251/24;
»
3.: správně čl. I. čís. 3 a ,ne čl. I § 3;
» 12.: správně § 879 odst 1 a ne § 879 čÍs. 1;
» 13.: správně k p}:a1Jnosti a ne v platnosti;
»
15.: za slovo nájemník dodati jest »jde. . 1i o dům propachto'Vany«
(pronajatý) ;
»
8.: sp,rávlně § 116 Ut. b) a ne § 106 lit. bl;
» 29.: správ,ně duvoJ·ací a ne odvolací;
» 38.: správně 14253 a ne 15253;
»
14.: Siprávně 1908 čís. 162 a ne 1998 ds. 168;
» 17.: slprávně útratový a ne úrazový;
za řádku 17. do.d.e!j: nejvyšší siQud mevynověl dovolacímu rekursu;
za řádku '2J7. dodej: nejvYššÍ soud lll·e'Vyhově\ odvolání;
řádka 4.: správně 103/26 a me 103/22;
za 6. řádkem správně 14472 a ne 1472;
za 31. řádkem správně ČÍS. 14496 a ne 14495;
řádka 26.: správ-ně nesp. pat. a lne '.nesp, říz.;
»
5.: správně uznaly a ne neuznarly;
»
33.: správně § 116 c. ř. s. a ne § 166 c. ř. s.;
» 11.: správně čís. 122' ai 1926 a ne 126 aj 1922;
» 12.: správně dozorčí a ne rozhodčí;
správně čís. 14629 a ne 14620;
řádka
1.: za § 477 čís. dodej 4;
» 13.: SlpráVillě nabyl a ne nenwby1.
»
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Důvody:

Řízení za účelem vymožení soudního schválení dohody mezi nezletilou M. K a mezi J. B. jest vnitřním JíkonelR.poru.čenského ..soudu"na
něžnemá5p.olusmluvník: nijakého,v\illu. Jest na zákonném zástupci a
poručenském soudu, by uvážili, zda zájmy nezletiIé M. K. jsou nabízenou dohodou plně obhájeny či zda nejsou citelně poškozeny. Stěžovati
si do usnesení s0l1dIÚllil-D-..1Qm..JJ:tlr~'''_i,,!tJ~)1.,.k!ÍQ..je_IlQ..AákPJ1KQ,R1;áYJ)ěn
chrániti újmy nezletilé,kdyby poyažoval zájmy tyza dptčeny soudním
~pi!lre!iím,íiikoIivšaKspdlú:Sii1luvník. . 1- B. iiemá haton; to rozhodnutí
anf 'právní zájěm, poněvadž 'paručěhským schválením smluv ne zletilcem
uzavřených se jen dopllluje projev vůle poručencovy, nenahražuje se
však nedostatek přivolení druhé smluvni strany ke smlouvě. Ani poručenské schválení smlouvy neodnímalo by J. B. možnost, by v řádném
.P':<ÍlI!!Ílll..J).QÍi!.d!l..Sgý,c.hpráv obhájil. J. B. není tedy podlell!T6a-"3rfá:lc'
Č. 1010/1931 sb. z. a n. oprávněn k rekursu.
čís.
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I v nesporném ř/zení jest nedosatek rekursního návrhu závadou rekursu. Není-Ii rekurent zastoupen právním zástupcem, jest na soudu, by
Civilnf rozhodnutí XVII.
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jej poučil a poskytl mu možnost doplniti rekurs patřič'}ým ~ekursním návrhem podle zákona. Je-li rekurent zas!oupen právmm zastupcem, nelze postupovati ani podle §§ 84 a 85 c. r. s.
(Rozh. ze dne 3. ledna 1935, R I 1429/34.)
Rek u r sní s o u d vyhověl rekursu manželské matky dítěte a opatrovníka proti výši výživné~<:, jak bylo stanoveno prvým ~oudem, výživné zvýšil a rekurs otce dltete odkazal: na toto rozhodnut!.
N e j v y Š š í s o u d otcův dovolací rekurs odmítl.
Důvody:

V dovolacím rekursu není rekursního návrhu. Zákon o základních
ustanoveních soudního řízení nesporného jednaje o obsahu rekursu vy~
týká v § 40 jednak, že v rekursu mohou býti uváděny nové skuteč~.lOsl!
a průvody (odst. 1), jednak, že rekurs může býti podán pro zmatecnost
nebo z důvodů jiných. Důvody zm"ate~nosti js~u pak uvedeny. v § 4:,
jiné rekursní důvody v § 42. O potrebe .rekurs11lho. n~vr!lU se zakon vy-o
slovně nezmiňuje. Nutnost rekurs11lho navrhu vyplyva vsak z ustanov:~l
§ 14 odst. 1, podle něhož písemná p,odání vyh?yujtež o?ecnýn; n,álezl~
tostem podání v řízení sporném. Temlto nalezl to stml JSou. ~alez!tosl!
uvedené' v §§ 75 a 76 c. ř. s. Z těchto zákonných ys!anove11l )asno vyplývá že písemné oodání musí nezbytně obsahovat! navrh, Jenz se soudu
předkládá k rozhodnutí neb opatření. Jest tudí~ .nedos!atek. rekursního
návrhu i v řízení nesporném závadou rekursu. Učmek teto zavady bude
různý podle toho, zda rekurent jest, .či nen! z~~toup~n práv!lÍn; zás,tupcem Není-li zastoupen jest soud povmen dal! ucast11lku poucem a navod
a ~stupovati podle příkazu § 17 zák~na ,o nesp. říz. Postrádá-l'i rekurs
rekursního návrhu, jest upraven nespravne a na soudu Jest, by da~re~u
rentovi poučení a poskytnul mu možnost, aby upravIl rekurs patr~čnym
rekurs ním návrhem podle zákona (§ 17 nesp. zák.). Souct.cov~ povmn~st
dáti účastníku poučení a návod týká se v tO";to případe .neJen formalních nýbrž i obsahových závad rekursu. Pakhze rekurent Jest zast.oupen
prá;ním zástupcem nelze použíti při záv~dách rekursu, ustan,~vem § 17
nesp. zák., nýbrž jest podle § 34 nesp. zakona obdobne pOUZl!l ustanovení zákona o řízení sporném, tudíž ustanovení §§ 84 a 85 c. r. s'. Toto
ustanovení nesahá však tak daleko jako ustanovení § 17 nesp. zakona.
Týká se jen vad formálních, nikoliv však i podStatného věcného obsahu
podání. Poněvadž pak rekursní návrh je podstatným věcným obsahem
rekursu, nelze, je-li rekurent zastoupen právním ~ástup~em, po~tupoval!
podle §§ 84 a 85 c. ř. s. Rekurs I:ro nedostatek te:o potrebne ,:ale~ltostr
věcné nehodí se k tomu, by o nem bylo rekursmm soudem vecne rozhodnuto.
čís. 14068.

P r v Ý s o u d provedl zápis firmy V., společnosti s ručením obmezeným, v obchodním rejstříku. Rek u r sní s o u d zamítl přihlášku
k zápisu společnosti do obchodního rejstříku. D ů vod y: Ze snímku
notářského spisu o zřízení společnosti s ručením obmezeným je zřejmo,
že tato společnost byla zřízena Dr. J. H., notářem, a ing. M. B. a že nolářský spis byl sepsán Dr. A. K., kandidátkou notářství a náměstkem
notáře Dr. J. H., ustanoveným dekretem krajského soudu civilního. Náměstek notáře všechna jednání notáře obstarává na místě jeho (§ 123
zákona čís. 75/76 ř. z.) a proto uvedený notářský spis, sepsaný náměst
kem notáře Dr. J. H., jest pokládati za jeho jednání. Avšak notář nesmí
sepsati notářský spís, kterým zřizuje sám společnost s ručením obmezeným, a nesmí tak učiniti ani náměstek ve věci svého chefa (§ 33
cit. zák.); listina přes to zřízená nemá moci veřejné listiny. O smlouvě
společenské nebyla zřízena notářská listina, listina předložená nevyhovuje předpisu zákona (§§ 3, 1. odst. Č. 1 a 4, 3. odst. zák.
čís. 58/05 ř. z.) a proto nelze podle ní povoliti zápis do obchodního
rejstříku (§§ 9 odst. 1,2 Č. 1 a 2 cit. zák.), jinak by usnesení bylo zmatečné (§§ 43 a 87 téhož zákona). Prvý soud měl zkoumati úplnost a zákonitost přihlášky a společenské smlouvy a předpoklad zápisu (§ II
téhož zákona). Napadené usnesení zákonu pro nedostatek notářské listiny nevyhovuje, pročež bylo přihlášku k zápisu zamítnouti.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Nejvyšší soud v rozhodnutí Č. 3416 sb. n. s. zaujal' stanovisko, že
náměstek notářův, který má podle § 12'3 not. ř. předsebráti na místě
notáře všechny jeho úkony a má dále vésti jeho jednací rejstříky a záznamy, i když samostatně vede notářskou agendu, representuje notáře
a jest považovati úkony náměstka notáře za úkony samého notáře. Dovolací soud nemá důvodu, by se od této zásady odchýlil v souzeném pří
padě, zejména, když náměstek notářův, nejsa samostatným notářem,
musil při něm použiti podle třetího odstavce § 123 not. ř. na notářském
spisu úřední pečeti notáře Dr. H., jež tvoří podstatnou část notářského
spisu (§ 68 h not.
Právem proto rekursní soud se zřetelem na před
pisy § 33 not. ř. neuznal notářský spis sepsaný náměstkem notáře
o smlouvě společenské uzavřené mezi notářem Dr.
H. a inž. M. B. za

n.

J.

způsobilou

listinu, aby na jejím základě mohl býti povolen zápis do obchodního rejstříku s hlediska § 4 odst. 2 a § 9 Č. 1 zák. čís. 58/06 ř. z.,
třebaže zevně vyhovovala předpisům § 68 not. z2k.
čls.

14069.

Náměstek notáře i když vede samostatně notářskou agendu, representuje notáře a jest' považovati jeho úkony za úkony samého notáře.

. I když k indosámentu nebyla připojena doložka podle § 15 (1) směn.
zák., lze usouditi hledic k účelu a zájmu, jaký byl indosament sledován,
Ž': šlo ve skmečnosti o rubopis zmocňovacl a že rubopis tak, jak: byl
uclněn na směnce, stal se naoko. V takovém případě pnsluši směneč
nému dlužníku i proti indosatáři námitky, jež měl proti indosantovi.

(Rozh. ze dne 3. ledna 1935, R I 1508/34.)

(Rozh. ze dne 3. ledna 1935, R I 1541/34.)
I'

-
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V námitkách proti směnečnému platebnímu příkazu uplatnili žalovaní
že žalobce Jose! S. podle vnitřní úmluvy s indosantkou firmou
B. F. jest pouhým indosatářem k inkasu, a sice proto, by žalovaným bylo
znemožněno vznésti námitky proti indosantu. P r v Ý s o u d ponechal
směnečný platebni přikaz v platnosti z těchto důvodů: Směnka neobsahuje žádné doložky ve smyslu § 15 směn. zák. B. F. indosoval zažalovanou směnku na žalobce proto, že týž jest jeho přítelem, že oba jsou
ve S. záložně, jejímž členem správní rady jest B. F. a má u ni účet. Žalobce jest ředitelem této. B. F. měl zájem na tom, aby směnka byla na
žalobce převedena proto, aby nemusil sám žalovati. Žalobce o podkladu
směnky neinformoval. Podle § 87 směn. zák. může směnečný dlužnik
činiti jen takové námitky, které plynou ze směnečného práva samého,
nebo které mu příslušejí bezprostředně proti tomu, kdo žaluje. Směneční
námitky vznesené žalovanými neobsahují ani jedné námitky absolutní,
nýbrž jsou námitkami relativními, směřujícími proti osobě vystavitele
směnky, nikoli proti žalobci. Tyto námitky mohla by žalovaná strana
uplatňovati vůči žalobci pouze, kdyby prokázala, že směnečný věřitel
při nabytí směnky vědělo těchto důvodných námitkách a přece ve škodném úmyslu směnky nabyl (exceptio dolil. Žalobce však v době nabytí
směnky nevěděl vůbec nic o tom, zda směnka pozůstává po právu, a žalovaní vůbec ani netvrdí, že žalobce o jejich námitkách věděl v době
nabytí směnky, nýbrž tvrdi pouze, že o tom věděl v době podáni žaloby.
Ale ani tuto okolnost nepodařilo se jím prokázati stejně jako tvrzení, že
žalobce byl sjednán pouze jako indosatář k inkasu podle vnitřní úmluvy
sB. F-em. Z uvedeného vyplývá, že námitky žalovanou stranou vznesené
jsou podl'e § 87 směenčného zákona vůči žalobci nepřípustné a nelze je
uplatňovati. O d vol a c í s o u d k odvolání žalovaných zrušil rozsudek
prvého soudu, jemuž uložil nové jednání a rozhodnutí. D ů vod y: Ze
zjištění prvého soudu jde jasně na jevo, že podle úmluvy výstavce a žiranta sporné směnky se žalujícím žiratářem byl rubopis učiněn na oko a
jde vskutku jen o rubopis zmocňovací. Rubopis ten nemá plných účinků
§ 9 směn. zákona s důsledky § 87 směn. zák., nýbrž převádějí se v něm
pouze práva žirantova tak, že žiratář přestavuje pouze osobu žirantovu.
Jsou pak proti žalobci přípustny všechny námitky akceptantů, jež jsou
příslušny proti výstavci (žirantovi). V tom směru jest odvolání vytýkající
nesprávný názor prvého soudu odůvodněno a námitka, že žalobce jest
pouhým indosatářem k inkasu a že proti němu z toho důvodu jsou pří
pustny námitky žalovaným proti výstavci směnky příslušející (tedy námitky indosamentu na oko) ukázala se oprávněnou. Při odchylném právním nazírání odvolacího soudu bude ovšem nutno zjistiti, zda další námitky žalovaných jsou odůvodněny.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu.
především,

Důvody:

Je sice pravda, že podle znění směnky, jež nemá doložky podle
§ 15 (1) směn. zák., šlo by o vlastní indosament podle §§ 9, 10 směn.
zák., avšak, přihlíží-li se ke skutkovým ziištěnÍm nižších soudů, za kterých došlo k převodu směnky na žalobce, zejména, hledí-li se k účelu
a zájmu, jaki' tím byl índosantem sledován, nepochybil odvolací soud,

jestliže usoudil, že tu běželo ve skutečnosti o rubo .
,
. ,
. b . t k . k bič' ,
plS zmocnovacl a ze
IU OpiS a , ja y. II men na směnce, byl jen zdán1iv' a ted
mezI mdosantem a 1l1dosatářem. V takovém případ' ,. j"
'! na ?ko
dlužníku též proti indosatáři námitky jaké měl e p~~s .u~ smeneč.ne~u
praksi uznáno (rozh. 9119, 6157 sb. n: s.); vyžad~~O t~ m °t~antovl, J.ak
v obchodování, aby směnečný dlužnik neb I od ' poc IVOSt a ~lfa
indosamentu, jenž však ve skutečnosti takovy,>:n EebYl~aml1l1kčOu vlastn,'ho
. 'tk . P k
k
o
, vy ou en se svyml
naml, .aml. 'ou
az re , uren tu, v na rozhodnutí Čl's . 12845 sb . n. s. tu neI'
d opa d a, poncval
z v nem neslo o uplatněnou ná 'tk . k' b
zeném případě předmětem rozhodování.
ml 11,]a a yla v součís.
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Nelze přisouditi náhradu za ušlý zisk, . h ' 1
'.
ným zásahem do majetkových práv třetlchj~~. ze docthti jen bezpráv(Rozh. ze dne 3. ledna 1935, Rv 1 2055/32.)
Žalovaný podal u okresniho úřadu v PI
' lb"
rušení vzorkového práva k čističům odl . na ,z~ o ce stIznost pro po~
dával. Okresní úřad v Pl:. k této stížntsr ah,. Jez zalobce vyráběl a promístno~tech žal'Obocových v Pl. podle C~~lce, pokud byly v prodej,;,ích
1858 ČIS. 237 ř. Z. zabavil. Žalobu žalova . patentu ze ,dn~ 7. proslllce
práva magistrát hlavního města P p hl' n~ho p;o p,orus,:nl vzorkového
řízení proti žalobci na jejím zákl~d/~ah~s.' z,a ezpred~etnou a trestní
je?e 1z~stavIl. Zalobce se pak
domáhal náhrady škody a ušlého zisk
žalovaného mu bylo zabráněno v d ~. a oplfa: z.al~bu o ~o, že zákroky
mu byla hanba a příkoří N i vš'
al~ obchodm cmnostI a způsobena
po právu, o d vol a c í ~ o u ~ I S o u. y uznaly žalobní nárok důvodem
pravda, že žalobce, vyráběje př~á~~/,;,e ; ~ě~hto d fl V? d ů:. Je ?všem
rek byl chráněn pro J B . d l b ' Jen:; .y patentovan a Jehoz vzolovaný, když vyráběl ~te:~ Je ř~~měezpravne, j~d.nal vš,:~ bezprávně i žaTuto protiprávnost můžJ Jšfk . / ab~ymohl SI pro ".eJ. ochranu vzorku.
se jí však dovolávati žalovaný ~~~t: ? le~a uplat~ova!1 Jen J. B., nemůže
na ochranu známk nebo vz
za o. CI, ponevadz protI němu právo
mohl tedy býti na ~VýCh prá~ekc~ P~k~d Jde o s~orné čističe, nemá a neo ~urcem ,~kracen. Odvolateli jest dáti
za pravdu, Že ani 'eho d 'IS
al;1 Je~o shznost na odpůrcovo jednání
o sobě nebránily od llfCi
neboť dopisy ty mat v pOd{ta~ě ?1°~~ a v pr.odeji čisti~ů nepokračoval,
na odvolatelovu stížnost jest hlelrr F~am, J~ko upom1l1ka ve sporu, a
a ~aloba o sobě neberou žalované~ I Ja, o n~ :~lob~. A jako upomínka
am ony dopisy a stížnost odvolatel 11 prav'6 jez Je predmetem sporu, lak
aby čističe dále vyráběl a prodáv ~v~ n~z bavova]y ještě odpůrce práva,
hodnuto. Teprve na tomto 'ozhod a r o, ? ,y, nez bude o stížnosti rozspor. Proto, kdyby se byl ~d~ola~~ I zavI~i osud práva, ? které se vede
,
e omez~ J~" ,na ,upommku a na stížnost, nemohl b se od o
Odvo}at~l neom~zn, nýb;.~r~:1 ~~i~b~uvy~otelatl. uspe~hu. ~a. to se ,:,šak
opa třem ve smyslu ustanovení § 24 ~ y~ SI proh odpurcl ~rozatJmní
ČI~. 237 J. z., kterým bylo citelně zas~~ e~ dze tne 7. pr?s1l1ce 01858
vych. Poněvadž však toto prozatimní ~p~ťř~ní ~Z~l:~:~ kr~Ýsfe~k'::"c~=

§
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zení protí odpůrci před magistrátem neobstálo, ručí,odvola,tel za škodlivé
následky které opatřením tím vzešly. Že povolenln1 a vykonem prozatímního ~patření vzešla odpurci ško?~, je na bí1ect.m a odv?latel to,
pokud jde o zabavené čističe, nepoplra. Jak ve,l!ka, skoda t~ j~, o. tom
netřeba uvažovati v tomto období řízení, kde jde Jen o pravm d~v~d.
K tomu jest dodati, že se šk?da bude vzta~ov~l!. neje~, n~, zaba~ene ČIS
tiče, jež se nepodařilo odpurci iprodal!, nybrz I, na C!,st!C~, jez by. byl,
mohl odpurce v mezidobí vyrobiti. Odv~la!el ovsem mm". ze, pl~za~ll~m
opatření ježto se vztahovalo jen na Člshče v Pl., odp~rcl nebramlo,
by ve v~robě a prodeji čističu nepokračoval. V tom je vsak na ,omylu,
neboť odpurce když mu byly čističe zabaveny, nemohl, nechte,I-I! se
vydati nebezp~čí dalšího prozatim?í~o opatření,. či,s,tíče dále vyrab~h, ~
prodávati. Kdvby tak byl přece uClml, byl by člshce v P. ,shhl a,Sl t~z
osud jako čištiče v Pl. Odvolatel zastává posl'éze náz.or, ze ne~1 ,pr~v
ze škody odpťlfci zpusobené také již proto, že se odpurce domah~ nahrady ušlého výdělku, což je přípustné jen při zlém úmyslu a h~u?e n:,~
dbalosti (§ 1324 obč. zák.) a že u něho ani, o to,,? an! o onom n:cI byl!
nemuže. Odvolatel má pravdu, že v souzenel::', pnp~~e ust~~ovem § 11~
patentového zákona ze dne ll. ledna 1897 CIS. 30, r. z. ~Zll! nelze, po
něvadž odpurce nemá čističe pa} e n t.o,v á n y. Jmak vsak sjeho sta:
noviskem souhlasiti nelze, Nárok zalobm jest posuzov~h s hledl~ka usta
novení § 394 ex. ř., který upravuje otázku náhrady, sko.dy v pnpa?ech,
ukázalo-li se prozatimní opatření bezdůvodným; P:edpls, 'ten plal! arcI
pro prozatimní opatření povolená .soudem, ?e11;' vsak z~v.ady, .a~y ho
nebylO obdobně použito i na prozahmm opatrem povo:ena pnyml, u;ady.
Pro nárok podle § 394 ex. ř. nevyžaduje však zákon vubec zavl!1em,. tllr:
méně zlý úmysl nebo hrobé zavinění. Stačí, ~e by!o. povoleno, prozahmm
opatření které neobstálo a které proto nemelo byh p~volovano. ,
Ne j' v y Š š í s u d změnil nwpadený rozsudek a zalobu zamltl.

°

Duvody:
Odvolací soud neposoudil věc po p~áv~í str~nc,e sp~ávně; Má-li" a to
právem, za to, že žalobce jednal bezpravne, vyrabeje pred:netc k!ery, byl
patentován a jehož vzorek byl chráněn pro). B" r;elze pn~v:dcltJ jeho
úsudku že žalobní nárok jest co do duvodu po pravu.; kdyz zalob;:e ,se
domáhá náhrady škody za ušlý zisk právě z duv?du, ze mu ,~ak:?cemm
dovolateloým byla znemožněna další výroba, a nahrady za pnko!.1 a p?~
tupu tímto zakročením utrpěnou. ~odl~ § 12~3 ?bč .. zák. lze pr~s?u~lh
náhradu jen za ušlý zisk, jejž muze nekdo 05'ekavah, P??le obyc~Jneho
běhu věci. Tomu však tak není při zisku, jehoz lze doclhh Jen be~~ravnym
zásahem do majetkových práv třetích OSO'?, ,neboť ~ nel~e mluvl~1 ~by
čejném běhu věci, nýbrž naopak o kraj ne neobycejnem,. poneva~z ,se
příčí zákonu (srov, rozh. OJ. U. 2358). Nelze však ani mlu~lh o ult'p,en,em
příkoří a potupě, kdy,ž ž~lo~ci by~o zásahem dovolatelovym znemozneno
pokračovati v bezpravne čmnosl!.

°

čls.14071.

Nárok na náhradu škody přiznaný ·žalobci jen co do d~vodu a ne co
do výše, nenl vykonatelnou pohledávkou ve smyslu § 9 zak. ze dne 27.

března 1931 čís. 64 ,Sb. z. a n. (odpfučího řádu), pokud se týče § 8 odr.
řádu ze dne 10. prosince 1914 čís. 337. ř. z.
.

(Rozh, ze dne 3. ledna 19'35, Rv I 75/33.)
Odpůrčí žalobu, jíž se žalobce domáhal, by proti němu byla prohlášena za bezúčinnou postupní smlouva, kterou postoupila Marie P. žalované nemovitosti, jakož i by byl prohlášen za bezúčinný zápis žalované
do pozemkové knihy jako vlastnice postoupených nemovitostí a by žalovaná trpěla žalovanému vedení exekuce na tyto nemovitosti, niž š í
s o u d y zamítly, o d vol a C í s o u d z těchto d U vod u: Odvolací
soud považuje za správný názor prvního soudu, že žalobce dříve, než
jeho pohledávka prol! Marii P. bude vykonatelná, nemuže odporovati
zcizení jejího domu odpurčí žalobou. Třeba že je pravoplatně již uznáno
v jiném s~?ru, že ž!"lobci přísluší co do duvodu nárok na náhradu škody
prol! Mam P., n~!1! te?to ,rozsudek vykonatelný v tom smyslu, že by se
mohla na jeho zaklade vesh exekuce k vydobytí peněžité sumy, což je
právě předpokl~de,m ,v § 9 odp. zák. (dřívější odpůrčí řád z roku 1914
v § 8), aby odpurčl narok mohl se uplatňovati. Kde.schází tento zákonný
pož,adavek, nelz,e mluviti o možnosti uplatnění odpurčího nároku. Právě,
ze zalobce n~ma vykonat~l~ou poh}edávku proti Marii P., nemuže odporoval! ~abyh do~nu, ktery zalovana od Marie p, koupila, třeba by jinak
byly da~y p~d,~mky odporovatelnosti podle §§ 2 a 3 odp. ř.
Ne j v y s S I S o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:
Stačí odkázati dovolatele na důvody napadeného rozsudku k nimž
se podotýk~: Ža]oba odpurčí test podle § 12' dřív. odpurčího řádu, jehož
jest tu pOUZIl!, zalobou o pinem. Podle tohoto ustanovení zákona musí
býti v ~a~obním ~ád~ní přes~ě udáno, ~ jakém rozsahu a jakým způso
bem ma z,:lo~a~y. r;eco pl?!l! ~~bo trpel! pro uspokojení věřitele. Ježto
ro~sah plne~1 ~a~lsl ?a vyS! vent~l?~y P?hl~dá':.ky, která nebyla uspokOjena, mus; byt; udana,~. zalobm zadosh presne co do kapitálu, úroků
~ utrat, ponevadz .lest vente I podle § 13 odp. ř. oprávněn žádati plnění
Je,n p~tud, pokud lest toho třeba k jeho uspokojení. žalobul žádání uči
nen~ zalobce~ v Jeho žalobě neodpovídá však tomuto požadavku, Není
v nem podle jeho doslovu udáno" v jakém rozsahu má žalovaná něco
trpěti pro usp.ok~jení ~~ři!ele, neb?ť není,y něm udána přesně výše dosu~ neuspokojene penezlte pohledavky vente lovy co do kapitálu úroků
~ utrat. N;ní tudíž žalobní žádání určité, jak vyžaduje předpis §' 226 C.
r. S. ~ pozadavku tom~ musí soud přihlížeti i bez námitky žalovaného a
o
~em,uze p,roto z duvodu procesuálních ani vyhověti žalobnímu žádání stízenemu tnnto nedostatkem,
čís.
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Srazí-Ii si ~tát iJ?dle § 69 odst. 2 vl. nař. čís. 15/27 sb. z. a n. a §,150
O?st. 2 pl!,ltoveho zákona své pohledávky tam vytčené za zaměstnancem
(Jeho pozustalými) ad min í str a t i v n í ce s t o u ze služebních (za-

-

Čís.

14072 -

-

čís.

14073 --

8

opatřovacich) platů zaměstnance (jeho ~ůst~lý~h), není omezen ustanovenímizákona čís. 314/20 Sb. z. a n. Zadá-li vsak pro takovou pohledávku o povolení uhražovaci nel;1O zajiš~ovací ex e ku ,c e s oy dní,
platí předpisy omezujíc! soudm exekucI na platy zamestnancu, tedy
i předpisy zákona čís. 314/20 Sb. z. a n.

(Rozh. ze dne 3. ledna 1935, R II 628/34.)
P r v Ý s o u d povolil podle dvorského dekretu ze dne 18. září 1796
čís. 577 sb. z. s. a podle dvorského dekretu ze dne 24. října 1806 sb. z. s.
československému státu k zajištění jeho pohledávky, uvedené v druhém
odstavci § 69 vládního nařizení ze dne 5. března 1927 čís. 15 sb. z. a n.
proti jeho zaměstnanci zajišťovací exekuci zabavením celého, platu povinného bez obmezení podl'e zákona ze dne 15. dubna 1920 ČIS. 3,14 sb.
z. a n. Rek u r sní s o u d zamítl návrh na povolení zajišťovací exekuce co do části, vyňaté z exekuce podle zákona ze dne 15: dnbna 1920
čís. 314 sb. z. a n. a exekuci povolil jen na třetinu platu povlllného s dalším obmezením, že povinnému musí zůstati volným roční příjem

6.000 Kč.
Ne j vy

Š

ší soud

nevyhověl

dovolacímu rekursu.

Důvody:

Finanční prokuratura v zastoupení čs. státu opírá dovolací rekurs
o ustanovení § 69 (2) vládního nařízení ze dne 5. blezna 19'2'7 čís. ] 5
sb. z. a n. o úpravě platov~ch, a některých služebních P?měrů za~ěst
nanců československých statmch. drah. Toto ustanovem souhlas!
slovně s § 150 platového zákona č. 103/19(26 sb. z. a n. a nadepsano
jest: »Exekuce na služební platy a výslužné. Administrativní srážky.«
V odstavci prvém § 69 se uvádí, že ustanovení zákona ze dne 15. dubna
19'20 Č. 314 sb. z. a n. platí podle § 150 platového zákona pro zaměst
nance čsl. státních drah a jejich pozůstalé se změnami uvedeným~ pod
a) až dl. Druhý odstavec § 69 pak zní: »Předpísy o exekuci na sluzeb111
a odpočívné platy zaměstnanců uvedených v odstavci prvém a na zaopatřovací platy jejích pozůstalých neplatí pro administrativní s~ážky
ze služebních a odpočivných platů těchto zaměstnancl! a ze zaopatrovacích platů jejich pozůstalých, jde-li o pohledávky státu ~~nikJé .ze ~lu
žebního nebo pensijního poměru nebo se zřetelem na nel.« Z psneho
doslovu tohoto druhého odstavce § 69 nař. Č. 15/1927 sb. z. a n. - doslovně stejného s druhým odstavcem § 150 platového zákona č. 103/
1926 sb. z. a n. - vysvítá, že jest činíti rozdíl mezi exekucí na platy zaměstnanců podle zákona č. 3]4/19210 sb. z. a n. a mezí administrativními srážkami ve smyslu § 150 odstavce druhého platového zákona
Č. 1103/1926 sb. z. a n., nelze však z něho dovoditi, že omezení exekuce
na platy zaměstnanců podle zákona č. 314/1920 sb. z. a n. neplatí, jde-li
o pohledávky státu vzniklé ze služebního nebo pensijního poměru, nebo
se zřetelem na něj. Jest rozeznávati adminístrativní srážky, o nichž jedná
dekret dvor. komory z 1. prosince 1834 sb. z. s. č. 2775, upravující
otázku vymáhání pohledávek státu proti státním zaměstnancům ze služebního poměru a připouštějící, aby pohledávky takové byly vymáMny

?O-

přímo administra,tivní cestou v.bez, interv~.nc: soud~ compensando srazkami ze služebnych a Odpoclvnych poz!tku zamestnance, od exekuce
soudní ať zajišťovací neb uhražovací. Podle § 69 odst. 2 vl. nař. č. 15/
1927 ~b. z. a n. a odstavce druhého § 150 platového zákona může si
stát své pohledá,:ky tam vytč,ené p:oti zaměs.tnanci ~dminístrat!vní cestou sraziti ze siuzebmch platu zamestnancovych a pn tom nem omezen
ustanovením zákona č. 314/1920 sb. z. a n., neboť pro takovou administrativní srážku neplatí předpísy o exekuci na služební platy. Jinak však
má se věc, žádáno-li pro takovou pohledávku o povolení zajišťovací
exekuce soudní podle čl. 111. uvoz. zák. k exekučnímu řádu a podle dvorských dekretl! z roku 1796 a 1806. Tu platí podle druhého odstavce tohoto čl. III. předpisy exekučního řádu o povolování a výkonu exekuce
nebo zajíšťovacího řízení, tedy zejména také předpisy omezující soudní
exekuci na platy zaměstnanců, tedy i předpisy zákona č. 314/1920 sb. z.
a n. Zmíněné dvorské dekrety z r. 1796 a 1806 opravňují státní úřad
k tomu povolaný žádati soudní zajištění přímo dožadovacími dopisy bez
zákonného exekučního titulu, avšak nelze podle nich povolíti soudní exekuci zajišťovací na služební platy, pokud dle zákona č. 314/1920 sb. z.
a n. a § 150 odst. prvního plat. zák. z exekuce jsou: vyloučeny, tedy na
onu část platU, která sice mMe býtí podle § 69 odst. druhý vl. nař.
Č. 15/1927 sb. z. a n. zasažena administrativními srážkami, ne však exekucí soudní.
č.14073.

Žaloba o uznáni pravosti konkursní pohledávky patří k výlučné pří
slušnosti konkursního soudu i tehdy, jde-Ii o pohledávku ze služebního
poměru, jež by mimo konkurs patřila výlučně před pracovni soudy.
(Rozh. ze dne 4. ledna 1935, R I 1552/34.)
P r v Ý s o u d vyhověl námítce věcné nepříslušností a zamítl (správodmítl) žalobu o uznání pravosti konkursní pohledávky prýštící ze
služebního poměru, maje za to, že k rozhodnutí sporu je příslušným soud
pracovní, nikoliv soud konkursní. Rek u r sní s o u d rekursu žalobce
vyhověl a námitku věcné nepříslušnosti zamítl z těchto d ů vod ů: Žalobce domáhá se žalobou uznání pravosti konkursní pohledávky. Takovéto spory patří k výlučné příslušností soudu konkursního, jakž § 113
k. ř. jasně stanoví. Na věci nemění nic skutečnost, že jde o pohledávku
prýštící ze služebního poměru, která by mimo případ konkursu patřila
dle ustanovení § 1 zák. ze dne 4. června 1931 čís. 131 sb. z. a n. výlučně
před soud pracovní, neboť výlučná příslušnost konkursního soudu je silnější, než výlučná příslušnost soudu pracovního. § 113 konk. ř. nebyl
derogován § 1 zák. o pracovních soudech, neboť § 113 k. ř. jest lex specialis a ncmMe pozdější vydání zákona o pracovních soudech, který,
pokud se týče příslušnosti jest lex generalis, mítí za následek zrušení takovéto normy.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu žalovaného.
ně
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Důvody:

Úprava soudnictví ve sporech z poměru pracovního a služebního,
provedená zákon~m o pracovní~h. so~dech č. !.3 ~(1931 sb. z. a n., ~le
dovala cíl, aby vsechny rozmamte p~edplsy dnvejslho pr~va byly sj~d
nO ceny ustanovením, že se rozhodovam o sporech z pomeru pracovmho
a služebního i učebního pokud možno soustředí u soudů jednotně upravených, jak po stránce kompetenční, tak i pokud jde o řízení, a proto
byla vytvořena instituce, která by byla příslušnou, pokud možno pro
všechny tyto spory, nebo aspoň pro největší část sporů (viz zprávu
ústavně-právního výboru senátu tisk. 352/1930). Již z to~o je vidno,. že
si zákonodárce při úpravě soudnictví ve sporech z pomeru pracovmho
byl toho vědom, že soustředění sporů u zvláštních soudu jednotně upravených nelze dosíci bezvyjimečně a že snaha koncentrační musí ustoupiti, vyžadují-li to jiné oprávněné vyšší zájmy. Dusledkem to~o s.tanovll
již zákon sám ruzn" výjimky v druhém a třetím od.stav.cl § 1 zak. c. 131/
1931. Naproti tomu nezná § 113 odst. 1 konk. r. vYJImky, ustanovuje
výlučnou příslušnost konkursního soudu pro všechny spory tam uvedené. Jde tu o spory zvláštní povahy, jako nynější »0 pravost konkursní
pohledávky« - přikázané právě pro tuto jejich povahu výlučně k. rozhodování konkursnímu soudu, třebas základ nároku tkví ve smlouve služební (pracovní). Z toho plyne, že přitažlivá moC konkursního soudu tu
převyšuje a zatlačuje příslušnost všech jiných soudu do pozadí, činíc
konkursní soud výhradně příslušným bez ohledu na jiná zákonná ustanovení o věcné příslušnosti. Ani ustanovení § 44 zák. Č. 131/19'31 sb. z.
a n. tomuto názoru nevadí, neboť výpočet ustanovení zákonem tímto
zrušených jest jen demonstrativní a již z výpočtu ustanovení, jež dnem
účinnosti zákona pozbyla platnosti, jest patrno, že zákon má na mysli
jen poměry normální, při nichž jde jen o nároky, vyvozované z ryze pra. covního a služebního poměru, nikoli mimořádné poměry, jako tomu Je
právě při konkursu. Předpisy konkursního řádu neměly býti § 44 zák.
č. 131/1931 sb. z. a n. zrušeny, ježto zřejmě nenáležejí k »ustanovením
o předmětech zákonem o pracovních soudech upravených«.
čis.14074.

Pro nárok okresní nemocenské pojišťovny proti pojištěncí na vráceni pojistného, jež prý pojištěnec vylákal vědomě nepravými údaji a
zamlčenlnt důležitých okolností, nebyl přípustný pořad práva ani před
novelou čís. 189/34 Sb. z. a n.

. tých davek rozhoduje

pojišťovna výměrem,

proti

němuž

lze podati ža-

l~bu o které podle § 196 rozhoduje rozhodčí soud. Ustanovení těch není

v zákoně ze dne 9. října 1924 čís. 221 sb. z. a n. v doslovu zákona ze
dne 8. listopadu 1~~~ .Čís .. 184 sb. z. a n., jehoŽ. je. v sou~~ném případě
užíti a jest proto resll! otazku, zda I za platnostI zakona CIS. 221/24 sb.
z. a 'no pokud se týče zák. čís; 184/28 s~. z. 1'; n. byl po~ad práya pro
v máhání ne právem vyplaceny ch pO]lstnych davek vyloucen. Otazku tu
j! ZOdpověděti kl~dně. Nárok 'p'ojiště~ce na. výpla.t~ p~jistných. dávek je
povahy veřejnopravm, a lze jej vymahal! jen v nzem sprav mm pokud
se týče před rozhodčím soudem k tomu povolaným, a musí proto i rub
tohoto nároku, nárok na vrácení dávek ne právem z tohoto veřejnopráv
ního poměru vyplacených, býti povahy veřejnoprávní. K rekursu žalující pojišťovny zrušil rek u r sní s o u d usnesení prvého soudu, a na«
řídil mu, by dále jednal a znovu rozhodl. Z d ů vod ů rekursního
soudu: Z ustanovení § 239 zákona ze dne 9. října 1924 čís. 221 sb. Z.
a n. v doslovu zákona ze dne 8. listopadu 19Q8 čís. 184 sb. z. a n., jehož
je v souzeném případě použíti, vyplývá, že zákon zamýšlel rozhodování
pořadem práva ve všech věcech, o nichž neměl rozhodovati podle §§ 135,
296 bud' 'rozhodčí soud nebo podle § 239 politický úřad. Poněvadž nárok na vrácení neprávem vyplacených dávek v §§ 196 a 239 zák. čís.
221/24 a 184/28 sb. z. a n. není uveden, nýbrž zpusob jeho předepsání
a vymáhání je upraven teprve §§ 135, 196 v doslovu přílohy k vyhlášce
ministerstva sociální péče ze dne 25. července 1934 čís. 189 sb. z.. a c.,
jest usuzovati, že podle zákona ze dne 9. října 19'24 čís. 221 sb. z. a n.
v doslovu zákona ze dne 8. listopadu 1928 čís. 184 sb. z. a n. rozhodování o nárocích na vrácení neprávem přijatých pojistných dávek mohlo
se díti jen pořadem práva.
Ne j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
D ů vod y:
I nárok na vrácení toho. co bylo neprávem plněno z titulu veřejno
právního, jest nárokem veřejnoprávním a pořad práva tedy není pÍ'Ípustný. O nároku tohoto druhu musí tedy býti rozhodováno tak, jak se
rozhoduje o pinění z onoho titulu. O tom, že je tu povinnost vrátití pře
placenou dávku, rozhodne příslušný nositel pojištění výměrem, který lze
pokládati za výměr, jímž byla dáyka odňata ve smyslu §§ 196 a 220
odst. 1 Č. 3 pojišťovacího zákona čís. 221/24 sb. z. a n., takže je proti
němu přípustná žaloba k rozhodčímu soudu.

(Rozh. ze dne 4. ledna 1934, R I 1566/34.)
P r v Ý s o u d zrušil řízení zahájené k žalobě okresní nemocenské
pojišťovny v K. proti pojištěnci o vrácení vyplacených dávek jako zmatečné pro nepřípustnost pořadu práva a žalobu odmítl. D u Vod y: Podle doslovu vládního nařízení ze dne 15. června 1934 čís. 112 sb. z. a n.
uveřejněného v příloze k vyhlášce minísterstva sociální péče ze dne 25.
července 1934 čís. 189 sb. z. a n. může poji~ťovna žádati vrácenívyplacených dávek jen za předpokladu § 135 ll. O povinnosti k vrácení při-

čís.
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Podle § 5 odst. 2 zákona čís. 240/24 Sb. z. a n. nelze vésti exekuci
jen pro pohledávky, které vznikly před účinnosti zákona o př!ročí a
v konkursu by náležely do 13. třidy. Přímči nestíhá pohledávku, pro niž
přísluši věřiteli právo na oddělené uspokojeni.
(Rozh. ze dne 4. ledna 1935, Rl 159'6/34.)
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Návrh na povolení exekuce vnucenou dražbou nemovitosti p r v Ý
s o u d zamítt s poukazem na § 4 odst. 1 a § 5 odst. 2 zák. čís. 240/24
sb. z. a n., poněvadž bylo nařízením ministerstva financí povoleno povínné straně příročí až do konce roku 1934. Rek u r sní s o u d k rekursu vymáhající strany navrhovanou exekuci povolil. D ů vod y:
Z § 5 odst. 2 zákona čís. 240/24 vyplývá, že za příročí pro staré pohledávky, pokud příročím jsou postiženy, nelze véstí exekuce. Pojem starých pohledávek, které příročím jsou postí ženy, plyne z § 4 zákona. Podle něho stíhá příročí jen pohledávky, které vznikly před jeho účinností
a v konkursu by náležely do 3. třídy. O takové pohledávky však v souzeném případě nejde. Z výpisu z hlavních knih bankovních jest patrno,
že šlo v daném případě o půlletní úhrnkové částky s úroky, týkající se
zápůjčky, jež vázne na nemovitosti a jest knihovně zajištěna. Předlo
žený výpis tvoří podle císařského rozhodnutí ze dne 4. srpna 1864 čís.
99 ř. z. podle § 64 odst. 1 a 3 stanov bankovních a čl. IV. uvoz. zák.
k ex. ř. právoplatný exekuční titul a, poněvadž pro pohledávku vymá~
hající strany jest vloženo zástavní právo, přísluší jí právo na oddělené
uspokojení, které podle § 12 konk. ř. uvalením konkursu není dotčeno a
proto nepatří ani do 3. třídy konkursních věřitelů.
Ne j vy Š š í s o u d dovolacímu rekursu nevyhověl.
Důvody:
Stěžovatelka se poukazuje na správné odůvodnění napadeného usnesení. I kdyby bylo lze přisvědčiti jejímu právnímu názoru, že ustanovení
§ 5 odst. 2 zák. čís. 240/24 sb. z. a n., že »již povolené exekuce se nevykonávají«, není nijak obmezeno co do druhu pohledávek, nešlo tu o exekuci již povolenou.

čís.
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Třebaže nebylo bezpečnostních předpisů pro určité opatřenl na
ochranu dělníků, byl závodní přes to povinen učiniti potřebná bezpeč
nostní opatření, způsobilá zameziti při opatrném výkonu práce dělníkovo
ohrožení.
Vyžadovalo-Ii určité místo lanovky, aby pro bezpečnost hornlků bylo
opatřeno zachycovačem těžkých vozlků, bylo povinnosti závodního, aby
místo to tak opatřil.
Jest na závodním, aby prokáza~ že vykonával nad doly náležitou
kontrolu a dohled a že přes to nemohl nabýti a nenabyl vědomosti
o tom, že kritické místo vyžaduje zřízení zachycovačů vozíků.

(Rozh. ze dne 4. ledna 1935, Rv I 44;33.)
Žalobce utrpěl na dole, kde byl zaměstnán, úraz tím, že při zavesování vozíků na lanovou dráhu vozík, již zavěšený sjel zpět a žalobce při
máčkl na vozík, který měl býti právě zavěšován. Nárazem tím byl žalobce těžce poraněn a domáhá se náhrady škody a placení měsíčního
důchodu čině za svůj úraz odpovědným žalovaného proto, že opomenul
jako ředitel dolu zříditi ochranná opatření při" lanové dráze, zejména po-

staviti na ni zachycovač tčžných vozíků. K tomu byl žalovaný povinen
již podle bezpečnostních a těžních předpisů o jízdě a těžbě v dolech,
kde žalobce úraz utrpěl, poněvadž spád dráhy byl prý na kritickém místě
větší než 2 %. Niž š í s o u cl y neuznaly žalobní nárok důvodem po
právu, o d vol a c í s o u cl z těchto d ÍI vod ů: Nebyl-li spád vyšší
než 2 %, není tu zanedbání provozních předpisů žalovaným, jež odvo~
latel z vyššího spádu než 2% dovozuje. Odvolatel vytýká, že soud prvé
stolice ne právem zjišťuje, že žalovaný ani jinak neměl vědomost o tom,
že spád jest takový, že Jest potřebí postavení zachycovače huntů (vozíků). žalovaný již v roce 1922 nebo 1923 věděl o vykolejení huntů a
musil prý věděti, že se tak stalo tím, že ujely. Nestaral-li se o věc, bylo
prý mu jasno, )ak vykolejení nastalo, neb učinil tak proto, že nevěnoval
příčině vykolejení pozornost. Zústala-li mu příčina vykolejení neznámou,
ač o ní mohl nabýti vědomosti, byla by na jeho straně hrubá nedbalost
a jest prý za to zodpověden. Odvolání není v právu. Jest správné, že žalovaný jednou dle seznání žalobce jako strany v roce 1922 neb 1923 dle
výpovědi svědků]. P. a O. L. asi 2-3 léta před úrazem, tedy v roCe
1925 neb 1926 přišel k vykolejeným vozíkům, jak (o i sám připouští.
V tom, ~e se o vě,c .blí!e nestaral, nel,ze zavinění žalovaného spatřovati,
an mu mkdo nehlasll, ze se vykolejem stalo následkem ujetí vozíků. Vyko}~jení, hun.tú, ja.k z pos~d~u zn~!5'e a i výpovědi svědka O. L. vyplývá,
muze byh pnvodeno I z ]Inych pncm. žalovaný neměl proto důvodu pátrati po příčině vykolejení a učiniti již tenkráte opatření ohledně postac
::-ení zac.hyc5lV~če ~untů; Pok~d o?volání své vývody buduje na tom, že
zalo~any mel ~ast~ uj.eh h.un!u VZlŤ! v ,úvahu a příslušné opatření učiniti,
stačl na vyvracenr vyvodu tech poukazati k tomu, že ve sporu nebylo
vůbec yro~ázáno,.že ~alovan~mu ujetí, vozíků .bJlo,~námo, a že jen jed,:ou, nekohk let pred u;a~em zalobcovym, Jak jlZ vyse bylo uvedeno, pří
sel. k vy~oleJenym, vozlkunI. Poukazuje-li odvolání k tomu, že zachycovac huntu byl po uraze postaven, nemá skutečnost ta pro zavinění žaJo~aného .význaJll~, p.on.ěvadž opatře~í. to učinil, jak jest zjištěno, B. S. po
urazu sam, o svc ujme, bez vedoml zalovaného.
Ne j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky nižších soudů a F,'ému soudu
uložil, by o věci dále jednal a znovu rozhodl.
Důvody:

• P~d~e d?,su~ pla}:,é~o ustanovení II F 3 obecných bezpečnostních
p~edpl?~ o pzde a }ezbe v dolech pro obvod bývalého báňského revírmho ura?u ve F. c. 3236/1911, jest učiniti u řetězových a lanových
drah, mají-Ir spád větší než dvě procenta opatření by těžné vozy ne;nohly sJeti. :',ižší soudy zjistily a zjištění~ tím je dovolací soud vázán,
z~ meZI, zatacko.u. a ,míste~ .úra}~. nebyl spád větší než 2,%. Nebyl-li
::-sak sp~d na kr.ltrckem l;lIste vets; než ~%, .nelze spatřovati provinění
zalo~aneho prol! uvedenym bezpecnostmm predpisllm v tom že. nepostavI,1 z~chycovač těžných vozů (Hunte). Pokud (udíž opírá ž~lobce ža~obnr r;ar~k o toto, zaovinění žalovaného, právem uznaly nižší soudy, že
:;alo.bnr n:rok nem dl!vodem svým po právu: Než dovolatel tvrdil dále
ze,. I. ~dyz ~ebylo snad podle vydaných bezpečnostních nařízení třeba:
uČlmh opatrem na ochranu dělníků, byl žalovaný povinen přes to uč;-

-

Čís.

-

14077 -

Čis.

14077 -15

14

nití vzhledem k předpísům §§ 170 a ná.sl. O,hor. !á~ potřebná bezpeč
nostní opatření, bylo-li toho v tom kterem pnpade treba. V tom )e':.t ~u
při svědčiti. Podle §§ 170, 171 a 187 o. hor. zák., pak § 93 prova?wbo
předpisu k o. bor. zák., dále § 4 zákona ze dne 31. prosmce 1893 CIS. 12
ř. z. z roku 1894 ve spojitosti s § 1157 obč. zák. jest závodní povmen
učiniti ona opatření, jež jsou !působilá . zam~~ítí při ~pat:ném výkonu
práce obrožení dělníkov? yyzadovalo:h tudlZ knhcke mls~o, I~novky,
by pro bezpečnost hormku bylo opatreno zachycovačem t:,zny~h vozíků, bylo povinností žalovaného jako závodního, aby opa!nl m}st?, t~
takovým zachyco.vačem. ~ylo. zjištěno, že na n;ístě IO~ opetovne t;zne
vozy s lanovky sjely, takze nasledkem toho doslo take k vykol~J~~l. Z,:
zjištění toho plyne, že místo t? přes to, ž~ jeho sp~d o nebyl V~tSl. n.ez
2% vyžadovalo, aby byla chranena bezpecnost h~rn,lk~ ob stal avaJ lc13h
dovoz těžných vozíků po kolejích k lanovce umlstemn; zach:(c,:vace.
Prokázal proto žalobce, že žalovaný tím, že. zachycov,:c ~a mls~e. k;':
tickém neumísti!, porušil svou zákonnou povmnost. Nez bm nem Je~;e
rozhodnuto o zavinění žalovaného. Ovšem že podle §. 12,9'8 obč. ,zaK.
není povinností žalobce, aby zavínění to prokaz?':.al, nybrz J.e na zalovaném, aby se vyvinil. Je zjištěno, že žalovaný pn sel Jedenkrate k spornému místu, když vozíky byly již vykolejeny. Z této okolnosÍl nelze
sice bezpečně usuzo~at~ na za."~ně~í žal?v~ného, kdJez pod!; . ."ydanych
bezpečnostních opa třem na knbckem n;,st; ne~y:o treba.:r~dlb zachycovač těžných vozíků a když k vykoleJem vozlku, pk zjlsteno, ,?ohlu
dojíti z příčin různých, tak že žalovaný nemohl z to~oto vyk~~eJen: us~:
zovati na sjetí vozíků s lanovky; než okolnost ta mela po pnpade ~yÍl
pro žalovaného podnětem, aby jí věnoval náležit?u pO,zo!no,st a pa!ra!
po příčině vykolejení. Je dále zjištěno, žežalovany ne,~e?~I" ze na ml~t~
tom vozíky s lanovky ujíždějí. Než okolnost ta nestacl Jeste k vyvmem
žalovaného, neboť je povinností žalovaného jako závodn!ho,. (srovnej
rozh. čís. 138 a 10291 sb. n. s.), aby vykonával nad d~ly nal;zltoU. kontrolu a dohled. Bylo proto na žalovaném, ježto § 47 urazoveho z~k??~
nevyžaduje hrubé zavinění, by prokázal, že tuto svou p~vmnost. nalezlte
a řádně konal a že přes to nemohl' nabýti a nenabyl ~e~omos,t:. o tom,
že kritické místo vyžaduje zřízení zachycovače vozlku. N.,ZS' soudy
v tomto směru nic nezjistily, ježto nepřihlížely k ustanovemm § 1298
obč. zák., a nelze pro tento nedostatek dovolac!?? soudu rozhodn?uh
spornou věc s právního hledíska; bylo proto ~rusIÍl P?dle § 510 c. r., s.
rozsudky obou nižších soudů a bude na prvmm soude, aby v naznaceném směru použitím § 182 c. ř. s. říze~í doplnil a '!.ěc znoyu, r?zhodl.
Dojde-li k přesvědčení, že se žalovanemu nep~danlo vyvll;,e?,. p0 1e
§ 1298 obč. zák., bude se třeba zabývati tvrzenym spoluzavmemm zalobcovým.
čís. 14077.
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Podle rámcové smlouvy sjednané ústřední jednotou čsl. lékařů a
říšským svazem německých lékařských spolků s pojišťovací radou, v niž
jsou sdruženy svazy, jednoty a ústředny nemocenských pojšťoven,~ č.
S. R. jest o nárolm lékaře (jeho ',postupnika) na nezaplace!lY honorar za
léčeni i na náhradu za vydané léky jednati v rozhoddm řízeni.
(Rozh. ze dne 4. ledna 1935,

R II

564/34.)

P r v Ý s o II d nevyhověl námitce věcné nepříslušnosti z těchto.d ů
vod ů: Podle rámcové smlouvy sjednané na podkladě § 142 zákona ze
dne 9. října 1924 čís. 221 sb. z. a n. v doslovu zákona ze dne 8. listopadu
1928 čís. lS4 sb. z. a n. mezi Ústřední jednotou čsl. lékařů a říšským
svazem německých lékařských spolků a pojišťovací radou jest o nároku
lékaře na nezaplacený honorář za léčení i náhradu za léky jednati v roz··
hodčím řízenÍ. Třebaže se i v souzeném případě jedná o pohledávku, na
niž se úmluva vztahuje, nemůŽe býti uplatňována v rozhodčím řízení,
poněvadž byla postoupena třetí osobě, jež neni stranou podle rámcové
úmluvy. Výhoda, by o nároku bylo rozhodnuto v rozhodčím řízení, jest
spojena právě je~ s os~bou postupjtele jak? čl~na org~nis,,:~e lék~řské;
která je stranou ramcove smlouvy. Zalobkyne k zalovane pOj1sťovne nem
v žádném poměru, který má na mysli rámcová úmluva. Rek u r sní
s o u d námitce věcné nepříslušnosti vyhověl a žalobu odmítl. D ů vod y: Otázku, zda přejde postupem pohledávky na postupníka
i zvláštní příslušnost, jest zodpověděti kladně. Tuto otázku jest řešiti
pod!"e hmotného práva, poněvadž procesní právo nemá v tom směru
předpisů. Podle § 1394 obč. zák. jsou práva postupníkova a postupitelova totožná, pohledávka sama zůstane nezměněna. Přejde tudíž pohledávka z postupitele na postupníka se všemi výhodami nebo-Ii, jak se
zákon v § 1407 odst. 2 obč. zák. ve znění [ll. novely vyjadřuje, se všemi
vedlejšími právy, která změnou v osobě věřitelově zůstanou nedotčena.
Nepřejdou podle § 1393 obč. zák. jen taková práva, která »Ipějí na
osobě« a tudíž s ní uhasnou. To jsou však ryze osobní práva, t. j. práva.
která s osobou určitého oprávněného jsou tak spjata, že jejich výkon
jinou osobou buď vúbec není možný nebo není aspoň možný beze změny
obsahu. O takové právo tu nejde; žalující záložna uvádí, že žalovaná
. dluží Dr. Arnoštu H. zažalovanou částku. Podle čl. Sl rámcové úmluvy
vydané na podkladě § 142 zákona o nem. pojištěni č. 221/1924 ješt
v zájmu klidného a řádného průběhu i vývoje ne mocenského pojištění
stanoveno, že projednání a rozřešení všech sporů ze služebního poměru
mezi lékaři a nemoc. pojíšťovnami mělo býti odňato soudům a vyhrazeno rozhodčímu řízení. él. 83 upravuje jen, že se smírčí řízení koná za
stížnost strany před smírčím sborem. Poněvadž nejde o ryze osobní
právo, jest v souzeném případě rozhodovati ve smírčím řízení upraveném rámcovou smlouvou.

Ne j v y Š š í s o u d dovolacímu rekursu nevyhověl, opraviv usnesení
rekursního soudu tak, že se nevyhovuje námitce nepříslušnosti řád
n Ý C h s o u d ů.
Důvody:

Stěžovatelk~ prohlašuje za správný názor rekursního soudu, že postupe.m pohledavky přechází na postupníka i ujednání o příslušnosti roz·hodčlho soudu. Jde tedy jen o to, zda podle rámcové úmluvy sjednané
na podkladě § 142 zákona čís. 221/1924 v doslovu zákona č. 184/1928
sb. z. a n. má i o nároku zažalovaném býti rozhodnuto v řízení roz?odčím. Nejvyšší soud odůvodnil v rozhodnutí čís. 12905 sb. n. s. názor,
ze ku projednání a rozhodování všech sporů mezi nemocenskými lékaři
a nemocenskými pojišťovnami, jež mají základ ve smluvním poměru za-
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loženém rámcovou smlouvou ze dne 19. června 1931, jest příslušný rozhodčí soud zřízený touto smlouvou. Poněvadž tato rámcová smlouva
jedná v odstavci: "Platy lékařů« (čl. 35--61) i o nárocích lékařů na
odměnu za ošetřování, má spor o nezaplacený honorář za léčení i o náhradu za vydané léky základ v této rámcové smlouvě. Ostatně nasvěd
čuje správnosti tohoto názoru i to, že se o nároku Dr. H. konalo smírčí
řízení podle čl. 83 a násl. rámcové smlouvy, že Dr. H. odmítl podrobiti
se smírčímu návrhu, čímž podle čl. 104 nastává příslušnost rozhodčího
soudu. žalující strana nerozeznává přesně mezi smírčním řízením a mezi
rozhodčím řízením. Rekursní soud má právem za to, že jde v souzeném
případě o rozhodčí řízení. že jde o platnou rozhodčí smlouvu podle
§ 577 c. ř. s., vyplývá jednak z ustanovení § 142 odst. 3 zák. čís. 221/24
(v doslovu zákona čÍs. 184/1928 sb. z. a n.), jednak z ustanovení čl. 109
rámcové smlouvy, který mluví o rozhodčí smlouvě. že Dr. H. je členem
brněnské župy českých lékařlt, která zase patří k ústřední jednotě česko
slovenských lékařů, nebylo sporné, smlouva rámcová jest podle čl. 4
závazná pro všechny lékaře, kteří jsou členy lékařských organisací tuto
smlouvu uzavřevších. Z rámcové smlouvy také nelze odvoditi, že by žaloba u rozhodčího soudu mohla býti podána jen některou z organisací
ujednavších smlouvu a nikoli jednotlivým členem.
čis.

do práce.

žalované .praco:,al přes ča.s, někdy až do 10. hodiny večerní,
do 8. hO,dmy vecerl11, ačkohv pracovní doba končila se o 5. hodme odpoledl11, ze pracov~l tedy denně nejméně 3 hodiny přes čas
a to po cel0;t dobu od,podzlmu 1929~? sr,~na 1931, že za tuto práci nic
n~dost.~l ~ ze, tato prace by]a !llu nanzovana vedoucím. Procesní soud
?al~ ~JIshl .sve~kem ,:. H.,. ze za!obc,:, přijímal mzdu bez výhrad s tím,
ze J~nych .naro~~ ne~a, a vyplatl11 l~stmy podepisoval. Nemohl tedy soud
prve stolIce pnznatl ten.to obnos zalobci, když podle smlouvy ze dn
31. března 1932 nedoma.hal se domnělých svy' ch nároků za pra'c' ,e
,"'Je dno tl"IVyc h vyp
. 1a t'ac h a když podle fixního paušálu pl It pres
as pn
t'
de,nního po?í~al, také zvláš~ní odměny, ve kterých byly zahrnut; ot
meny
za kt'
pracl pres
čas, takze dostal vše zaplaceno i za tyto ra'
'k
d'
,
, p ce, I. za
~~ fn y" dere ~.nad O;lmo prac;H:l1I dobu konal. Nemůže tedy nyní odvot~de p~za ,Orat! o m~::u za pracl přes čas zejména proto, když při každé
e?l11 ,D'P
~ pr~mu t m~dy podepisoval prohlášení, že v obnosu,
erJ; p:ldJIn; h' Je~ zk"; rl!u.a, I odměna za případné práce přes čas a že
nema z~ ny: ~aro u VUČI zalované z toho důvodu.
. Ne J v y s Š I S ou d k d.ovolání žalobcovu potvrdH rozsudek odvolaclho soudu, p.okud Jde o narok na náhradu za měsíční výpovědní lhůtu
1.400 Kč, a nahradu za dovol,;,nou 350 Kč, jinak dovoláni v hověl, zrušil
napadeny rozsudek a odvolaclmu soudu uložil nové jednání ~ rozhodnuti.
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Stačl, že propouštěci dopis byl odeslán na adresu, kterou zal11ěst
nanee zaměstnavateli sám udal, dokud nebyla ohlášena změna, měl-li
podle pracovniho řádu zaměstnanec oznámiti zaměstnavateli, proč nepřicházl

~
obJ:.čeJne

volatel

.

Zaměstnanec nemá nárok na dovolenou (na náhradu za neposkytnutou dovolenou), byl-Ii služebn! poměr předčasně zrušen jeho propuště-

111m z důležitého důvodu v jeho osobě.
Jde o smluvn! pokutu, má-Ii .celý podll na zisku zaměstnanci dosud
nevyplacený propadnouti ve prospěch podpůrného londu zaměstnanců,
dopustil-Ii se zaměstnanec nepoctivosti proti zaměstnavateli opravňujlci
tohoto, by ho okamžitě propustil. úmluva tohoto zněni nepříčí se dobrým mravům.
.
(Rozh. ze dne 4. ledna 1935, Rv II 347/34.)
žalobce byl dne ll. června 1932 zatčen pro podezření z trestního
činu proti žalované firmě, pro který byl též skutečně krajským soudem
v Uh. H. odsouzen. Poněvadž se do práce u žalované firmy po 3 dny

nedostavil a neoznámil, kde jest a proč práci nenastupuje, byl žalovanou
firmou dopisem ze dne 15. června 1932, zaslaným na adresu jím posledně
udanou z práce propuštěn. Dopis doporučeně zaslaný byl firmě vrácen
pro nedoručitelnost. Žalobou, o niž tu jde, domáhá se žalobce na žalované firmě odměny za účast na zisku 4.260 Kč, novoroč ného 662 Kč,
.nedoplatků mzdy no, zaplacení dovolené 350 Kč, zaplaceni práce přes
čas 2.500 Kč a za jednoměsíční výpovědní lhlltu 1.400 Kč. Niž š í
,s o u d y zamítly žalobou uplatňované nároky, o d vol a c í s o u d,
pokud jde o zažalovanou náhradu za práci přes čas, z těchto d II vod ů:
Odvolací soud stejně jako procesní soud zjisťují svědkem A. P., že od-

Důvody:
o V dovolání jde o tyto nároky žalobcovy: a) plat za měslčnl v' povědní
Ihutu 1.400 Kč, b) zaplacení dovolené 350 Kč c) odměnu
y.
,
čas d2;500 Kč, P?díl na zisku 4.260 Kč. Ad' a). Podle zji~fěgr~~~š~[;~
. ~ou u propu~tt a zalovaná firma dovolatele doporučeným do isem na
Jeho ~osle,dl1l adresu odeslaným dne 15. června 1932 kte' _.P I d
_žalob,ce
,dopustil
fi:ma žalobce důvodně ~ro~~s~il~ (§n2rgí~ntl z;I~r oo~~~~~~h~ ~oUdu, že
ntcí<;h~. Dovolatel proti tomu ani nebrojí 'nýbrž 'jen dOVOZ~.IC yo~oc
služební
ihned zrušiti,
vyrozuměn. ~r~~o~n~~On~Cět~:~~Cťťe~~~;~~I~, b~ o zrušení poměru byl
jakmile jest tu důležitý důvod
š í.s~Je s~m sebou (automaticky),
vůči druhé straně
. . _ pro zru ,;,n , Jest treba, by strana zřetelně

?/

~~f~~rn~Pf~;~~á~ej~~~~ zj~ště~o; ~e

~~n~efá~~:1 mu_nevojevil~ v.~1i

~e

tr:;t~~~eČi~~ ~;

p~měr

1~'j:j1 J~~~~

~:~~:~~č~f;a~~ ~f~J~jl~a~~~~~~~~n~deos~~ ,~~U!~!~~,~e~t:r~~~~ob~~

pracovnlho řádu m'l - I b
á ' Y ~ o~lasena zmena. Neboť podle
z kteréhož oznám e, za o ce ozn mlÍl flrme, proč nepřichází do práce,

~~~~~~~I~~~~Ct~Jo~~fi v~!t~~i:la~~:\~t~e~~~:~n~~tis~e~o~~Tt, S:~I~~ ~~1~~

dopis odeslaný Ka jeho po~f!~~fu:dr~~Kz r~ ~ebl'1 d~ruč,en prop?uštěcí
tni na t?m, že žalobce byl
tudd nlrotamestnavatelkU uvědomil o. svém pobytu. žalobci nepřísluší
služební
n! elatzao smluveno~.měsíční dobu výpovědní. Ad bl. Je-Ii
ř. z č 28 0mer za~o?cuv posoudili podle zákona ze dne 16. ledna 1910
••
,nevzta uJe se ovšem naň, zákon ze dne 3. dubna 1925 č fil

ri~J:;

Civ-Hnf rozhodnuti

zatčed, i~žtg ~~mtl~~~b~~~á~~!~~~=

xvn.
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sb. z. a n. (§ 5 cít. zák.). Nebylo lze tudíž přihlížeti k ustanovení § 11
zák. č. 67/1925 sb. z. a n., nýbrž bylo použíti § 17 zák. o obchod. p?mocnících. Nepřísluší-Ii však podle p~sledníh? ?dst~vce §,14 ;Olt. za!.
zaměstnanci nárok na dovolenou, kdyz vypovedel sam sluzebm pomer,
jest opodstatněn i právní názor, že zaměstnanec nemá nároku na do~o
lenou, případně na náhradu za neposkytnutou dovolen~u, ~m ten~ra!~,
když byl služební poměr předčasně zrušen jeho pr?pustemm z .dulezltého důvodu v jeho osobě tkvícího. (Srov. komentar Mayer-Orunberg,
k zák. o obchod. pomoc. str. 218.) O náhradě za neposkytnutou dovolenou mohlo by býti řeči jen za podmínek § 29 zákona č. 20/191.0 ř. z.,
avšak předpokladů tohoto ustanovení tu není, ježto žalobce, ,-:-.Jak, do~
líčeno pod a) - byl proputšěn důvodně. ~d c) ~elze schv!,htl ~;av~1
závěry odvolacího soudu. Nižší soudy nezjistily, slo-h o prace pnslusným úřadem (§ (; zák. Č, 91/1918 sb, z. a n.) povol,ené či nedovolené,
Toto zjištění má rozhodující význam pro posouzem sp,oru, neboť ?ebyly-Ii práce přes čas úřadem povoleny, byla o takovych ~a~azallych
pracích každá úmluva neplatná a ni,cotn~" tudiž i o~oho?a o JeJ~ch paušalování (§ 879 obč, zák,). V takovem pnpade mu ze vsak zamestn~nec
se domáhati náhrady za konané práce přes čas z důvodu obohacem }aměstnavatelova a vlastního poškození, dokáže-Ii, že vyko,:al pro zamest:
navatele práce mimo pracovní hodiny - přes čas - a ze se· mu za ,n~
nedostalo náležité odměny (čís, 13BI, 12158 sb. n. s.). ~e z,: trvam
pracovního poměru nelze se vzdáti nároku na odměnu za pracl pres čas,
dovodil nejvyšší soud v rozhodnutích čís. 6953',6983, ?814 sb. n. s.;
k nimž se odkazuje. Věc není tedy v tomto smeru zrala k rozhodnuti
(§ 510 c. ř. s. a § 35 zák. čís. 131/1931). Bude n~ od;roladm SOU?U, abY:"
nešlo-Ií práce příslušným úřadem povolene, presne zjl strl, kO,hk hodm
přes čas žalobce konal, a by hledě k námitce žalované strany. dale zjls!ll,
zda šlo o práce, jež ž~lobci naří~i1 zaměstna:,~tel a~ebo J~ho organ,
jejž on bud' k tomu zvlaště zmocml anebo povenl spra:,o~ z,:~od~ (o,d~
dělení závodu) tak, že ve správě bylo zahrnuto I opra;rnem nandlt: pracl
přes čas (čís. 6983 sb. n, s.) a dále, kolik se dostalo zal obcI o:dmenY,za
všechny služební úko~y, by mohlo, býti p~suzová~o, zd,: byl I za prace
přes čas náležitě odmenen platem uhrnkovym, tak ze zamestnavatel nebyl
na jeho úkor obohacen. Ad d) Nižší soudy zjistily, že žalobce měl na
svém kontě částku 4.2!60 Kč iako účast na zisku a odměně a že podle
bodu 8 služební smlouvy ze 'dne 21. břez,!1a 193~ propad~ t~nto celý
vklad ve prospě,ch podpůrného !ond~ z~mes,tnancu ,zal,ova,!1e firmy" d?:
pustí-li se zamestnanec nepoctrvostr vnčl za~Dvane flr,me oplavnUjl;1
tuto, by ho okamžitě 'propustila, Nepr,á~er:n ma od;,olacl soud za ~o, ~e
tu nejde o konvenčm pokutu. Dopoustr-h se zamestnanec nepoctrvo,tr
tvořicí důležitý důvod k okamžitému zrušení služebního pomeru (§ 27
zák. o obchod. pomocnících), jde zře.im~ o porušení, s;nlouvy, s j~ho
strany, t. j. porušení smluvní povl11no~tr ::ernos!1 ve slu~be a ztrata čast;
platu za vykonané práce, jakým Je I, podll na ZIS~UJ ,Je smluv~e
ujednaný následek tohoto porušení a zamestna,ncem z~vl11ene,~? propustění ze služby. Záro,::eň je toto p~op,ad?utí eO?r1u na zIsku mentkem pro
to, jak si cení zamestnavatel nale,zlt<; pInem ~mlD~v~ druhou ~tr,anou
a jakou škodu předpokládá nebo Jake se aspon obava z nespln~m. To
jsou však znaky pojmu konvenční pokuty podle § 1336 obč. zak. Ne-

°

sejde na tom, že propadlá částka nemá připadnouti zaměstnavatelí
přímo nýbrž ve prospěch určitého fondu jím zřízeného, ježto se to nepříčí § 1336 obč. zák., a pokuta jest dostatečně určena, umluveno-Ii, že
celý podíl na zisku zaměstnanci dosud nevyplacený má propadnouti.
podobná ustanovení mohou obsahovati pracovní řády podle § 88 a)
živn. řádu (zák. ze dne 8. března 1885 ř, z. čís. 22) a příslušné částky
jsou tam výslovně označeny jako konvenční pokuty (§ 88 g, 90 žívn. ř,).
Neni důvodu, proč by se v souzené věci neměla umluvené újmě přiznati
povaha konvenční pokuty. Nelze však schváliti názor dovolateův, že by
takové ujednání se příčilo dobrým mravům, neboť jde o plat a zákonem
(§ 6) byla přiznána při platu smluvní volnost zúčastněných osob. Odvolací soud, vycházeje z mylného právního nazírání na věc, nezabýval se
námitkou žalobcovou, že konvenční pDkuta je přílišnou. Řizení není tedy
zralé k rozhodnutí (§ 510 c. ř. s. a § 35 zák. čís. 131/1931), ježto odvolací soud neprobral se stranami potřebný skutkový podklad pro řešení
této otázky, aby mohlo býtí posouzeno, zda tu jsou předpoklady pro
zmírněni smluvní pokuty (§ 38 zák. o obch .. pom.).
čis.
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Držba služebnDsti je sice možná, avšak nemůže býti při P .o zem k .o v Ý c h :služebnDstech vykDnávána pachtýřem »ve vlastním jméně«,
nýbrž jen jménem vlastníka. Vykonává-Ii pachtýř obsah pDzemkDvé služebnosti ve vlastnlm jméně, může tím nabýti držby tétD služebnDsti jen
jakD .o SD b n i služebnDsti.
Držbu předchDzíhD 'pachtýře nemůže si zapDčítati, kdD nevstDupil
do paChtDVního poměru uzaweného s předchůdcem, nýbrž stal sepacJt..
týřem na základě samDstanépachtDvní smIDUVY, kterou s nim uzavřel
majitel ;PDzemku.
(Rozh. ze dne 5. ledna 1935, Rv I 2395/32.)
Žalobou, o niž tu jde, domáhali se žalobci A. S. a A. S, rozsudku, že
žalovanému J. F. nepřisluší právo jízdy přes louku čís. kat. 562 na louku
čís. kat. 563 v Ch., že žalovaný jest povinen to uznati a další jízdy přes
loukučls kat. 562 se zdržeti. P r v Ý s o u d .žalobu zamítl, o d vol a c í
s o u d zrně ml rozsudek 'prvého sOiudu a uznal podle žaloby, mimo jiné
z těchto d ů v o od ů: Soud prvý zamítl žalobu proto, že žalovaný 'Vydržel
služebnost jízdy přes louku čís. kat. 562 v Ch., která jest vlastnictvím
strany žalující, když zjistil, že žalovaný a jeho předchůdci v držbě louky
6s. kat. 563 v Ch. jezdilí tamtudy více než 30 let a tim vydrželi služebnost jízdy. S názorem tím soud odvolací nesouhlasí z těchto důvodů:
Mezi stranami jest nesporno, že vlastníkem pozemku, podle tvrzení žalo_
vané strany panujícího, totiž louky čis, kat. 563, jest útulek sv. Josefa
~a K. V. a že žalovaný jest pouze jeho pachtýřem již po 11 let a rovněž
:e byli jeho pachtýří manžel~ Z., po nichž on louku zpachtoval a že
zalo~aný osobuje si právo ,jízdy přes pozemek čís. kat. 562. K této okol~OStl soud prvý nepřihlížel. Poněvadž žalovaný brání se proti z"půrčí
zalobě žalobců vydržením práva služebnosti jízdy přes jejich louku .čis,
".
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kal. 562 započtením držby svých předchůdců, nejde o služebnost osobní,
která zaniká smrtí oprávněného (§§ 524, 1448 obč. zák.), ale o ,služebnost polní (§ 477 obč. zák.). Této služebnosti nabývá se jejím výkonem, ale toliko tehdy, děje-li se výkon ve prospěch vlastníka pozemku
a nese-li se úmysl vykonavatele služebnosti k výkonu ve prospěch hospodaření na tomto pozemku nebo ve prospěch jeho uživání, a mohou si
nástupci v držbě panujícího pozemku takovouto držbu svých před
chůdců započísti do doby vydržecí (§ 1493 obč. zák.). Žalovaný jako
pachtýř pozemku čís. kat. 563 není však jeho držitelem, ale pouhým
detentorem (§ 309 obč. zák.), takže nemůže býti v držbě práva 'služebnosti způsobilé k vydržení. Takovouto držbu mohou míti v I a s t n í c i
a držitelé tohoto pozemku, neboť toliko ti mohou míti držitelskou vůli
a ,tak mohou vykonávati držbu ve svém vlastnim jméně (§ 312 obč. zák.).
Kde však není d1ržby, nemůže nastati ani vydržení (§ 1460 obč. zák.).
Nebyli tudíž ani žalovaný ani předchozí pachtýři IPozemku čís. kat. 563
v. Ch. držiteli tohoto pozemku a nemohli ,služebnost jízdy přes pozemek
ČIS. k~t. 562 vydržeti. Také dřívější pachtýři nebyli ani právnímí před
chůdcI žalovaného v kvrzené jím ,držbě služebnosti jízdy, neboť mezi
nimi nebylo žádného prá:vního poměru, když pozemek ten byl propachtován vlastníkem poz~mku čís. kat. 563 útulkem sv. Josefa na K. V.
přímo žalovanému a před ním přímo manželům IZ, šlo o dvě samostatné
smlouvy pachtovní spolu nijak nesouvisející. Nezdařilo se proto žalovanému prokázati, že byl oprávněn k jízdě po pozemku žalobcu čís.
kat. 562 na základě vydržení, o něž právě opřel svoji obranu proti zápůrčí ža[oběžalobců.

Ne j v y Š š í s o u d

nevyhověl

dovolání.

D ů vod y:
Dovolatel odkazllje se ke sprárvnému odůvodnění n,apadeného rozsudku a k vývodům ,dovolání se uvádí: Je sice možnou držba služebnosti jako držba p1rá:va ve smyslu §§ 3,12 a313 obč. zák., ježto tyto
dopouštějí opě~ovný výkon jejich obsahu (Randa, BesHz 1879 str. 522
až 524). Avšak držba tato při ,pozemkových služebnostech nemúže býti
vykonána pachtýřem jako obligačně oprávněným užívatelem nemovitosti, tedy pouhým jejim detentorem (§ 309, § 1090 obč. zák.) ve vlastním jméně (§ 312 obč .. zák.), nýbrž jménem ,vlastníka pozemku jako
jedině k tomu oprávněnému podmětu, obrazně řečeno, jménem panujícího
pozemku pachtýřem spachtovaného (Fundi nomine, Randa lc) str. 578).
Vždyť pozemkovou služebností jest podle § 473 obč. zák. ona, která Je
spojena s držbou pozemku za účelem jeho výhodnějšího nebo pohodlnějšího užívání, a z po.vahy pozemkové služebnosti plyne, že ,osoba
oprávněného i povinného jest určena vlastnictvím nemovitosti (čís.
12726 sb. n. s.). Počne-li tedy k užívání pozemku obligačně oprávněný
pachtýř obs'ah pozemkové služebnosti ve vlastnim jméně vykonávati,
může tím nabýti držby této služebnosti toliko pro svoji vlastní osobu,
tedy pouze jako osobní služebnosti (srov. sb. n. s. čís. 9762), a může
v držbě této osobní služebnosti býti posesomě chráněn, nemůže však
nabýti držby pozemkové služebnosti pro sebe, nýbrž mohl by jí nabýti

pouze jako zástupce vlastnika pozemku, kdyby tento tuto pro

něho

vy-

k?návano~u držbu schválil .(Randa .1 c str. 578 a 579). Je dále třeba, by

vyk?n drzby za~tupcem ~al se. jmenem a ~ umyslu výkonu pro zastoupeneho, a Ve vykonu drzby zastupcem ma se podle okolností projevovati vůle zastoupeného k držbě (sb. n. s. čís. 5892). Nemůže-Ii však
pachtýř držby věcn.é služebnosti pro sebe nabýti, nemůže se proti zápůrči žalobě vlastmka pozemku, na němž jako služebném tuto služebnost pro sebe tvrdí, brániti námitkou, že právo to pro sebe vydržel.
Marně dovolatel odkaZUje k rozhodnutí nejvyššího soudu sb. n. s. čís.
1014, neboť zásada. v něm vyslovená, že k ochraně pachtovních práv
proti tOI'.'U, 'kd? os?buje SI .~. pachtov~ané věci prá'vo obmezující pachtovní pravo, pnslu~Sl~ pachty~1 nejen zaloba posesorní, nýbrž i žaloba
petitorní, byla opustona plenarním rozhodnutím nejvyššího soudu sb. n.
s. čís. 11674, podle něhož může pachtýř hájiti své pachtovní právo petito;ní žalobo,u pouze p;oti pr~pachtovatelům, nikoli však proti třetímu,
j~nz m~. p.ac!l'tov~~nou ~ec .zad:zuJe nebo ho .Jiným způsobem v pachtovmm ~:l'vam rusl., ~ravnI ,nazor dovoIatelu'v, že výkonem služebnosti
pachtyr~m z,:chovav,a se pravo slt!ž.~br:osti polni pro spachtovaný pozemek, ,a ze kazdy pro'pach!?vat~1 pnjlm~ tento vykon pro sebe a svůj pozemek, Je v. souzenem }npade bez vyznamu, ježto nebylo dovolatelem
ve sporu anI tyr~e~o, ze ~ vlastník .pozemku Č. kal. 563 jako propachtovatel' s vykonavan~m slu~ebnostr Jlzdy dovolatelovy po cizím pozemku,
t. j. po pozemku zalobcu souhlasil a o tomto výkonu služebnosti byl
vůbec věděl.

Dovolávání se na rozhodnutí čís. 2031 sb. n. s. nemůže žalovanému
prospět~. neboť v rozhodnu~ tom n~byla řešena otázka, nabyl-li žalovaný
]akt; pO,zlv~tel po,zemku ~luz~b~ostr jízdy vydržením, nýbrž byl-Ii žalovaný
op},avnen zalobcum namltalI, ze vykoná:vá jízdou jedině právo, kterého
me~ťa~stvo jako m.ajltel pozemku vydržením již nabylo. Správným je
l"ke ~naz?r o;dvolac!ho soudu, že by žalovaný nemohl se odvoláv.ati na
z~poc~en! drzby.svych předchůdcú, dřívějš}ch to pachtýřů pozemku, poneva~dz .zalov~ny ~ nevstoupIl do pachtovmho poměru smlouvou s nimi
z~Jozeneht;, ny~rz. stal~ se pachtýřem pozemku č. kat. 563 jako panujíCI ho na zakl'~de upl~e samostat~~é p,achtovní smlouvy, kterou majitel
po;en;ku s mm uzavrel. Byl tUdlZ dovolatel sice časovým ale nikoli
pra'vmm ~ást~pc~m svých p!edchůdů, jak to zákon v § 1493 obč. zák.
pro z~poctem. drzby predchl!dcovy požaduje (arg. slova: převezme věc
od drzltele. VIZ Stubenrauchuv komentář k § 1493 obč. zák.).,
čís.
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Je:!; .týžsoud soudem povolujíchn exekuci a zároveň i úřadem poukazUjlClm ve smyslu prvého odstavce § 295 ex. ř., není formální závady, aby tento soud jako úřad poukazujíci v zastoupení čsl. státu nePOd~! ~ekurs proti }'s!1esení, jež týž soud vydal jako soud exekuci povoluIICI. Zastoupem finanční prokuraturou není v tomto případě třeba.
P~dluž~~u . pnsluší právo k rekursu proti usneseni o povolení exekuc~ Jen, pr!c1~.1 ~se p!atebnl zápověd' o s obě zákonu, byl-Ii ji poddluznlk nenalez.te stizen nebo byly-li mu dány neodůvodněné příkazy.
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Není překážkou pro pqvolení exekuce zabavením dlužníkova nároku
na vydání požární náhrady, neuvedl-Ii sice vymáhající věřitel v exekuč
ním návrhu, zda pojišťovací podmínky neobsahují doložku o použití pojistné jistiny k znovuzřízení stavby podle § 290 čís. 2 ex. ř., udal-Ii
však, že dlužník shořelé stavení znovu postavil a je úplně obnovil a že
vymáhaná pohledávka vzešla právě z dOdání stlllvebnlho materiálu
k znovuzřízení shořelé budovy.
Podlehnuvšímu poddlužníku, i když jím jest stát, jest uložiti náhradu úspěšného dovolacího rekursu vymáhajícího věřitele.
(Rozh. ze dne 10. ledna 1935, R 1 1149/34.)
P r v Ý s o u d, okresní soud v N., povolil vymáhajícímu věřiteli A.

T. zajišťovací exekuci zabavením pohledávky, kterou mají pO'vinní za

okresním soudem v N., u něhož pohledávka ta byla jako požární odškodné pojišťovnou složena. Rek u r sní s o u d vyhověl částečně rekursu tohoto okresního soudu a návrh exekuční, pokud se týkal zababení požádního odškodnění za shořelé ne m o vít o s t i, zamítl. O ů
vod y: Exekuční návrh sám přípouští, že požárního odškodného má
býti použito k opětnému postavení a zřízení shořelé a poškozené budovy. Snaží se však vymknouti se ustanovení § 290 čís. 2 ex. ř. dvorního
dekretu ze dne 8. července 1828 čís. 2354 sb. z. s. o nepřípustnosti exekuce tvrzením, že povinná strana shořelé stavení znovu postavila a je
úplně obnovila, čímž prý se požární náhrada uvolnila, takže se prý stala volnou pohledávkou povinné strany. Tím, že shořelé stavení bylo
znovu postaveno, není ještě řečeno, že pominul účel požární náhrady na
soudě složené, pokud z ní mají býti hrazeny n:rklady opětného vybudování a zřízení stavení, naopak ze spisů je zjevno, že přihlášky věřitelů
z dů'vodu opětného vybudování a zřízení stavení daleko náhmdu pře
vyšují, takže důvod nepřípustností exekuce dále trvá. Proto lze povolenou exekuci po'važovati za přípustnou jen potud. pokud se týká požárn;
náhrady za shořelé s vrš k y.
Ne j vy Š š i s o u d obnovil usnesení prvého soudu a uložil česko
slovenskému státu, by vymáhajícímu věřiteli nahradil náklady úspěšného
dovolacího rekursu.

a

Důvody:

Usnesení, jímž byla exekuce povolena, bylo ucmeno okresním soudem. Jím byla zabavena pohledávka 6.137 Kč, kterou má povinná strana
za čl. státem, ježto pojišťovna složila u okresního soudu v N. požární
odškodné za shořelé nemovitos(Í povinné strany. Spravovati tento
soudní deposit a rozhodovati o něm přísluší okresnímu soudu v N. oddělení I. Jest tudíž okresní soud v N. í soudem exekuci povolujícím
í úřadem poukazujícím ve smyslu prvého odstavce § 295 ex. ř. Jde sice
i v tom i v onom případě o týž soud, ale u každého z obou soudních oddělení o výkon rozdílné pravomoci soudní, takže jest venkoncem nerozhodnou nahodilá okolnost, že jde o dvojí oddělení téhož soudu. Není
ovšem pochybnosti o tom, že ani soud jako takový, tím méně to které

jeho soudní oddělení, nemá právní osobnosti. Než okresní soud v N.
oddělení I. jednal ~'; v~ci a podal ,rekurs jen jako zástupce čsl. státu
)",ko schovatel: pozar~Hlo odskodneho. K rekursu byl formálně oprávnen ustanovenIl11 druheho odstavce § 295 ,ex. ř. Z:,stoupení finanční prokuraturou neby~o vzhledem k tomuto vyjlmečnemu ustanoveni třeba.
Nebylo proto, zavady, ~by rekurs nebyl věcně vyřízen. Podle § 3 odstavec 2 ex. r. nesml bylI o navrhu na povolení exekuce konáno šetření
a nesmí býti Vysle,chnu,t ani odpůrce nebo poddlužník (srov. rozhod.
č. 8329 sb:.n. s.), z ce?oz~ly'ne,.~e se ,rozhodnutí o návrhu na povolení
exekuce deJe Jen na zaklade udaJu v navrhu na povolení exekuce. Totéž
platí i ? re!,~:su poddlužníka podle § 294 odstavec 4 ex. ř., i když jím
jest ve~etny urad (§ 295 0ct:stavec 2 ex. ř.) a bylo proto vysloveno v rozhodnulI .c. 54% sb .. n. s., ze poddlužníku přísluší právo k rekursu: proti
usnes,:m .0 povolem ex.okuce jen, příčí-li se platební zápověď sama
o so'~e zak,or;u, ~yl-h jl ,~oddlužník nenáležitě stížen nebo dány-Ii mu
neoduvo~nene ynkazy. ~a?na. z t~chto překážek bránící povolení exekuS'; n~m spl~ena. !'l<;bot uda!e navrhu na povolení exekuce zabavením
pozarnlho .odskodnem za shorelé nemovitosti složeného. k 'soudu stačí
k povol,:n,I exe,kuce, ~na vymáhajicí věřitelka sice neuvedla v návrhu,
zda pOjls,t.ova~1 podmmky neobsahují doložku o použití pojístné jistiny
k znovuzn:en,r stavby. podle § 290 čís. 2 ex. ř., avšak udala, že povinná
strana shorele stavem znovu postavila a je úplně obnovila a že IV máh~ná pohle~~~ka vzešla prá::,~. z dodání stavebního materiálu k z:c,vu::lze111 sho,rele. budovy. NepncII se tedy exekuční návrh zákonu (§ 290
c~s. 2 ex. :.), I k?yby,pojlšťo;,ad po.dmíukx ?bsah?~aly doložku § 290
čls:.2 ~x ..r., ponevadz exekuclll navrh smeruJe prJJve k použHí složené
poz:,rnl. n~h,rady k onomu účelu. A hypotekární věřitelé nemohou býti
zkrace!,l, Je,zto zav.azena budoVa byla znovu zřízena, a neodporuje proto
exe,kuclll navrh an,l d"or. dekretu z 18. července 1828 čís. 2364 sb. n. s.,
jenz ?yl zacho~~n v platnosti (srovnej judikát bývalého vídeňského
soudlll~o ,sboru CIS. W2 a rozhodnutí čÍs. 509,1, 5564, 73-82 sb. n. s.).
Poddl~zlllk (okresní soud v N. odděl. l.), nebyl nenáležitě stižen plateb~Im zak,az,em, am mu nebyly dány neodůvodněné příkazy, ježto mu bylo
jen zal:a:za~o, ~y ~epl,:td ~ov~nné straně, čímž mu nebylo zabráněno, by
o lDzdelem,slozene pozarlll nahrady nerozhodl, přihlížeje při tom ovšem
~~ p,ovol~lll exekuce: Pokud pak poddlužník vytýkal v rekursu, že po:~In~ pOJIstka byla vmkulována vepro'Spěch spořitelny v Č. K. a že pozar,lll nahra.d,: byla"postoupena Spořitelnímu a záloženskému spolku
v c. K., uvadel, ?epnpustné novoty, jež v exekučním návrhu obsaženy
nebyly a pozme~l~valy skutkovou podstatu exekuó1ího návrhu a nejde
o ~ovoty, k lllmz Jest přihlížeti z úřadu, nýbrž o 'Jmotněprávní námitky
jez v re~Ul:sním řízení řešiti nelze (srovn. rozhod. čís. 5920, 7166 798(i
8~29 a ]lne s_b. n. ,s.). Výrok o útratách dovolacího rekursu jest odůvod~
n;n §§ 41 a ~O c. r. s. a § 78 ex. ř., k čemuž se dodává, že v rozhodnutí
ČI,S. 6327 s~ .. ?' s: jest vyslovena zásada, že i podlehnuvšímu poddlužn~ku, I kdyz JIm jest stát, jest uložHi náhradu útrat úspěšného dovolaclho ~ekursu vymáhajícího 'věřitele, k němuž bylo změněno usnesení rekursn~ho ~OU?~, vyhovující rekursu poddlužnikově. Od této zásady neupuslIl nejvyssl soud alll v četných pozdější'ch rozhodnutí,ch.

-
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čís.

latky zabaveny, ve veřejné ,dr,:žbě, prodány a ~ydr~žitele!" z domu o~

14081.
čís.

164 Sb.

Oprávnění pachtýře, domáhati se úpravy pachtovného, neni
vnucenou správou pachtovních práv.

dotčeno

Úprava pachtovného (vl. nai. ze dne 29.

července

~eseny. žalujíC! strana, tvrdlc, ze Jl fIrma dluhule nalemne a poukazul"

1933,

z. a n.).

(Rozh. ze dne IQ. ledna 1935, R I 1606/34.)
Návrhu pachtýře J. M. na Úpr<1VU pachtovného podle § 7 vládního
naří'zení ze dne 29. července 1933 čís. 164 sb. z. a n. vyhověly o ba
níž š í s o u d y, rek u r sní s o u d z těchto d ů vod ů: Názor propachtovatelův ve stížnosti, že J. M. nebyl oprávněn zasílati propachtovateli A. H. dopis z 22. srpna 1933, v němž žádá o úpravu pachtovného
za rok 1932'---1933 z důvodu, že tehdy ještě byla proti J. M. i jeho manželce L. M. vedena vnucená správa, nelze sdíleti. Práva pachtovní byla
dne ll. srpna 1933 prodána veřejnou dražbou L. W. a ihned mu při
klepnuta, takže tím zanikla oním okamžikem pachtovní práva pro J. a
L. M., byvše prodána L. W., tím spíše, an zástupce A. H. ihned po
dražbě prohlásil, že odpor proti příklepu L. W. nečiní. Tím ovšem zanikla již dne 11. srpna 1933 i vnucená správa na pachtovní práva dotud
J. a L. M. příslušející. Mohli se proto domáhati dopisem z 22. srpna 1933
jako pachtýři v rOce 19312/1933 úpravy, t. j. slevy z pachtovného ve
smyslu vlád. nař. čís. 194/33, jsouce k tomu legitimováni.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu a v otázce, o niž
jde, uvedl v
důvodech:

Pokud jde o otázku oprávnění pachtýřova, domáhati se úpravy pachtovného, se připomíná, že toto oprávnění nebylo dotčeno tím, že byla
zavedena vnucená ,správa pachto'vních práv. Podle § 99 ex. ř. ztrácí
dlužník jen právo nakládati užitky vnucenou správou postiženými a nesmí se proti vůli vnuceného správce účastniti správy, ale jinak jsou mu
jeho práva ponechána a nelze mu brániti ve výkonu oprávnění, kterým
se užitky správy zvyšují zmenšením pachtovného, obzvláště, když vnucený správce oprávnění toho nepoužil.
čís.

14082.

Jde-Ii o použití výtěžku za věci v berní exekuci zabavené a prodané,
nelze se podle § 382 zák. ze dne 15. června 1927, čís. 76 sb. z. a n., domáhati u soudu žalobou na stát určeni přednostního práva zástavniho a
ptednostního uspokojení z výtěžku a nep lati v takovém připadě předpis
§ 370 cit. zák.
.
(Rozh. ze dne 100. ledna 1935, Rv I 2!25Q/32.)
Svršky patřící firmě J. G. P. & Comp. LTD v L. v najatých místnostech v domě č. p. 55 v J. byly berním úřadem v J. pro daňové nedo-

k tomu že ohlásila svoje zákonné právo zástavní podle § 1101 obč, zák.
i u okr~sního soudu i u berního úřadu v J., že však exekuční úřad její
nárok neuznal, domáhala se žalobou na stát jednak určení, že jí na vydražených svršcích pří,sluš,í předn?stní, práv? .~ástavn~, )e~n~k přednost
ního uspokoje~1 ~ docIl;neho drazeb~lho vytezku. N I z Š I S o u d y neuznaly žalobm narok duvodem po pravu.
Ne j vy Š š í s o u d zrušil z podnětu dovolání rozsudky pro zmatečnost a žalobu odmítl.
Důvody:

Nižší soudy se nezabývaly z moci úřední především otázkou připust
ností pořadu práva. Vymáhání daní a jiných veřejných dávek správními
úřady je věcí práva veřejného a je upraveno nyn! v zákoně o přímých
daních ze dne 15, června 192'7 čís. 76 sb. z. a n. v §§342--402. Do této
veře'jnoprávní činnosti mohou soudy zasahovati jen potud, pokud to zákon dovoluje. Předpisy o tom, jak postupovati v případě, že byla ve
správní (berní) exekuci zabavena a prodána věc, k níž přísluší právo
zástavní třetí osobě, jsou obsaženy v §§ 3700 a 382 zak. čís. 76/1927 a
ve vládním naří,zení ze dne 200. prosince čís. 175 sb. z. a n. k § 382
odst. ;1. Předpis § 370 odpovídá předpisu § 258 exek. ř. s tou změnou,
že nárok na přednostní uspokojení musí býti uplatněn nejdříve u exekučního úřadu, a teprve nebyl-li tam uznán, žalobou u soudu. Předpis
ten 'vztahuje se jen na případ, pokud věc nebyla prodána, vyjímajíc odstavec (4), kdy věc byla prodána dříve, než bylo o žalobě rozhodnuto a
kdy má býti výtěžek zatím uložen u exekučního úřadu, Bylo-li docíleno
při prodeji výtěžku, naloží jím exekuční úřad podle § 382 zák. čis. 76/
1927. Na souzený případ hodí se jen toto ustanovení a patřící k němu
předpis vládního nařizení čís. 175/1927 sb. z. a n" podle něhož jest při
posuzování otázky, zda stát má býti pokládán za prvního zástavního vě
řitele, přihlížeti pouze k věřitelům, kteří sv,é nároky přihlásili před
súčtováním výtěžku na daňovou pohledávku. V souzeném případě nejde
o žalobu přípustnou podle § 3700 (3) zák. čís. 76/1927, poněvadž žalobkyně svůj nárok neohlásila před prodejem zabavených věcí (§ 370
odst. 1 a 2 zákona) a finanční úřad také s poukazem k posléz uvedenému
předpisu nárok žalobkyně neuznal. V tomto sporu běží o použití výtěžku
prodeje podle § 382 zákona, kde však zákon o přímých daních nedává
ú;častníku právo žaloby u soudu a předpisy poslední věty prvního odstavce § 1101 obč. zák. a § 286 odst. 2 exek. řádu tu vi'rbec neplatí. Ani
kdyby se věc posuzovala s hl'ediska bezdilvodného obohacení, nebyl by
pořad práva přípustný, protože i tu by šlo o poměr veřejnoprávní (srov.
§ 291 zák. čís. 76,z roku 1927, srv. také rozh. Budwinsky A 10917, Bohuslav A 4177). K nepřípustnosti pořadu práva je hleděti a žalobu neprávem k soudu podanou jest. odmítnouti v každém období rozepře
z moci úřední'pro zmatečnost (§ 42 j. n, a § 240 odst. 3 c. ř. s.).

-
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Přejúnací nemocenské pojišťovně jest ponecháno na vůli, jaké služební postavení chce svěřiti převzatému zaměstnanci. Vstupem do služeb
okresní nemocenské pojišťovny podrobil se zaměstnanec všem ustanovením služebního řádu tehdy u ní platného. Služební. poměr úředníků
okresních nemocenských pojišťoven jest poměrem soukromoprávním.
Soudu přísluší právo přezkoumávati po str á n c e věc n é disciplinární nález vydaný proti úředníku okresní nemocenské pojišťovny disciplinární komisi.
(Rozh. ze dne 10. ledna 1935, Rv II 510/32.)

Žalobce byl úředníkem (účetním) M. nemocenské pojišťovny a byl
dekretem ze dne 6. prosince 19'28 přijat ke dni \. ledna 19'29 do služeb
okresní nemocenské pojišťovny v B. Ještě dříve, než došlo k sloučení
obou ústavů, usneslo se představenstvo prvého ústavu ve schůzi ze dne
4. října 1928, že zrušuje funkci zástupce vrchního ředitele a tajemníka
žalobcem vykonávanou. Tím odpadl žalobci funkční přídavek měsíčně
303 Kč a novoročné 388 Kč, proti čemuž se žalobce ohradil. Po převzetí
do služeb okresní nemocenskou pojišťovnou v B. bylo ,proti němu za'Vedeno kárné řízení pro neuposlechnutí příkazů nadřízených orgánů. Kárným nálezem, jemuž po dobu kárného řízení předcházela suspense
z úřadu, byl žalobce uznán vinným kárným činem a vyloučen z postupu
na 3 léta. Žalobou domáhá se žalobce výplaty funkčního příplatku, jenž
mu náležel jako účetnímu M. nemocenské pojišťovny v B. za listopad a
prosinec 1928 v částce 606 Kč, nedoplatku novoročného za rok 19'2,8
v částce 50 Kč, funkčního přídavku za dobu od \. ledna 1929 do 3\.
března 1930 ve výši 4.530 Kč, nedopi'atku novomčného za tuto dobu ve
výši 388 Kč a příplatku na 6nedělní dovolenou 4.340 Kč, jakož i 85 Kč
měsíčně počínajíc dnem 1. července 1929 jako částky, jež mu postupem,
jehož byl neoprávněně disciplinárním nálezem zbaven, přísluší, a zadrželé částky služného z důvodu suspense za leden 1930 ve výši 932 Kč
50 h. Žaloba byla zamítnuta s o u d Y vše ch tří s tol i C, ne j v y Š š í m s o ude m z těchto
důvodu:

Dovolatel se snaží dovoditi, že služební pragmatika pro zřízence žalované nemocenské pojišťovny se nevztahuje na jeho služební poměr a
nebyla pro něj závazná, protože prý zvědělo její jsoucnosti teprve koncem roku 1929 a protože nebylo O ní zmínky v přejímacím dekretu. Pro
žalobcův služební poměr platila kolektivní smlouva. Z ustanovení čl.
XXVI této kolektivní smlouvy nelze sice vyvozovati, že poukaz na nutnost vypracování jednotného služebního řádu předpokládá již jsoucnost
služebních řádů, avšak přihlédnouti jest k téže kolektivní smlouvě,
v níž se praví, že ustanovení služebních řádů jednotlivých ústavů pozbývají platnosti, pokud jsou nepříznivější, nežli tato dohoda. Z toho
plyne závěrem z opaku, že služební řády jednotlivých ústavů zůstávají
i vedle kolektivní smlouvy dále v platnosti, pokud ovšem nejsou ne-
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'" . ,,,, než ustanovení kolektivní smlo.uv{'- U8t~n~lV.ení § 67 a)
pnZOlVejSI, § 82 a) pojatá do zákona o soclalmm pOjlsteuI tepr~", noodst. 1 t) a
listo adu 1928 čís. 184 sb. z. a n. (§§i 41 a.53), jez
velou .~e dne 8"j
ledna 1929 se ty' kaji budoucíhO vydaOl vzorneho
Lne .
,
. . . ..
' k
nze
b y la, ucmnosh
.
" d obsahujícího i předpisy dlsclplmarm, avsa v so
sl~zeb~.lho [a eG 1 takový vzorný služební řád vydá~ a do.k~d se tak ~e
nem pnpade TI Yemocenskou pojišťovnu a pro Jeli zameSlnance dosasta.10, pla!1 rl? '~d Z'alovaná měla j'iž dři ve služební řád pro své za' luzebnt ra .
. '1 b
. va,d Ol s ce a'v době, O kterou tu jde, byl tento řád ,v pl~tnos.t': Za o ce
mestn~.~ z kolektivní smlouvy seznati, že dosavadnl .sluzebm ra~y jS?U
mohl jI~ n v latnosti, a bylo na něm, aby se obez,nanul I, se sluzebllln:
zachova .y. P 'rádem platny' m pro zaměstnance zal ovane nemocenske
, b T vr d'1- l'I, ze
, t,a k nea d..lsclphnar!1lm
" n když chtěl býti převzat do jejích sluze.
po)'~Jo; by to nedbalost s jeho strany a nemůže ve svůJ prospech !1lC
uČ ml , Yt' Ili z toho že se v přej'ímacím dekretu ze dne 6. plosmce
vyvozova 1I vi
a výslovně'ov
, ,
v, v
v.,
'
V lužební
sluzeoOlm
rade pro nej
zavaznem.
s
•
1928 netml'ceu pro zřízence žalované nemocenské pojišťovny jest u. stano. OfIjmu
,.' t'lm S1uz'by
Pragma
, k 'dy' nove' nastoupivší zřízenec se podrobuje
veno ze az
"
," d
t' P d
této' ra matice, a že ji má ~a důk~z sveho sľozua~en1 ~o.:epsa 1. oJ ~
is Juž~bní pragmatiky nem podmll1kou podrobem se je!,~, u~ta~o\ e.
P,
. brž jen důkazním prostředkem o projevu srozumem. PrejlmacI
n~;;;o~lnská pojišťovna není podle § 72 odst. 5 a § 73 ods~.. 4 zák. ~ soc.
n.
doslovu novely čís. 184/1928 sb. z. a n. povmna,pr~znatr plevza:
féo~uv zaměstnanci služební postavení, kteor~ l"!lěl, ve z!'use~e nemoce~ske
"šťovně takže jest jí ponecháno na vulI, jake sluzebm postavem mu
~~~~ svěřiÚ (viz rozhod. čís. 7581, 1O~549 ,a 1\.7,64 sb. ?~ s.). Podle toho
šlo v souzeném případě o nový sluzebm pomer mez; zalo~anou j~ko
přejímací nemocenskou poji'šťovnou a žalobcem pk? prevzatym za~lest.
ncem takže se žalobce nemůže pro sebe dovolavalI.?stano~enr. ~lu~:bní p;agmatiky, jež se týká jen zřízenců ~ úřad,ě, se JIZ nacha~e]Ic2ch.
Žalobce se již vstupem do služeb žalo vane P?jlstovny ?v0drobll vS~,m
ustanovením služebního řádu u ní tehdy platneho (VIZ tez r~zho? CIS.
6236 sb. n. s.), a to tím spíše, když vykonal a .pod~p~~l sl:,zebm sbb,
v němž mimo jiné přislíbil, že bude vy.k?~ávatr sve uredm povmnostr
podle Dředpisů Okresní nemocenskepo]Ist~vny v, B. Tyto ,povmn?str
byly stanoveny právě ve služební p~~gmahce a z,alob,ce mel SI JeJICh
znalost osvojiti. Zda a jaký služební rad platIl u byvale M.. nemocenske
pojišťovny nebylo třeba zkoumati, protože v tomto sporu jde len o to,
jaký služební řád platil [lro1alobcův s:užební poměr, když vs~ou~ll d~
služeb u žalované jako jejl novy zamestnanec. PIO [l?sou~em duvod
nosti žalobních nároků jest dále důležitým obsah j'řeJ:maclho, de~retll.
Dovolatel z tohoto dekretu dovozuje, že byl do sluzeb zalovane prevzat
s nároky, které mu příslušely. jako úč",~n~n;u úředníku M. ne,?ocen~ke
pojišťovny, a že mezi tyto naroky patn castky shora uvedene. Avsak
dovolatelovo tvrzení, že jej žalovaná p!evz~~a d~kretem ~e dne 6. prosince 1928 do svých služeb jako účetmho uredmka, nema. v obsa~u to~
hoto dekretu opory. V adrese je sice žalobce uveden s tItulem .»~če~m
úředník M. nemocenské pojišťovny«, ale v textu dekretu se 'pra~l, ,ze jej
žalovaná přejímá do svých služéb dnem 1. ledna 1?29 ~e,yse~1 naroky,
jak tyto získal a pobíral za své činnosti jako defmlhvm uredmk M. ne.

t

G;

:1a-

-

Čís.

-

14083 -

Čís.

14084 -

28

mocenské pojišťovny, a k tomu bylo zároveň výslovně dodáno, že se žalobce v Okresní ne mocenské pojišťovně v B. přiděluje ke službě u pokladen, tedy nikoliv jako úředník účetní. Žalovaná nemocenská pojišťovna by ostatně nebyla sama ani oprávněna převzíti žalobce do svých
služeb jako účetního, protože podle § 69 odsl. 1 zák. o soc. poj. v doslovu § 43 novely ze dne 8. listopadu 1928 čís. 184 sb. z. a n. jest
oprávnění ustanoviti u jednotlivých nemocenských pojišťoven úředníka
vedoucího, jeho náměstka a účetního, vyhraženo ústřední sociální pojišťovně a jmenování těchto úředníků vyžaduje mimo to schválení ministerstva sociální péče. Dovolalel kromě toho přehlíží, že v dekretu ze
dne 6. prosince 1928 byly nároky, se kterými byl převnt, vypočteny
jednotlivě.
Přijal-Ii žalobce tento přejímací dekret a vstoupil-Ii podle
něho od 1. ledna 1929 do služebního poměru k žalované, nepřísluší mu
právní nárok na jiné a vyšši služebni požitky, i když je snad měl u své
bývalé zaměstnavatelky, pokucl žalovaná jejich placení na sebe nepře
vzala. Nárok na šestinedělní dovolenou mu nepříslušel již proto, že v dekretu byla výslovně stanovena dovolená jen měsíční. Novoročné přísluší
podle čl. VII. kolektivní smlouvy jen ve výši skutečných jednoměsíčních
požitků a nárok na funkční přídavky nepřísluší úředníku, jenž nekoná
v nemocenské pojišťovně funkci vedou ci ho (viz rozhod. čís. 7581 sb.
n. s.). Žalobce v době, o kterou jde, takovou funkci nekonal a nedostával
funkční přídavek ani u své dřívější zaměstnavatelky v poslední době
před vstupem do služeb u žalované, neboť bylo nižšimi soudy zjištěno,
že M. nemocenská pojišťovna již r. 1928 zrušila funkce zástupce ředitele
a tajemníka a oznámila žalobci, že tím odpadá z jeho služebních požitků funkční přídavek. Nechtěl-Ii se žalobce spokojiti s tím, co mu bylo
se strany žalované v přejímacím dekretu nabídnuto, pak mohl z toho
také vyvodíti důsledky a neměl nové služební místo přijímati a nastupovati. Vystoupil-Ii však žalobce až po svém vstupu do služeb u žalované
dodatečně s novými požadavky, na které mu podle přejímacího dekretu
nárok nepříslušel, nebyla žalovaná povinna, by těmto jeho dodatečným
požadavkům vyhověla. Není proto ani třeba uvažovati o tom, co žalobce
mínil vyjádřiti svým dopisem a zda se v něm nevzdal svých nároků plynoucích ze smlouvy s dřívější zaměstnavatelkou M. nemocenskou pojišťovnou, zejména nároku na funkční přídavek, neboť takové jednostranné
vyjádření po přijetí služby II žalované za podmínek přejímacího dekretu
nemá rozhodujícího významu pro spor. Byloiiž vyloženo, že se žalobce
vstupem do služeb žalované nemocenské pojišťovny podrobil všem ustanovením služebního řádu u ní tehdy platného. Součástí tohoto služebního
řádu jsou též předpisy o řízení disciplinárním. Není proto správnou dovolatelova námitka, že disciplinární komise, sestavená podle § 56 služební pragmatiky, nebyla oprávněna rozhodovati o jeho disdplinárním
provinění. Zbývá ještě řešiti otázku, zda je soud oprávněn, aby pře
zkoumával disciplinární nález proti žalobci vydaný. Okresní nemocenské
pojišťovny jsou podle § 23 odsl. 2 zák. o soc. poj. právnickými osobami,
nejsou však veřejnými úřady správnímí ve vlastním smyslu slova, nýbrž
jsou to zájmové svazky pojištěnců a jejích zaměstnavatelů, hospodařící
s fondy sociálního pojištění, a obstarávají pod státní záštitou a kontrolou úkoly, jež spadají v obor veřejné správy. Úředníci nemocenských pojišťoven mají sice podle § 68 odst. 2 zák. o soc. poj. ve své úřední čin-
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f "d ·ků veřejných stanovené v zákoně trestním a poží-

no~ttf~;~g~r~~;j~k~' úředníci veř~jní, avš~k jejich ~s}užební po~ěr k zavaJ
t r· t ázu soukromoprávního (VIZ rozh. C1S. 10.549 s . n. s. a
mJ;~~~: ~~ J~r.'Gallasa a Dr. Janoštíka, 1(}29 hstrd· 144). ~~ t~~~I~~~

»
I' . .
t novení § 2 čís. 2 zák. o obc o . pom. CIS.
~
test, vyp 'y~a. 1 z us au i podle § I odst. 1 písm. d) čís. 2 ,:?véhoi z"kona
r. z. (SteJn~ jest t~~stnancích ze dne ll. července 1934 C1S. 154 sb. z.
o soukro~yc~o~~ . est žalobce považovati za soukrom~ho zaměstn.ance
a n.) P? e
\ . o·išťovn ve vlastnosti obchodmho pomocmka a
ž~~ov,:~e ne;nocen;u e ~řezkOl;mal disciplinární nález vydaný proti~ ně~
pnslusl ~ro. o.
k~misí nikoli správním úřadem, i po strance vecne
m~ dlsclphn~;:, 3123,6948 sb. n. s.). Hledíc k předpis~m .sl,:ž~bní pra&(VIZ rozhot tk~vým zjištěním nelze ani po přezkumu dlsClplmarmho namahky a St •U e věcné dospěti k závěru pro žalobce příznivému.
lezu po s ranc
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N základě exekučního titulu proti veřejn~ obchod~í ~s~lečno~ lze
a 11 odst. 2 ex. ř. povoliti exekuci pnmo na .l~~m spole~n~a,
podl~ §řed odáním exekučního návrhu ze společn?sti Jl.Z vys~o!!-pt1, Jeti
t!~z"PbYI-N povinný v době vydání exekučního titulu Ješte JeJ1nt společníkem.
v
vk . .
kursu
.
žaloba podle § 36 ex. ř. není vyloucena zames amm re
(Rozh. ze dne 10. ledna 1935, Rv II 698V34.)
Žalobou, O niž tu jde, domáh~ se ža~o~ce A. Sch. by yznár:o .bylo
. m že exekuce kterou vede zalovacna firma H. R. proh veřeJ ne obP~~~~í ~poleČnosti firmě »T. v B.«, je proti němu nepřípustná! pon~vadž
~ni v době podání ž.aloby žalovanou vymáhající ::ěřitelkou proh !lfm~ T. T:
ani v době povolení exekuce proti ní na základe rozsudk.u ~ teto zalob,:
v neseného nebyl již veřejným spol~čníkem .exekvov.ane !l~lt.'y. Žalobe
b~IO vyhověno s o u d y vše c h třl S t o II C, N e J v y s S 1 m s o u dem z těchto
důvodů:

Nejvyšší soud v rozhodnutích čís: 71~2 a !367.sb. n.!. vJ:slovil,. ž~
na základě exekučního titulu proti vereJne obcno.dm spole:n~sh I.,:e vest!
exekuci proti společníku, který již ze společnosh ~Ycstoup~, .le.sthze exe~
kuční titul byl vydán v době, kdy společník ~e~ Jeste k v~r:l.ne obchodm
společnosti přináležel. Z téže zásady vycházl 1 rozhodnuh C1S. 12,047. sb.
n s Dovolací soud neshledává dúvodů, aby se od tohoto stanovlsk~
u~hflil. V § 9 ex. ř. jest vyslovena základní zásada, vž~ e"ekuci lze vést!
jen proti tomu kdo jest v exekučním titulu jako dluzmk Imenovan, nebo
na něhož přeš~l podle veřejných nebo veřejně ověřených listin závazek
v exekučním titulu určený. S touto stěžejní zásad~u není v rozpor~ us!anovení § 11 odst. I ex. ř., neboť y~ře!n~ o~ch~d.nl sp?lečnost •ne t.'l, prav~
nickou osobou, mající samostatne Jmen!, nyb~z )e to len sdruzem Jedno
tlivých určitých osob k společnému provozovam obchodu pod společnou
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firmou (čl. 85 obch. zák.), takže v podstatě jsou ve sporu procesní stranou tyto osoby a rozsudek vydaný proti veřejné obchodní společnosti
zasahuje přímo osoby, které byly v době jeho vynesení jejími společ
níky. Na toho pak, kdo po vydání exekučního titulu proti veřejné obchodní společnosti do ní jako společník vstoupil a jest v době exekuč
ního návrhu jejím společníkem, rozšiřuje se podle čl. 113 obch. zák. závazek v exekučním titulu určený. Je proto ve shodě s onou všeobecnou
zásadou vyslovenou v § 9 ex. ř., když § 11 odst. 1 ex. ř. stanoví, že podle exekučního titulu dobytého proti veřejné obchodní společnosti může
přímo na jmění jednotlivých společniků osobně ručících povolena býti
exekuce, prokáže-li se předloženým výpisem z obchodniho rejstříku, že
ten, proti němuž exekuce vedena býti má, v tomto čase náleží ke společ
nosti jako společník osobně ručícÍ. Může se tedy ustanovení odstavce
druhého § 11 ex. ř., má-li býti na základě exekučního títulu vydaného
proti veřejné obchodní společnosti povolena exekuce přímo na jmění
společníka, který před podáním exekučního návrhu ze společnosti té již
vystoupil, vztahovati jen na případ, když v době vydání exekučního titulu ještě jejím společníkem byl a byl tedy exekučním titulem také zasažen, sic jinak by se exekuce povolila proti osobě, která nebyla exekučním titulem zasažena a na niž ani závazek v něm určený nepřešel,
resp. se nerozšířil. To by bylo porušením stěžejní zásady vyslovené
v § 9 ex. ř., na níž spočívá exekuční řád, a taková zásadní Odchylka
musela by býti v zákoně jasně a určitě vyslovena, což se však nestalo.
Ježto žalobce nebyl v době vydání exekučního titulu proti veřejné obchodní společnosti firmy» T. v B.« jejím veřejným společnikem, není
exekuce na základě onoho exekučního titulu proti němu přípustná. Žaloba není vzhledem k § 36 ex. ř. nepřípustná, i když žalobce mohl své
námitky proti povolení exekuce uplatniti rekursem. Jak z hístorie vzniku
tohoto zákonného ustanovení, tak z nařízení ministerstva spravedlnosti
ze dne 3. prosince 1897 čís. 2'5.801 čís. 44 min. věstníku k § 36 ex. ř. a
z analogie § 35 ex. ř. jde najevo a všeobecně se jak theorií tak i praxí
uznává, že žaloba podle § 36 ex. ř. není zameškáním rekursu vyloučena
(rozh. býv. nejv. soudu ve Vídni v Glaser-Ungerově sbírce nová řada
čís. 2675 a 7566).
čís.

14085.

K příslušnosti pracovních soudů náleží spor o náhradu škody vzniklé
tim, že zaměstnavatel nevydal zaměstnanci při skončeni služebního p0měru peřiny, jež si zaměstnanec přinesl do domu zaměstnavatelova, kde
bydlel za služebního poměru.
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I bk ě domáhá se žalobou náhrady 450' Kč za znehodnocení a po,Ok yn. peřin které si přinesla do domu žalovaného, kde za učeb. ního
, V žalobě se výslovně tvr d"1, ze Sl. ,za I o bk yne' cht'l
s ozem
'ru bydlila.
e a po
r~~~eni učebního po~,ě:u pefiny od, žalovaného ?debrati, ,bylo jí však
v tom žalovaným zabraneno, zalovany Sl bezpr~vne tyto per~ny ~nvlas~
ni!, u sebe ponechal a ode dne, kdy žalob~ync II neho sluz,e,b~I 'p0l1~er
,
'·1
službu opustila, používal, zeJmena dal Je k pouzlvam svym
prerusI
a a
, , ,
·kl ' I bk·
".
'stnaneům. Tím se tvrdl, ze skoda vzm a za o
ym po prerusem
,
.
I
§
2
)
'k
zame
' bního poměru takze nejde o spor ve smys u . c za ona o pras Iuze·ch soudech a ' proto take, pracovnI' sou
d k proJe
. d navam
. . , a roz h o dCOVl11
,.
,. P
I
22
'k
'
'
nutí této věci neni pnslusny. ?d e ,§ . za, ~ o praco.vm~ h. sou d ee. h prezkoumá pracovní soud svou pnslusnost z ura?ll: J~hkoz J~e,? n~zhoJ1telno u nepříslušnost, jest napadený rozsudeK 1 predchozI nzem zmatečné.
'.
" usneSCl1l a II IOZl
'·1 o d
'
Ne j v y Š š í s o II d zrustl
napadene
va l
aCl1TIll
soudu, aby o odvolání znovu rozhodl.

o ů vod y:
Podle zákona ze dne 4. července 1931 CIS. 131 sb. z. a n. jsou pracovní soudy (oddělení pro spory pracovní) výlučně příslušné rozhodovati o sporech z pracovniho, služebního neb učebního poměru založeného soukromoprávní smlouvou, vzniklých mezi zaměstnancem a ;aměstnavatelem nehledíc k hodnotě sporu. Podle § 2 ht. c) cltovaneho
zákona spadají sem i spory o jiná plnění a náhradní nároky z oněch poměrů na příklad spory o užívání služebnich předmětů. Předpokladem
jest ~šak, že právním důvodem žalobního nároku jest smlouva služební
nebo učebnÍ. Podle toho, jak žalobkyně vylíčila věc v žalobě, souvisi nárok žalobkyně na náhradu za peřiný s jejím dřívějším učebním poměrem
u žalovaného a vyvěrá z tohoto poměru, neboť žalobkyně jen proto donesla peřiny k žalovanému, že byla u něho v učenÍ. Podle toho vzmkl
skutkový základ nároku již při skončení učebního poměru a náleží rozhodnouti i tento spor dovolanému oddělení okresního soudu pro spory
pracovní.
čís.

14086.

Založena-Ii žaloba, opírající se o § 60 autorského zákona, jen na
s o u těž i tel s k é m p o měr u stran, vadí jí rozepře zahájená zdržovací a odstraňovací žalobou podle § 1 zák. o nekalé soutěži. Tato žaloba však nevadí tomu, by se nebylo domáháno ochrany podle § 60 aut.
zák., jde-Ii o ji n é z á j m y než majetkově soutěžitelské (hmotné).

(Rozh. ze dne 11. ledna 1935, Rl 1415/34.)
Žalobě o náhradu škody ze znehodnocení a z poškození peřin, které
zaměstnavatel po skončeni učebního poměru žalobkyni odepřel vydati a
peřiny sám používal a dával užívati svým zaměstnancům, vyhověl
o k r e s II í s o u dvL., o cl cl ě len í pro p r a c o vn í s por y.
O d vol a c i s o u d zruši! rozsudek i s řízením mu předcházejícím jako
zmatečný a žalobu odmítl. Z d ů vod ů rek u r sní h O s o u d u: Za-

(Rozh. ze dne 1 I. ledna 1936, R I 1457/34.)
Žalobkyně A. M. přeložila z angličtiny knihu H., již opatřila titulem
H. a B. Knihu tu vydala spolužalujícilirma š. a š. Zalobci tvrdíce, že
překlad téže knihy vydal žalovaný Vojtěch Š. a opatřil před úvodem jednak titulem překladu žalobkyně A. M. a titulním obrázkem, který jen nepatrně se liší od titulního obrázku knihy vydané druhou žalobkyní, do-

-

čís.

-

14086-

čís.

14087 .33

32

máhají se žalobou podle § 60 aut. zák. výroku, že se žalovanému zapovídá pro knihu jím vydávanou užívati názvu H. a B. a úpravy podle titulního abrázku kníhy vydané druhou žalabkyní. Žalavaný namítl mezi
jiným, že druhá žalabkyně podala naň ještě před zahájením tahata sparu
žalabu padle § 1 zák. a nekalé soutěži s týmž žalob ním žádáním, že tedy
tde a raze při již zahájenau, a že i první žalabkyně je vylaučena z práva
zalaval1 ustanavením § 15 (3) zák. a nekalé sautěži. P r v n í s a u d vyhavěl těmtO' námitkám žalavanéha a žalabu admítl. O d val a c í s a u d
změnil k rekursu žalabců usnesení prvéhO' saudu a námitku rozepře zahájené zamítl. D ů vod y: Třeba ustanovení § 60 aut. zák. je příbuzné
s ustanaveními zákona o nekalé soutěži, jde v nynějším sporu o docílení
ochrany padle autorskéhO' zákona; podminky této ochrany jsau upraveny v tamto zákaně a pro žalabce podle zákona o nekalé soutěži platí
zas úprava padle tohoto zákona. Totažnost nároku je dána stejným právním důvodem, ten však je u abau žalab různý. Třeba tedy petit žalobní
je padabný v padstatě, právní důvod je různý. Že aba náraky se advozují z téhaž jednání, není ještě důvadem, aby oba byly z téhaž právního
důvadu. Není dle taha dána totažnast náraku v abau sparech a ahledně
prvžalujíci nemůže vůbec býti paužita předpisu § 15 čís. 3 zák. o nekalé sautěži, když ona žaluje z důvadu autarského práva, které nemá takavéha abmezujícího ustanavení.
Ne j vy Š š í s o u d vyhověl částečně davalacímu rekursu žalovanéhO', abnavív usneseni prvéhO' saudu pakud jde o žalobu spalužalující
firmy Š. a Š. v P., jinak davalacímu rekursu nevyhavěl.
D

ů

vad y:

Padle § 53 odst. 5 zákona proti nekalé sautěži zůstaly v platnasti
jiných zákonů, které se přímO' nebo nepřímo datýkají látky
upravené tímtO' zákonem. K takovým zákonným předpisům 'náleži také
§,60 a~tarského zákona prO' označení a vnější úpravu děl, jež jinak jsau
pr~dmetem zákana. Pro pasouzení otázky, jde-li a týž nárok, nesejde
aUl tak ~a tom, že se žaloby apíraji a dva zákonné předpisy, prataže vycházeli Je ze zásady jednatnosti právníhO' řádu. Razhadujícím je, jde-li
o týž nárak zalažený na stejných právních skutečna stech. Na tuto otázku
~lužna v sauzeném případě odpověděti kladně, pakud jde a žalobu firmy
S. a Š. Tato je tatiž založena na soutěšitelském poměru abau stran a
tento poměr zůstává nedatčen v abou žalabách. Nechť se tato žalobkyně apírá a zákan proti nekalé soutěži nebO' a zmíněné ustanavení
autorskéhO' zákana, je a zůstává sautěžitelkau, tento haspodářský podklad je základem také jejíhO' náraku na achranu padle § 60 aut. zákana.
Jinak je tam u u žalobkyně A. M. Její žalaba není zalažena na sautěži
telském paměru, nýbrž jenom na skutečnasti, že v letech devadesátých
minuléhO' stoleti se svalením autarovým přeložila dO' češtiny knihu »Í-l.«
a že pak překlad ten vyšel v určité úpravě. Na tamto skutkovém základě
nemahla by se davalávati ochrany podle zákana a nekalé souětži, avšak
smí tak činiti podle § 60 autorskéhO' zákana. který ie patud širší že
chrání také ještě jiné zájmy nežli právě majetkové, sautěžitelské (h~at
né~., Pr~ta d:užna !éta ~al~bkyni přiznati pr~vo samostatné žalaby, jejíž
vynzem nem nutne závlslym na asudu dalšlha sparu, pakud jde a drupředpisy

héha žalabce, nebať tatO' žalabkyně smí nároK uplatňovati, i kdyby
druhý žalabce od žalaby upustil, a prataže \I ní nejde a žalabu padle
zákana I2roti nekalé sautěži, nebrání tu samastatné žalobě ani předpis
§ 15 odst. 3 zákana prati nekalé sautěži. Ca do žalab firmy Š. a Š., běží
v obou žalabách a týž nárak a týž právni pa měr. Pokud jde, jako v tomtO'
případě, a sautěžitele, není ani ca dO' skutkavé pad sta ty, ani ca dO' nároku razdílu mezi abě~a již zmíněnými právními předpisy, nebať také
jednání, jak je skutkavym padkladem § 60 aut. zák., odporuje dabrým
mravům sautěže, což je pramenem zákazu v abau předpisech; v abau
jde o klamavast, která je v padstatě shadně vyznačena v abau předpi
sech, a je zřejmé, že by ani zákona prati nekalé sautěži nemahla býti
paužita, kdyby se ukázala, že jednání, jež se jinak v § 60 aut. zák. zakazuje, stalo ze závažných důvodů, pratože by se v takovém připadě
a při takavých důvadech, jak je má na mysli tato místa zákona, nedalo
mluviti ani a jednání, jež by se příčila dobrým mravům soutěže. V obou
zákonných předpisech dává se pa stiženému stejný nárok na právní
ochranu a ta jak nárak zdržavací a adstraňovací, tak i nárak na náhradu
škady za předpakladů v padstatě stejných. Že tu jde v obau žalabách
o stejný nárak na achranu, a ta o nárok zdržavací - jak co do zvaleného
titulu, případně podtitulu díla, tak také co dO' zevní úpravy - vyplývá
již z petitů abou žalab, aniž sejde na daslavné farmulaci. Za těchtO' akolnosti příčila by se zásadě procesní ekanomie a z ní vyplývající zásadě
ne, bis in i.de~ ~, tedy tak~~ředpi~u §§ 232, 233 a 240 c. ř. s., kdyby se
melo mezI tymlz stranami JednalI ve dvou žalabách, vybudovaných na
stcJ;,ém skutkovém podkladu a směřujíclm k uplatněni téhaž nároku,
ta~~e by am ne~lO,hl nastalI případ, ~e by ž~laby mahly býti nestejně
vy:lzeny ~ kanecnem ra!"hadnutl. Tu Jde a predpaklady padstatně jiné,
nezlt ktere byly v razh. CIS. 8856 a 8917 sb. n. s., v nichž prabrány byty
p~ípady kankurence předpisů zákana proti nekalé sautěži s předpisy
zakona na achranu známek. V těchtO' zákonech nejsau ani skutkové podstaty zcela stejné, oba zákany, třebaže sledují týž účel, činí tak přece
odhžným, způs.abem a žala by, .z nichž každá by byla zalažena na jednom
z abou zakanu, mohly by mítI v kanečném vyřízení různý výsledek,iak
bylo v uvedených razhadnutích davaděna, caž však nelze říci a žalob!v~h, které jsou ~řed~ětem to~a,ta davalacího rekursu. Pakud jde o soutezltele v abaru, jehaz se datyka také § 60 aut. zák., jde v abau přípa
dech a týž nárok na právní achranu a touž skutkavau padstatu.
čís.

14087.

. .S~ládá-li se ;zažalo-:aná pohledávka z několika položek, 7 nichž ani
]edltta nedosahUje hramce pro věcnou příslušnost sborového soudu mohou shodnou vůli stran položky ty býti uvedeny v takovou skutkovou
a, právní souvislost a sečteny tak, že tvoří jednotný právní důvod žalobnlho nároku.
l!j~dnáni~ stran, že zbožl b?de odebíráno celý rok na úvěr, že zboží,
l~oZ I kona,ne platy budou zaplso\'á~y do odběrni knížky vydané za tím
ucelem odberateli a že nedoplat~kbude bud' zaplacen nebo převeden
na nový rok a vše bude súčtoÝáno opět jako jediná položka ke konci

.
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34
příštího

roku až do ukončení tohoto obchodního spojení - pozbyly
jednotIívé kupní smlouvy povahy samostatných právních Poměrů.
(Rozh. ze dne ll. ledna 1935, R I 1677/34.)

O?

~alov~?ý. ode,bí.ral
žalobce zboží na úvěr a žalobce
~ane. ~bozl, Jakoz I,splatky. na pro.dané .zboží do odběrní

zapisoval proknížky, již za
hm ucelem vydal zalovanemu. Zaroven bylo umluveno, že súčtování
bude provedeno vždy v lednu za předchozí rok a nedoplatek bude buď
zaplacen nebo převeden na nový rok a vše súčtováno jako jediná polozka ke konCI roku. Tak vzmkla I vymáhaná pohledávka více než
6:000 Kč" al~ trhová cena prodaného zboží při jednotlivých prodejích
~Ikdy nepre~ahla 5.000 Kč. P r v Ý S? u d (krajský soud) vyhověl žalobě
jen co do častky 5.449 Kč 09 h. O a vol a c í s o u d k odvolání zruší!
rozsudek prvého soudu i s řízením mu předcházejícim pro zmatečnost a
žalobu odmítl. D ů vod y: Zažalovaná pohledávka pozůstává z celé
řady položek, z níchž ani jediná nedosahuje hranice pro věcnou přísluš
nost krajského soudu předepsané a jež, poněvadž nejsou v souvislosti
ani skutkové, ani právní podle § 55 j. n. nelze sečísti. Jde o nárok, který
patří k příslušnosti soudu okresního (§ 49 (1) j. n.) a poněvadž nároky,
jež patří na okresní soud, nelze ani se souhlasem stran přenésti na krajský soud (§ 104 j. n.), trpí napadený rozsudek a celé řízení zmatkem
podle § 477 (3) c. ř. s.
Ne j v y Š š í s o u d zruší! usnesení odvolacího soudu a uložil mu,
by věcně rozhodl.
Důvody:

Okolnost, že zažalovaná pohledávka pozůstává z celé řady položek,
z nichž ani jediná nedosahuje hranice pro věcnou příslušnost sborového
soudu, nevylučuje, aby shodnou vůlí stran nebyly uvedeny tyto v lakovou skutkovou a právní souvislost a nemohly býti sečteny tak, aby
tvořily jednotný právní důvod nároku žalobniho. Bylo úmyslem stran
(§ 863 obč. zák.), že žalovaný bude odebírati celoročně zboží na úvěr,
které, jakož i platy konané budou zapisovány do odběrní knížky žalovanému za tím účelem vydané a že takto odebrané zboží bude vždy každý
rok súčtováno a jevíCÍ' se nedoplatek buď zaplacen neb převeden na nový
rok a vše súčtováno opět jako jediná položka ke konci nastávajícího
roku, až do ukončeni tohoto obchodního spojení. Tímto ujednánim pozbyly pak jednotlivé kupní smlouvy charakteru samostatných právních
poměrů, neboť· strany daly najevo, že nemají býtí roz1íšovány. Není proto
podkladu, aby mohly žalobcem samostatně býti také uplatňovány, třebas
nešlo o kontokorentní poměr v technicko-právním smyslu slova. Slo
o právní poměr analogícký běžnému účtu. Bylo by také neúčelným takto
účtovanou pohledávku, vyplývající ja:ko jedínou z odběrné knížky na
základě ujednaného zvláštního obchodního poměru rozkládati na řadu
samostatných položek.

čís.
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Kutéř, jemuž vzešla škoda tim, že báňskýmí úřady byl ustanoven
ochranný okrsek pro pramenitou oblast gravitačního vodovodu obce a
bylo zakázáno v něm jakékoliv kutání a dolování, a že obec na základě
tohoto usnesení báňských úřadů a na základě vodoprávního konsensu
zřídila vodovod a zachytila prameny, na jejichž oblast se vztahovalo
výhradné kutisko kutéřovo, nemůže se na obci domáhati náhrady této
škody z důvodu, že proti vůli kutéře a bez jeho souhlasu zasáhla stavbou
vodovodu do jeho kutaclch práv.

(Rozh. ze dne ll. ledna 1935, Rv I 1709/32.)
Zal?bu, jíž se do~áhal ža!obce na žalované obci náhrady škody
proto, ze proh jeho vulI a bez jeho souhlasu zasáhla stavbou vodovodu
do jeho kuta cích práva tím mu znemožnila další kutání a dolování zamítly s o u d Y vše c h tř í s t o I i c, n e j v y Š š í s o u d z těcht~
důvodů:

.Jg e o to, zda lze shledati bezprávný čin žalované obce v tom, že proti
vulI zalobce a bez jeho souhlasu zasáhla stavbou vodovodu do jeho kutacích práv. Jak ze samého přednesu dovolatelova plyne, vzešla mu zažalovaná škoda tím, že báň.skýo:i úřady byl ustanoven ochranný okrsek
p~o 'pramen!to~ o~last gravI~a~lllho vodovodu žalované obce a bylo za. kazano v nem jakekohv kutalll a dolování. Dovolatel má za to že žalo~aná o,bec pos.t~vila báň.ské úřady před hotovou věc, takže ~ezbývalo
jim nez s:anovlt~ uvedeny ochranný okrsek. Než pro toto tvrzení žalobcovo nen; .ve spIsech opory. Jak plyne ze spisů okresní správy politické
~a S., za::,dal.a obec za zahájení vodoprávního řízení u tohoto úřadu za
U'če!em znzem vodovo.du a ,bylo. v řizení tom zjíštěno, že obec nezbytně
po!rebuje ~~ ;dravotlllch. du,::odu dobrou vodu, že vodu tu lze přiváděti
tolIko z urcltych pramenu a ze na jejich oblast se vztahuje kutaci povolení žalobc?vo. Usta~ovil-li vzhledem k tomu Báňský revírní úřad v P.
pravoplatne ?c~ranny okrsek pro pramenitou oblast gravitačního vodovod.u k~tastrallll obce V. Ch. a zakázal-li žalobci v území tohoto okrsku
jakekolIv kutání a dolování, šlo o opatření báňského úřadu jako úřadu
~ozorčího nad provozováním .hor po rozumu §§ 18 a 220 o. hor. zák.
slo o opatření učiněné z moci úřadu v zájmu veřejném a je proto tvrzení
dovolatelovo: že .zřízení,? tohoto. ochranného okrsku bylo zasaženo žalovanou obc~ do Jeho prav k~!acI~h bez jeho souhlasu a proti jeho vůli,
bezpodstatn~. Pok.~d jde o znzelll vodovodu samého, zejména o zachycem pramenu, na jlchz oblast se vztahovala výhradní kutiska žalobcova
plyne z rozhodnutí zemské správy politické v P., že žalované obci byl~
pr~voplatně uděleno vodoprávní povolení k žádanému vodovodu včetně
on ech pra,?enů s tím odůvodněním, že pro zásobování žalované obce
vodou nelll podle konaného šetření vhodnějšího zdroje než prameny
shora ~míněné. ~dyž tudíž doš!o ke zřízení vodovodu, zejména k zachycem pramenu zalovanou obCI bez souhlasu žalobcova a proti jeho
o
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vůli, nelze mluviti o bezprávném činu žalované, když se tak stalo na
základě vodoprávního konsensu. ježto žalobce opřel žalobní nárok
i podle žaloby i podle svého přednesu v první sto líci o bezprávný čin
žalované, činu toho však, jak dolíčeno, tu není, byla právem žaloba za-

mítnuta.
čis.
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Nedostatek svoleni k zaměstnáni cizince jest příhodou v zaměstnava
telově osobě. Zaměstnavatel nebyl oprávněn propustiti zaměstnance
z důvodu, že nebylo uděleno povoleni správniho úřadu.
(Rozh. ze dne ll. ledna 1935, Rv I 2738/34.)

jen okolnost tkvící v osobě zaměstnancově, ne v osobě zaměstnavatelově
(rozhodnutí čís. 3820' sb. n. s.). ježto odepření svolení k zaměstnávání
příslušným úřadem není okolností tkvící v osobě zaměstnancově, nebyla
jednak výpověď žalobce ~ ?kamžit?u platnosti, tud~ž jeho pr.opuš.těn~
odůvodněno, Jednak nema za 10 vany narok na odOlenu za vypovedm
lhůtu až do 30. června 1934. Jelikož jest nesporné, že strany ujednaly
půlroční výpověď, nelze použíti ustanovení § 20 zák. o obchod. pomocnících. M.á proto žalobce, jelikož mu bylo propuštění sděleno dne 28.
července 1933, nárok na plat za dobu od 29. července 19033 až do 28.
ledna 193438.500 Kč, dále na vánoční remuneraci 5.500 Kč, celkem tudíž
44.000 Kč, od kteréž částky jest odečísti platovou zálohu 2.800 Kč,
takže přísluší žalobci částka 41.200 Kč.
Ne j vy Š š í s o u d změnil částečně napadený rozsudek a přiznal
žalobci 35.70'0' Kč.

Výměrem zemského úřadu v
péče v P. nebylo žalované firmě

P. potvrzeným ministerstvem sociální
prodlouženo povolení zaměstnávati ve
svých službách žalobce, cizozemského státního příslušníka, počínajíc
dnem 1. října 1932. Výměr ten byl doručen žalované dne 6. června 1933.
Žalovaná proto propustila žalobce ze svých služeb ke dní 30. června
1933 dopisem, jejž žalobce odepřel přijati. Žalobce domáhal se výplaty
služebních požítků za dobu od 1. července 1933 do 30'. června 19G4
i s vánoční remuneraCÍ za tuto dobu celkem 71.550 Kč. Žalobní nárok
opřelo to, že podle ujednání mohl býti jeho služební poměr rozvázán jen
pololetni výpovědí, jež se mohla státí jen k I. lednu 1934. Důvodu k jeho
okamžitému propuštěni nebylo a nelze za důvod ten považovati zejména
ani odepření souhlasu s jeho dalším zaměstnáním jako cizince, neboť to
je okolnost, která stihá jej i žalovanou. P r v Ý s o u d žalobu zamítl.
O d vol a c í s o u d odvolání částečně vyhověl a přiznal žalobci nárok
na zaplacení 41.200 Kč s 5,% úroky od podáni žaloby z těchto d ů vod ů: Prvý soud zamítl žalobu s poukazem na §§ 25 a 27 zák. o obchodních pomocnících proto, že zákaz zaměstnance dále zaměstnati,
jest důležitým důvodem, opravňujícím zaměstnavatele k propuštění zaměstnance. ježto žalovaná firma před 6. červnem 1933 nemohla věděti,
jak dopadne rozhodnuti ministerstva, nemohla dříve služební poměr zrušiti, než koncem měsíce června 1933. Avšak napadený rozsudek cítuje
sám rozhodnutí Nejvyšiho soudu čís. 12.342 sb. n. s. a uvádí, že jde
O okolnost, jejiž následky týkají se obou stran. Toto rozhodnutí však
výslovně hájí názor, že zamítavé úřední vyřízení žádosti žalovaného podníku o udělení povolení ve smyslu zákona čís. 39/28 sb. z. a n. není okolností, jež se sběhla na jeho straně, nýbrž je to skutečnost, která nastala
mímo strany, samostatným rozhodnutím státního úřadu ve veřejném zájmu, takže její důsledek se týká obou stran. To neznamená nic jiného, než
že obě strany nesou stejným dílem následky tohoto rozhodnutí, když se
neprokáže, že zaměstnavatel zavínil sám neudělení svolení k zaměstná
vání nebo nebylo ujednáno svolení k zaměstnávání za podminku služební
smlouvy. Ze spísů zemského úřadu vyplývá, že se žalovaná nedopustila
takového zavínění ;že by však bylo sjednáno svolení pracovní za podmínku služební smlouvy, nebylo ani žalovanou samou tvrzeno. Podle
§ 27 zák. o obchod. pomocnících jsou sice důvody propoušlěcí vypočteny jen příkladmo, ale podle tendence zákon",. je důvodem propuštění

D ů vod y:
Nedostatek svolení k zaměstnání cizince jest příhodou postihnuvší
žalovaná nebyla tedy oprávněna žalobce propustit ze
že nebylo uděleno povolení správního úřadu. To plyne
z ustanovení § 3 (I) zák. čís. 39/28 sb. z. a n., podle něhož ten, kdo
chce zaměstnati cizince, na nějž se nevztahuje § 3 téhož zákona, jako
dělníka, zřízence, pomocníka v domácnosti, zaměstnance ve vyšších
službách soukromých, jest povinen opatřiti si k tomu svolení přísluš
ného úřadu. Podle § 6 zákona se uděluje povolení k zaměstnání cizince
jen určité osobě - budoucímu zam~stnavateli - pro určí té zaměstnání
neb určitý podnik pro určitého cizínce na určitou dobu. V důvodové
zprávě vládního návrhu (tisk. poslanecké sněmovny 1227 str. ll) bylo
vyloženo" že osnova chce docíliti ochrany domácího trhu práce tím, že
pro každeho, kdo hodlá zaměstnati cizince, zavádí zákonnou povinnost,
aby. si k tomu opatřil svolení příslušného úřadu dříve, než ho na území
zdejšího státu zaměstná, než mu skutečně svěří provádění služebních
úkonů (§ 3 odst. 2 zák. čís. 39/28 sb. z. a n.). Z toho, že se žalovaná
firma nezachovala podle své povinnosti uložené jí zákonem čís. 39/28
sb. z. a n., nemůže žalobci vzejíti újma na jeho právech ze služební
smlouvy, která byla v poměru k žalobci závazně ujednána, ani na jeho
p!,ávech a nárocích plynoucích z § 29 zákona o obchodních pomocnících
(ClS. 134m sb. n. s.). Nesejde na tom, že prý žalobce ujistil žalovanou
firmu, že má trvalé povoleni, by byl zaměstnán v Československé republice, kdyžtě, jak vyloženo, se uděluje povolení jen budoucímu zaměst
navateli na jeho individuelní žádost a že je jeho věcí, aby si včas opatm
tot? yovo}ení. Ř~zení nebylo tedy kusé: nebyl-Ii o tvrzeném ujištění při
pus ten dukaz vysl echem stran. Skutecnost, zda žalobce byl oprávněn
titulu inženýra užívati v Československé republice, nemá význam pro
posouzení tohoto sporu, ježto žalovaná žalujícího nepropustila ze služby
pro nedostatek tohoto oprávnění ani pro neschopnost k povolání, a proto
nebylo třeba o této nerozhodné okolnosti připustití důkaz výslechem
stran. jest arciť třeba, by strana zřetelně k druhé straně projevila, že
pracovní poměr zrušuje; jde tu o jednostranné prohlášení, které má
účinnost okamžikem, kdy projev došel adresáta, a jest nerozhodné, kdy
zaměstnavatele a
služby z důvodu,
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adresát seznal obsah písemnosti, zej111ena když odepřel písemnost při"
jati, vyhnul-Ii se dodání nebo neotevřel-Ii píseemnost mu dodanou a
nečetl-li ji, nebo podobně. V souzené věci zjistil první soud, že disponent O. A. dne 28. června 1933 doručoval žalobci dopis správní rady
žalované firmy, obsahující jeho propuštění ke dni 30. června 1933, že
žalobce tento dopis nepři.jal, ač mu A. sdělil, oč se jedná, že pak O. A.
ještě téhož dne týž dopis v obálce, jež byla opatřena razítkem firmy, dal
rekomando-expres na poštu, že však žalobce poštovní zásilku rovněž
nepřijal, načež byla dne 29. června vrácena žalované se záznamem, že
adresát zásilku nepřijal. Podle tohoto zjištění, od něhož se odvolacÍ soud
neodchýlil, jest opodstatněn závěr, že žalobce byl propuštěn dne 3~;
června 1933 a nebylo třeba ještě zjišťovati, že správní rada O. T. JIZ
kolem 15. června 1933 sdělil žalobci, že pro rozhodnutí ministerstva sociální péče nebude možno ho dále zaměstnánti v době po I. červenci
1933. Nesejde tedy na tom, kdy žalobce se dodatečně dověděl O svém
propuštění, a mylný je závěr odvolacího ooudu, že propuštění má platnost teprve ode dne, kdy se žalobce skutečně dověděl o svém propuštění, I. j. ode dne 29. července 1933. Mezi stranami není o tom sporu, že
byla ujednána šestiměsíční výpovědní doba. žalobce má tedy podle § 29
zákona o obchodních pomocnících nárok na plat od 1. července 1933 do
31. prosince 1933, I. j. za šest měsíců po 5.500 Kč 33.000 Kč, dále na
vánoční remuneraci 5.500 Kč, dohromady 38.500 Kč. po odečtení nesporné zálohy platové 2.800 Kč zbývá 35.700 Kč.
čís.

14090.

Při plynové uliční svítilně zavěšené na laně jde o dilo »vyvedené na
pozemku« ve smyslu § 1319 obč. zák.
Jest na ma jiteH díla, aby prokázal, že neopomenul učiniti vhodná
opatření, kterých podle poměrů a stavu věci lze rozumně požadovati.
Majitel dila neučinil zavčas vhodná opatřen! k odvrácení nebezpečí,
nevyměnil-li zavčas lano, jehož vadnost musela mu býti při bedlivém
přezkoumání známa.

(Rozh. ze dne ll. ledna 1935·, Rv II 853/32.)
žalobkyně byla zraněna lampou uličního plynového osvětlení. Tvrdíc,
příčinou jejího úrazu byla okolnost, že lampa visela na příliš tenkém
drátě nataženém napříč na ulici, který se tíhou lampy přetrhl, domáhá

že

se žalobou na žalované obci náhrady škody. žalobě bylo
s o u d y vše c h tř í s t o I i c, ne j v y Š š í m s o ude m z

vyhověno
těchto

důvodů:
Při plynové uliční svítilně zavěšené na laně jde o dílo »vyvedené na
pozemku«, jaké má na mysli § 1319 obč. zák. (srov. čís. 3960 a 13.490
sb. n. s.). Nutno proto vycházeti z tohoto ustanovení zákona, které, stanovíc zvláštní ručení za následky vadnosti díla, je sice ručením zakládajícím se na zásadě zavinění, ale s obráceným břemenem průvodním.
Ukládá totiž majiteli díla důkazní břemeno, podle něhož má ke svému

čís.
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vyvinění provésti sám důkaz, že užil veškeré péče potřebné k odvrácení
nebezpečenství, t. j. (podle materiálií k III. nov. obč. zák.) by provedl
důkaz že neopomenul učiniti vhodná opatření, která podle poměrů a

stavu ~ěci lze rozumně očekávati (tak také Sedláček: Obl. právo III. odsl.
čís 55 a rozhodnutí čís. 6042 a 7606 sb. n. s.). Hledíc ke zvláštnD skutko~é povaze tohoto deliktu n~lze, tu ~roto p0.uŽíti předpisů o, ručení majitele díla v rámCI § 1315 obc. zak., pk mIm dovolatelka (ČIS. 6042 sb.
n. s.), nýbrž předpisů ~ 1319 obč. zák., jakož i všeobecných ustanovení
hlavy 30. obč. zák. (ČIS. 13490 sb. n. s.). Poukaz dovolatelky na ustanovení § 1313 písm a) obč. zák. se sem nehodí, protože se vztabuje jen
na náhradu z porušení smluvního závazku (čís. 460, 2391 sb. n. s. a
m. j.). šlo o vnější poškození drátů, z nichž bylo lano spleteno, přetržení
lana upevňujícího svítilnu stalo se jeho vadnou povabou následkem pře
tržení drátků, zjistitelnou při bedlivém prohlédnutí lana, a zřízenci obecní
nevyvinuli veškerou péči potřebnou k odvrácení nebezpečí, takže nejde
o pouhou náhodu. Jest proto žalovaná obec povinna k náhradě škody
podle § 1319 obč. zák., nedokázavši, že užila veškeré nutné péče k odvrácení nebezpečí, když zavčas nevyměnila lano, jehož vadnost by byla
musila při bedlivém přezkoumání býti zjištěna.
čís.

14091.

Bylo-li uznáno rozsudkem na zrušení spoluvlastnictví, a ujednaly-Ii
strany po rozsudku, že zruší spoluva1stnictvl jiným způsobem, než je
rozsudkem určeno (spoluvlastník prodal svůj podi! druhému spoluvlastniku), ruší se nárok z rozsudku již tímto ujednáním, nikoliv teprve
(knihovním) provedením ujednaného rozděleni.
.
(Rozh. ze dne ll. ledna 1935, Rv II 1046/34.)
Pravoplatným soudním výrokem bylo vysloveno, že se spoluvlastnictví žalobce a žalovaných k nemovitosti čís .... zrušuje veřejnou dražbou. žalobce domáhá se rozsudku, že exekuce soudní dražbou oné nemovitosti na základě uvedeného rozhodnutí žalovanými vedená jest nepřípustná, ježto po právomoci exekučníbo titulu sjednal se žalovanými
trbovou smlouvu, jíž jim svůj podíl nemovitosti prodal. Niž š í s o u d y
žalobě nevyhověly, o d vol a c í s o u d z těchto d ů vod ů: Uskuteč
nění kupní smlouvy obledně sporné nemovitosti tvoří po vzniku exekuč
ního titulu skutečnost vymáhaný nárok zrušující nebo zastavující. Ježto
však jde o nemovitost, nastala by tato skutečnost teprve tehdy, kdyby
kupní smlouva mezi spornými stranami ujednaná byla knihovně provedena. To se nestalo. Schází tedy uvedený nutný předpoklad oposiční žaloby.
N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky nižších soudů a uložil nové
rozhodnutí, vycházeje z právního názoru:
Ustanovení §§ 841 a 843 obč. zák. o zrušení spoluúčastenství soudním výrokem platí jen tehdy, když se společníci o způsobu zrušení nedohodli. Ujednati jiné opatření jsou účastníci vždy oprávněni. Bylo-Ii
uznáno rozsudkem na zrušení společenství, a ujednaly-Ii strany po vydání rozsudku, že zruší společenství jiným způsobem, než jaký je roz-

-

Čís.

14092 -

~ Čís.

14093-

40

41

sudkem určen, ruší se nárok z rozsudku již tímto ujednáním, nikoliv teprve provedením ujednaného rozdělení, poněvadž smlouvou nabyla
každá strana právo, aby společenství bylo zrušeno zpusobem smluveným. Když bylo povoleno zrušení společenství soudní dražbou společné
nemovitosti, ale strany se po rozsudku dohodly o trhové smlouvě, jíž
žalobce prodal žalovaným svuj podíl na společné nemovitosti, zanikl nárok žalovaných na zruše!)) společenství soudní dražbou již dojednáním
trhové smlouvy, a nezanikne teprve jejím knihovním provedením. Neboť
v ujednání trhové smlouvy jest obsaženo ujednání o zrušení spoluvlastnictví právě tím, že podíl žalobcuv bude převeden na žalované, právo
žalobcovo z kupní smlouvy nemohou žalovaní mařiti tím, že bezdůvodně
sepsání smlouvy oddalují, až by soudní dražba podle rozsudku byla provedena.

říjmu

uvedenému v ods!. 1 téhož § 4. V obou

14092,

Zákon o dočasných opatřeních v exekučním a konkursním řízení
proti nezaměstnanosti ze dne 22. února 1934 čís. 34 Sb, z. a n.
Podle § 4 (2) zákona se nevyžaduje, aby osoba, která provowvala
samostatnou výdělečnou činnost, se jí vzdala zpusobem a s účinkem
vzdání se živnosti podle § 144 živn. ř. Stačí, oznámil-li povinný přísluš
nému úřadu, že se vzdal jen dočasně provowvané výroby, stalo-Ii se
tak pro všeobecné hospodářské poměry. Nezáleží ani na tom, že se toto
vzdání stalo až za exekučního řízení.
(Rozh. ze dne 12. ledna 1935, RII 614/34.)
P r v Ý s o u d povolil odklad exekuce vnucenou dražbou nemovitosti podle zákona ze dne 22. února 1934 čís. 34 sb. z. a n., vzav šetře
ním za prokázáno, že dlužník je osobou v § 4 ods!. 2 cit. zák. uvedenou.
Rek II r sní s o u d návrh dlužníka na odklad zamítl. D u vod y: Exekuce vnucenou dražbou byla povolena již 26. října 1933. Návrh povinného na odklad dražby opírá se o to, že se prý musil vzdáti své živnosti
(§ 4 (2) zák. 34/34). Prvý soud zjistil dotazem na Okresní úřad ve V.,
že povinný oznámil tomuto úřadu teprve podáním ze dne 7. července
1934, že se vzdává, a to jen dočasně, výroby radiotelegrafních a telefonnich zařízení. Toto oznámení dlužníkovo nelze považovati za vzdání se
živnosti podle § 144 živnost. řádu, tím méně, ano bylo učiněno až za
exekučního řízení vedeného vnucenou dražbou na dlužníkovu nemovitost, tedy zřejmě nikoli pod tlakem všeobecných hospodářských poměru
ve státě, nýbrž následkem neutěšených finančních poměru dlužníka samého. Případu § 4 (2) cit. zák. tu tedy není.
N e j vy Š š í s o u d zrušíl usnesení nižších soudů a prvému soudu
uložil, by o návrhu povinného, doplně šetření, znovu rozhodl.

D

Ů VQ

d y:

Podle § 4 (2) zákona z 22. února 1934 čís. 34 sb. z. a n. záleží na
tom, zda osoby, které provozovaly samostatnou výdělečnou činnost, musíly se jí vzdáti pro hospodářské poměry a nemají příjem rovnajicí se

obsahuje návrh

slušnému úřadu, že se vzdal jen dočasně provozované výroby, ale i to
se mohlo státi z naznačeného duvodu, t. j. pro všeobecné hospodářské
poměry, což rozhoduje; Nelze,proto uznati, že by s~to n;ělo státi ;,e zpusobu a s účinkem vzdanl se ZlvnOSÍJ podle § 144 Zlvn. L, nebo, ze bylo
na závadu když se to stalo až za exekučního řízení, an § 1 čís. 2 zákona
řípad takový předpokládá. Vedle naznačeného důvodu, pro který se
~ovinný výdělečné činnosti vzdal, záleží v druhém směru podle § 4 čís. 2
uved. zák. na jeho příjmu, o čemž šetření vubec nekonáno. Bude třeba
proto nedostatek tento odstraniti, jakož i neúplné šetření v prvém směru
doplniti a znova rozhodnouÍJ.
čís.

čís,

směrech

~ovinného určité jeho prohlášení. V prvém směru oznámil povinný pří

14093.

Vrácení vyplacených dávek sociálních pojištění mUže býti požadováno vždy jen za podmínek § 135 odst. 2 zákona čís. 221/24 Sb. z. a n.
v doslovu zákona čís. 184/28 Sb. z. a n. výměrem vyslovujícím povinnost k jich vrácení, proti kterému by pojištěnec měl možnost žaloby podle § 196 cit. zákona. Tento postup nelze nahraditi vyúčtováním a provedením srážl,y a uplatniti v rámci žaloby podle § 35 ex. ř.
(Rozh. ze dne 12. ledna 1935, Rv II 720/33.)
Pro pohledávku nyní 1.095 Kč 50 h, jež jí byla přisouzena rozsudkem
pojišťovaního soudu v O., vede žalovaná proti žalující okresní nemocenské pojišťovně v Z. exekuci zabavením a přikázáním pohledávky, jež má
žalobkyně u poštovního šekového úřadu v P. P r v Ý s o u d vyhověl žalobě podle § 35 ex. ř. opřené o námitku žalobkyně, že nárok žalované
exekucí vymáhaný zanikl kompensaci s pohledávkou, jež po vzniku exevznikla vyúčtováním invalidního
s ústředni sociální pojišťovnou
v P. Odvolací soud žalobu zamill mimo jiné z těchto duvodu:
Prvý soud zjistí!, kteréžto zjištěni přejímá i soud .odvolací, že žalované
byl Ústřední sociální pojišťovnou v P. vyplacen invalidní duchod od 15.
prosince 1929 do 7. července 1930 částkou 1.127 Kč 50 h a že jí
bylo rozsudkem pojišťovacího soudu v O. Cro 11/31 přiznáno nemocenské od 8. července 1929 do 8. července 1930, jež činí 3.515 Kč
20. h, od čehož odečetla žalobkyně 1.127 Kč 5Q1 h, vyplacené žalované
právě jako invalidní duchod. Podle § 1438 obč. zák. nastává vzájemné
zrušení závazku (kompensace) jen, setkaií-li se navzájem pohledávky
pravé a stejnorodé a takové, že věc, která jedné osobě iako věřitelí
náleží, touto také jako dlužnikem mUže býti druhé osobě zapravena.
Súčtováni je tedy možné jen tehdy, když věříte I má plniti totéž svému
dlužníku, co má od něho pohledávati, když tu tedy jest vzájemnost zá··
vazků. Toho v daném případě není, neboť jde o dva ruzné právni podměty, na jedné straně o Ústřední sociální pojišťovnu a na druhé straně
o okresní nemocehskou pojišťovnu v Z. Podle § 75 poj. zák. muže sice
Us tře dní sociální pojišťovna jednotlivé úkony svěřiti nemocenským pojišťovnám. Takovými úkony jest rozuměti jen přihlášky, změny a odkučního titulu žalobkyni proti žalované
důchodu žalovanou neprávem přijatého
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hlášky pojištěnců, pensionování, vybírání a vymáhání pojistného, pnJlmání žádostí o dávku, vyšetřování předpokladů pro nároky (invaliditu),
vykonávání pomocných služeb při léčebné péči Ústřední sociální pojišťovny, kontrole pojištěnců a důchodců, rozhodování o některých dávkách a vyplacení, ale Ústřední sociální pojišťovna není oprávněna delegovati okresní nemocenskou pojišťovnu k uplatnění nároků kompensačních, u nichž není vzájemnosti. Odstavec 3 § 109 zák. o pojištění zaměstnanců má za účel upravíti konkurenci mezi invalidním důchodem
a nemocenským podle § 95 a pravoplatným rozhodnutím o přiznání
ne mocenského je pak Ústřední sociální pojišťovna vázána rozhodujíc
o odpočítávání nároku podle § 109 odst. 3. V daném případě Úistřední
sociální pojišťovna již invalidní důchod žalované vyplatila. Vrácení a
také vyúčtování mohla by podle § 135 odst. 2 požadovati jen tenkráte,
kdyby žalovaná přivodila přiznání invalidní dávky nepravdivým tvrzením
směrodatných okolností nebo zatajením skutečností, že požívala jiného
důchodu uvedeného v § 126 nebo bylo-Ii soudně zjištěno, že vyloudila
dávku trestním jednáním. Toho žalobkyně ani netvrdila. ústřední sociální pojišťovna nebyla proto oprávněna zmocniti žalobkyni cirkulářem,
aby za ni činila srážku již vyplaceného invalidního důchodu, když tu
nebylo podmínek § 135 odst. 2 poj. zák.
N e i v y š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D

ů

vod y:

Podle znění žaloby a jejího skutkového děje jde o žalobu oposlcm
ve smyslu § 35 ex. ř. Žalobkyně jest povinna dokázati skutečnost zrušující nárok a nastalo u teprve po vzniku exekučního titulu. Z přednesu
žalobkyně vyplývá, že považuje za skutečnost nárok zrušující placení,
vlastně vyúčtování invalidního důchodu přijatého žalovanou ve prospěch
Ústřední sociální pojišťovny. Tvrdí pak, že ono vyúčtování se stalo dne
9. listopadu 193,1, tedy po vzniku exekučního titulu. Avšak vrácení vyplacených dávek sociálních pojištěni může býtí vyžadováno jen za podmínek § 135 odst. 2 zák. čís. 221/24 ve znění zákona čís. 184/28
sb. z. a n., a to výměrem vyslovujícím povinnost k vrácení jich (§ 189
cit. zákona), proti kterému by žalovaná měla možnost žaloby podle § 196
cit. zák. Teprve tímto postupem by mohla býti určena povinnost žalované vrátiti onu částku, nelze však jej nahraditi skutečným vyúčtová
ním a provedením srážky a uplatniti v rámci žaloby podle § 35 ex. ř.
čís.

14094.

Odklad exekuce proti zemědělcUm (zákon ze dne 24. února 1934,
33 Sb. z. a n. j.
Zákonem čís. 33/34 Sb. z. a n. je chráněn poctivý dlužník zemědě
lec, který podle svých platebních možnost! jest ochoten platiti a plat!
tolik, kolik může. Vymáhajíc! věřitel ovšem není povinen přijmouti čás
tečné placení, ale, při jme-li je, nemůže vésti proti poctivému dlužníku
zemědělci exekuci vůbec, nepřijme-li je, musí si dáti líbiti odklad exekuce.
(Rozh. ze dne 17. ledna 1935, R I 1538/34.)

Návrhu dlužniků na odklad exekuce vnucenou dražbou nemovitosti
podle § ~ zákona ze dne. 21. ún5lfa 19}4 čis .• 33 ~b. z. a n. p r v Ý s o u d
nevyhovel vzav za prokazano, ze dluznrc!, trebaze nemohou zaplatiti celou vymáhanou pohledávku najednou, jsou schopni platiti bez ohrožení
řádného provozu svého zemědělského podniku. Rek u r sní s o u d
odložil exekuci do 31. prosince 1934. D ů vod y: Z materiálii k zákonu ze dne 24. února 19'34 čís. 33 sb. z. a n. vyplývá, že se i dobrodini
zákona nemělo dostati zemědělcům, kteří ho nepotřebují, poněvadž mohou platiti, ale neplatí z jiných dťrvodů, než pro nepříznivé hospodářské
poměry. To je zř~]mo .z ustanoveni § 7 b) .cit. zá~., které předpokládá
možnost zaplaceni celeho dluhu, mkohv vsak moznost platiti dluh ve
splátká~h. T~kováto možno.st j~ tak ča~tá, že by se. tím stalo celé uvedené zakonne ustanovenr temer Ilusoml. V souzenem případě nemůže
povinná vymáhanou pohledávku zaplatiti a jest proto odklad exekuce
podle zákona ze dne 24. únOra 1934 čís. 33 sb. z. a n. odůvodněn.
Ne j v y Š š í s o u d zrušil usnesení obou nižších soudů a prvému
soudu uložil, aby po doplnění řízení o návrhu dlužníků na odklad exekuce znovu rozhodl.
Důvody:

V § 7 lit. a) zákona čís. 33/34 sb. z. a n. se stanoví, že se návrhu
na odklad exekuce nemá vyhověti, zjistí-li se, že dlužník zemědělec neplatí, aČ by platiti mohl bez ohrožení řádného provozování svého země
dělského podniku. Poněvadž tento doslov zákona připouští Výklad nejen, že ochrana zákona nemá býti přiznána dlužníku zemědělci který
»nezaplatí, ač by zaplatiti mohl«, nýbrž i, že ochrany není účaste~ dlužnik, »který nesplácí, ač by spláceti mOhl«, jest při výkladu tohoto ustano.vení :<ákona .vych~zeti .ze z~sady, jež vyplývá z jeho dosloVll a je zřej
ma .z ?uvodove. zpra.:'~ llsk c;s'. 2500 po~lanecké sněmovny, že má býti
chranen pochvy dluzmk zemedelec, ktery podle svých platebních možností jest ochoten platiti a platí tolik, kolik je mu možno, tedy skutečně
dluh splácí. Vymáhající věřitel ovšem není povinen podle ustanovení
§ 1415 obč. zák. přijmouti částečné placení, ale přijme-li je má to v zápěti, že nemůže vésti proti poctivému dlužníku zemědělci e~ekuci a nepřijme:li je,. mus} ~i dáti li.biti ?dklad exekuce. Poněvadž v projednávanem pnpade dluznrk prohlasll, ze je ochoten koncem června 1934 částku
3.00? K~ ~pl~~ti a zbytek dlužné. pohled~vky může splatiti po žních, a
vymaha]lcI ventel se o teto nabldce dluzníkově nevyjádřil, ač jest to
r.ro ro.zhodonutí o ~áv;hu dlužníků. na odklad exekuce ve smyslu hořej
slch vyvodu zapotreb!, nezbylo nez napadené usnesení a usnesení soudu
prvé stolice zrušiti a doplnění ve zmíněném směru naříditi.
čís.

čís.

14095.

Staros~a spol~enstva není oprávněn přijati pro společenstvo valutu
poSkytnute zápŮJčky, nebyl-Ii podle stanov oprávněn učiniti zápůjčku
bez zvláštního schválení valné hromady spollečenstva.
I uznání zápůjčky mohlo se tu státi jen schválenlm valné hromady

společenstva.

(Rozll. ze dne 17. ledna 1935, Rv I 145/33.)

-

Čís.

14096-

-

Čis.

14097-
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žalobu na společenstvo o zaplaceni 4.935 Kč opíral žalobce jednak
o tvrzenou zápůjčku, jednak o bezdůvodné obohacení žalovaného společenstva. žaloba byla zamítnuta
s o u d Y vše c h tří s t o I i c,
n e j v y Š š í m s o ude m z těch to
důvodů:

Starosta žalovaného společenstva nebyl oprávněn přijímati pro ně
valutu ze zápůjčky, an nebyl podle stanov oprávněn učiniti výpůjčku
bez zvláštniho schválení valné hromady společenstva (§ 34 stanov), neboť právě odevzdáním valuty vzniká teprve smlouva o půjčku (§ 971
obč. zák.). Byla-li valuta vyplacena starostovi, nebyla vyplacena žalovanému společenstvu a nebylo tedy plněno tomuto. Nejsou tu proto
předpoklady § 1431 obč. zák. Poněvadž dovolatelka vyvozuje obohacení
žalovaného společenstva již jen z toho, že nabylo vlastnictví k vyplaceným penězům tím, že penize byly vyplaceny starostovi, bylo žalobu zamitnouti, neboť starosta nemohl nabýti pro žalované společenstvo vlastnictví, nebyl-Ii oprávněn pro ně převzíti valutu. Pokud se týká tvrzeni
dovolatelky, že žalované společenstvo uznalo svůj dluh, jakž prý vyplývá z korespondence, mohlo by se jednati pouze o to, zda uznalo poskytnutou zápůjčku, neboť jen o této, pokud se týče o poskytnutém
úvěru jest v korespondenci řeč. I uznání zápůjčky mohlo se však státi
jen schválením valné hromady společenstva, neboť jinak by bylo ustanovení § 34 stanov bezúčelným (srov. rozh. sb. n. s. čís. 7140).

am měl omyl žalobkyně při provedeném vyúčtování odměny, a to, že
:;nlovaný nesprávný účet uznal a zaplatil. Podle poval~'y věci bylo úče
~:m zaslání účt~ a, uznání ~čtu zjistiti výš~ odměn!., Jez dosu.d b~la neznáma, a dáti jl ltm pevny podklad. V tec,~to pnpadec~ PUSObl omyl
tejně jako při smíru a Jest proto I tu pOUZIÍl ustanovem § 1388 obč.
~ák., i když tu ne~í jin,<;k .podmínek §§ 871a~ 875 obč .. zák., p~~ěvadž
.. ko smír i uznám smeruJe k tomu, by neJlste okolnoslt, zde vyse odPěn byly na jisto postaveny. Platí zásada, že chyby v účtování ne~do/k tíži účtovatelově a že i uznané. účty plat} ,i bez výh!ady za ~zn~.né
J Ivo erro re calculi, doh et ommlSSlOms«. Muze proto zalobkyne, ZJIS;.s':i chyby a opravy účtu, rozdíl z toho se podávající dodatečně požad~~ati. Od vol a c í s o u d vyhověl odvolání a žalobu zamítl z těchto
d Ů vod ů: Rozhodnutí sporu spočívá na řešení otázky, komu jde sběh
nuvší se omyl k tíží. O,dpo,::ěd' na tuto otázku dáyají ustanov:?~ §~ 871
násl. obč. zák., ponevadz podle § 876 obč. zak. Jest pOUZllt techto
~stanovení nejen při smlouvách, nýbrž i při všech projevech vůle, tudíž
i při projevu vůle dlužníkem nebo věřitelem. V souzeném případě zaVlnil omyl v účtě, zaslaném žalované, úředník žalobkyně, za něhož žalobkyně podle § 1313 a) obč. zák. ručí. Jde proto omyl ten k tíži žalob~yně,
poněvadž na něm hlo~a?~ ~eměl<; účasti ~ tak~. podle s}avu, VěCI, ne~
mohla a ani nemUSIla ve delt, ze se zalobkyne zmyhla. Ponevadz nem am
jisto, zda případ~ý užite~ ža~ov~né z tohoto. omyl~ by dosáhl výše požadovaného rozdll ll, nem am namltka bezduvodneho obohacem opodstatněna.

Ne j v y Š š í s o u d

čis.

14096.

Ve smlouvě o dílo je úplata dodatečně ujednána tím, že podnikatel
zaslal účet objednateli, jenž jej uznal a vyúčtovanou cenu bezvýhraduě
zaplatil.
Pro omyl, který se podnikateli při vyúčtování přihodil, lze takové
ujednání úplaty napadati jen za předpokladů § 871 a násl. ohč. zák.
(Rozh. ze dne 17. ledna 1935, Rv I 182/33.)
Žalobkyně provedla žalovanému stavbu přípOjky k vodovodu. Účet
za tyto práce ze dne 23. listopadu 1929 na 8.638 Kč žalovaný dne 3.
prosince 1929 zaplatil. Při sdělávání tohoto účtu sběhl se žalobkyni
omyl spočívající v tom, že část rour, skutečně na stavbu přípojky dodaných, účtovala podle nižší položky. Rozdíl 1.226 Kč, který tím vznikl a
je nyní žalobou vymáhán, byl žalovanému dodatečně oznámen účtem ze
dne 10. června 1930. žalovaný odepřel zaplatiti a ve sporu před prvým
soudem namítl' mimo jiné, že pochybení v účtování jde k tíží žalobkyně.
P r v Ý s o u d uznal podle žaloby z těchto d ťt vod ů: žalobkyně má
nárok na odměnu ze smlouvy o dílo, kterou uzavřela se žalovaným a při
jejímž uzavření bylo oznámení výše odměny vyhraženo konečnému
súčtování. Zasláním účtu žalovanému, jeho přijetím a zaplacením byla
mezi stranami uzavřena smlouva o uznání výše odměny. Jde o novaci
kumulativní, jíž přistoupil k původnímu nároku ze smlouvy o dílo nárok
z uznání (§ 1379 obč. zák. posl. ods!.). Jest zkoumati, jaký právní vý-

nevyhověl

dovolání.

D ů vod y:
Bylo by lze při svědčiti právnímu názoru dovolatelky, kdyby byla
ujednala iiž předem se žalovaným určité jednotné ceny, byť i s poukazem na c~ny, jež měla ujednané s obcí, a kdyby se jí byl potom přihodil
při vyúčtování patrný početní poklesek. Avšak dovolatelka netvrdila, že
jednotné ceny byly ujednány se žalovaným. Přichází tedy v úvahu ustanovení § 1152 obč. zák., podle něhož platí za vymíněný přiměřený pIa!.
něm se musí strany buď dodatečně dohodnouti neb musí býti stanoven soudcem. Takové dodatečné ujednání se však právě stalo ve sporném případě tím, že dovolatelka zaslala žalovanému, jak nesporno, účet
ze dne 23. listopadu 1929, ve kte.rém byly udány jednotlivé ceny, a že
žalovaný tento účet uznal a vyúčtovanou cenu bez výhrady zaplatil.
Chce-li dovolatelka toto ujednání teď napadati pro příhodivší se jí omyl
při vyúčtování odměny, může se tak státi jen za předpokladů § 871 a
násl. obč. zák. a, poněvadž tyto předpoklady nejsou dány, musela se
žaloba minouti s úspěchem. Stalo"li se o ceně dodaného díla dodatečné
ujednání,iak již bvlo podotknuto, nelze mluviti o bezdůvodném obohacení žalovaného tím, že mu omylem byly vyúčtovány nižší ceny.

°

čis.

Při výměře

14097.

bolestného nelze přihližeti ke stupni škůdcova zaviněni.
(Rozh. ze dne 17. ledna 1935, Rv I 265/33.)

-

Čís.

14098 -

46

-

čís.

14098~7

Žalobou, o níž jde, domáhala se žalobkyně Marie M. n<\ Václavu N.
jako vlastníku auta a na Jindřichovi B., jenž jí úraz autem způsobil, náhrady škody 31.563 Kč. P r v Ý s o u d žalobu proti Václavu N. zamítl,
žalobě proti Jindřichovi B. částečně vyhověl a přisoudil žalobkyni
3.403 Kč, z toho na bolestném 2.804 Kč. O d vol a c í s o u d nevyhověl odvoláni žalobkyně, jímž vzala v odpor jen výši přisouzeného bolestného.
Ne j vy Š š i s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Dovolání dovozuje, že při výměře bolestného jest bráti zřetel i na
stupeň zavinění žalovaného, škůdce, který škodu, bolest způsobil, při
čemž poukazuje k odůvodněrii svého právního názoru jednak na ustanoveni § 1331 obč. zákona, podle něhož má škůdce, byla-Ii škoda způso
bena ze zlého úmyslu nebo činem trestným, nahraditi dokonce i cenu
zvláštní obliby, jednak na ustanovení § 1325 obč. zák., podle něhož jest
bolestné vyměřiti podle vyšetřených okolnosti, mezi které jest počítati
i stupeň viny škůdcovy. Občanský zákon má však v §§ 1325· až 1332
zvláštní ustanovení o nárocích na náhradu škody způsobené na těle,
osobní svobodě, cti a majetku a pro rozsah každého z nich jsou dána
zvláštní odchylná ustanovení. Stanoví-li se pro rozsah náhrady škody
způsobené na těle v § 132'5 obč. zák., že škůdce má nahraditi poškozenému bolestné vyšetřeným okolnostem přiměřené, jest pro rozsah tohoto náhradního nároku jen toto zvláštní ustanovení zákona rozhodné
a nikoliv ustanovení § 1331 obč. zák., které pojednává o náhradě škody
způsobené škůdcem na majetku poškozeného, podle něhož ovšem rozsah náhrady škody se řídí stupněm zavinění škůdcova. Při výměře bolestného nelze stupeň zavinění považovati za dt1ležitou okolnost, k níž
jest přihlížeti. To vysvitá z ustanovení § 132'5 obč.zák., kde se na rozdíl
od ustanovení § 1329 a 1331 obč. zák. neklade vůbec důraz na stupeň
zavinění. Plvne to však i z úvahy, že náhrada bolestného nemá býti
trestem za bezprávný čin, nýbrž má býti poškozenému přiměřenou náhradou za útrapy,iež vytrpěl.
Čis.

14098.

Pokud pojišťovna, neodpověděvši po dlouhou dobu (osm měsíců)
pojištěnci na dopis, jimž opětně prohlásil, že trvá na výpovědi odmítnuté pojišťovnou, a vrátil pojišťovně zaslanou pojistku, souhlasila !Je
zrušením pojišťovacl smlouvy.

(Rozh. ze dne 17. ledna 1935, Rv I 362/33.)
P r v Ý s o u d zamítl žalobu žalující pojišťovny se žalobní~ žádáním, by uznáno bvlo právem, že žalbvaní Josef R. a Adéla R. JSOU povinni jako nástupéi v držbě Anny R., Josef R. též jako její zákonný dědic

4. června 1925 ohledně
d ' t' pOj'išfovací smlouvu uzavřenou dne
d orzel
Rt
"'dk
realit č. p. 19 v Ch. mezi žalobkyní a A
n.no~ ., a o ~e.Jmer:e . .o once
. k Y1935 a platiti pojistné prémie, ze]mena zaplaŤlŤl premll za rok
;~31)_1932 splatnou L ledna 1931, z těchto d ů vod ů: Podle § ?8
. . k. se posloupnost dědická pojištěni nedotýká .. V souzeném pnP~~/~est však prokázán~, že žalovaní, n:,byh usedlosŤl od Anny R Je~
p. ,j eZI' živy' mi koupI a mkohv dedemm, a jen nabyh usedlosŤl denanlm m
'.' ,
.
" "I
'
.
e pOj'ištění nedotyka. Krom toho jest nesporno, ze za ovam am
"
d emm
s
o
d
'
I
b
dO
d
'
.
. . dědici Anny R. Z tohoto duvodu te y za o a o uvo ne na nem.
~eJJfu § 64 poj. zák., zciZÍ-li pojistník pojištěnou nemovit?st, na,stupuje
nZb e atel do jeho práv a zá~azků, zdzitel. n~b nabyvatel JSou vsa~ p~. ;;pojišfovateli neprodlene zCIzenI oznamlt!. Podle § 65· pOJ. zak. je
"m.. rtel i nabyvatel oprávněn pojištění vypověděti, pojistitel do 1. mě
p.Oj~S ICO se o zcizení dověděl, a nabyvatel nemovitost vzal do držby.
J'~tiiže však nabyvatel o pojištění nevěděl, může pojištěni vypo,:ěděti. d,o
1e měsíce, co se dovědělo pojištění, jinak jeho pr~vo k ~tp?v~dl zamka:
Je nesporno, že žalovaní nabY!1 od.~nny ~. drzby pOjlstene usedlos,Ťl
koupí dne 8. prosince 19'30, a ze pops,fovacl s';llouva byla JImI vypoveděna dopisem z 10. ledna 1931, ktory zalobkyne dO,stala ~o~em 14. ledn~
1931. Výpověď tato byla tedy ?án.a po uplynuh. I~ ,!,eslc~ ~~ nabYŤl
držby usedlosti, ale žalovaní namltajl, ze se o P?jlštem dovege~1 .teprve
dne 10. ledna 1931, a tato skutečnost je prokazanou. Dovedeh-h se
o pojištění teprve dne 10. ledna 1931, a téhož dne pojištění dopisem
z téhož dne, který žalobkyně podle vlastního doznání o.bdr~ela 14. ledn,a
1931 vypověděli, vypověděli pojištění podle § 65 pOJ. zakona Vč~S?~.
Tout~ výpovědí pojištění zaniklo s okamžitou platností, .~ ~a~obm zadost, že žalovaní jsou povinni do konce roku 1935 v pOJ;stem s~tr~~t,
prémie platit a zaplatiti prémii splatnou 1. ledna 1931 :: zazalovane.vy.Sl,
. neni odůvodněna. 1 námitka žalovaných, že žalob kyne mlčky projevIla
souhlas s výpovědí, ana od konce ún~ra 1931 d? ,r0l?viny října I ~31 jim
na poslední dopi~ neodp?v~děla a ~IC n~p.~dmk,.a, jest o~uvodnena. Je
nesporno že prvzalovany zalobkym na jeJI dopISy z 2. unora 1931 a
7. února' 1931, které dostal současně s přepsanou pojistkou dopisy ze
14. února 1931 a 24. února 1931 odpověděl, že na výpovědi z 10. ledna
1931 trvá, a pojistku vrátil, a že žalo?ky:ně terrve téměť.!~ ~ měsíců
dopisem z 15. října 1931 odpověděla, ze Je povmen v pOjlstem. setrvat,
že ho žádá O zaplacení prémie splatné 1. ledna 1931 do 15, hstopadu
1931, jinak že ho zažaluje. žalobkyně,sice tv:dí '! !omto,smě~u, ž~ mu~
sila konat šetření, zda výpověď byla dana opravnene, fJo~evad.z pry prvy
žalovaný ve výpovědi bližší důvod neudal,. ale z dopl.su prvzalo,vanéh?
z 10. ledna 1931 a z dopisu žalobkyně z 2 .. února 1931 je,pa!rno, ze prv.l;
žalovaný udal jako důvod výpovědi koupI usedlosh, a zc; zalobkyne uz
dne 2. února 1931 věděla o tom, že koupě se stala 8. prosmce 1930. Poněvadž šlo iJ požární pojištění, bylo povinností žalobky~ě, p,odle § ,914
obč. zák., jak žádá obyčej poctivého obchodu, by k s~trvam zalovane na
výpovědi a k vrácení pojistky zaujala stanovIsko Ihned, a nenechal~
o tom žalované v pochybnosti. Jestliže žalobkyně tak neučimla, ný~rz
téměř celých 8 měsíců se na to ani neozvala, lze po?le § 863. obč .• zak.
y tomto jejím opomenutí shledáva~i, že mlčky schv~h!a, stanovls~o z~lo.
vané a její výpověď. O d vol a c I s o u d k odvolam zalobkyne zmeml
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částečně rozsudek prvého
vinni pojišťovací smlouvu

soudu a uznal právem, že žalovaní jsou pododržeti a zaplatiti pojišťovací prémii splatnou 1. ledna 1931 ve výši 436 Kč, jinak rozsudek prvého soudu potvrdil z těchto d ů vod ů: Prvý žalovaný sice jako strana uvedl, že jen
věděl, že dům jest u S. pojištěn, že však nevěděl, u které pojišťovací
společnosti že se dozvěděl teprve při projednávání se zástupcem A.
Františkem' S., že dům jest pojištěn u žalující strany. Druhá žalovan~
udala jako strana, že vůbec nevěděla, že dům jest pojištěn u žalobk~ne
a že též nemůže uvésti, kdy se dozvěděla o pojištění. Ale z dluhopIsu
z 20. prosince 1930 vyplývá, že se žalovani zavázali pojistiti used.lost
proti požáru, takže se v době uzavření předací smlo~vy z 8: prosmce
1932 muselo mluviti o pojištěnÍ. Odvolací soud proto ZJIšťuJe, ze prvému
žalovanému bylo v době převzetí usedlosti znám~, že hospo~ářstv~ j.~st
pojištěno u žalujícího ústavu. Ježto žalovaní, ac upomenutI a ac JIm
podle článku 9 čís. 3 všeob. poj. podmínek udělena jednoměsíční ~od:,:
tečná lhůta, nezaplatili prémii ,dne 1. ledna: 931 splatno~, I~useh ,bY,tI
podle § 65 zák. čís. 501/17 r. z. odsouzem k ;aplac,:,n~ teto ~r,:,n;I:
s úroky z prodlení, při čemž se 'poukazuje ohled~e, druhe.. ~a!oyan,: Jeste
k tomu, že vlastně až do dnešmho dne nevypovedela pO]lstem u zal~b
kyně, poněvadž výpověď byla vyslovena dopisem z 10. ledna 1931 Jen
prvním žalovaným a jen v jeho vlastním jméně.
.
Ne j v y Š š í s o u d obnovil k dovolání žalovaných rozsudek prvého
soudu.
D ů vod y:
Pravoplatně jest rozhodnuto, že žalovaní vypověděli pojis.~nou
smlouvu opožděně, po projití lhůty § 6·5 odstavec 2 zákona o PO]lsťo
vací smlouvě čís. 501/17 ř. z. Avšak ke zrušení pojišťovací smlouvy
došlo souhlasem obou stran, jak dovolatelé doličují dovolacím důvodem
§ 503 čís. 4 c. ř. s. tím, že žalující pojišťovna neodpověděla po osm
měsíců žalované straně na dopis ze dne 14. února 1931, jimž tato opětně
prohlašuje, že na výpovědi trvá a jež dopisem ze dne ~4. úno;a 1931
vrátila pojišťovně i zaslanou jí pojistku. Neboť tak dlouhe OlIčem musIlo
vzbuditi u žalovaných důvodné přesvědčení, že pojišťovna souhlasí se
zrušením pojišťovací smlouvy a že změnila své původní odmítací st~no~
visko, zejména, uváží-li se, že šlo o požární pojištění budo~, o nlchz
nelze pojistníka nechati po tak dl.ouhou do~~ v J'0ch~!,~o~tI, ~d~ pojištění trvá či nikoliv a znesnadmtI mu po pnpade pO]lstem u ]lne poJišťovny, ano jde o velké majetkové hodnoty, jež by v t~k dlouhém mezi:
dobí mohly případně bez náhrady přijíti ke zkáze. zalo::anI u;av~,:,l~
ovšem ihned pojištění u jiné pojišťovny, to však nezprosťu]e zalu]lcl
stranu od bezodkladné odpovědi, ana jim při záporné odpovědi musila
poskytnouti zavčas možnost, by dvojíté pojištění mohli uvésti v soulad
se zákonem a se svými hospodářskými pomě~y. !'Iezále~í ~~oto na tom,
zda žalující pojišťovna nemínila ?louhým ,m]cenl,!, pr~]evlh. souhlas. s~
zrušením, nýbrž rozhodnou jest vu}e skutecne, pro]~.vena, to J,;,st, ]~k Je]1
mlčení zevně působilo ?a bezelstne~?,.smluvnlka pn rozumo;re~ ,:ykladu
mlčenÍ. To vyžaduje duvěra v zevne]sl okolnost: a nebezpecne nasl~dky
pro pojistníka plynoucí z dlouhého mlčení a vyzadovala proto pochvost

styku (§ 915 obč. zák.) bezodkladné. vyjádření se ,pojišťovny, p~k~d
otálení neomluvIla. Omlu~u nel;e spatrovatI v, tom,. ze ,musIla provadeh
napřed šetření, neboť to

že jí

konečné

p ne~:amlo,

aby" ne~ve~on!lla, za}ovanou, stranu,

rozhodnutI sdeh po skoncenem setrem. Za 10 vany vypověděl a trval na výpovědi ovšem jen vlastním jménem, avšak vypověděl
smlouvu celou, týkající se i nedílné částí nemovitosti patřící žalované
manželce. Z toho musila pojišťovna seznati, že žalovaný jedná i jako
správce manželčina jmění (§ 1238 o~č . .zák.) a ž~ manželka s tím ,do:
konce souhlasila Jest patrno z toho, ze I ona trva ve sporu na zrusem
pojišťovací smlouvy.
čís.

14099.

K odevzdání věci značné váhy a velikosti (klavíru) mezi členy rodiny
obývajlclmi společný byt stačí prohlášení zcizitele, že věc jest vlastnictvlm nabyvatele, a přijeti tohoto prohlášeni nabyvatelem, přistupuje-Ii
k tomu další okolnost, že všem členům rodiny bylo známo, že zcizitel ono
prohlášení učinil a že vlastnikem věci jest nabyvatel.
(Rozh. ze dne 17. ledna 1935, Rv I 1750/34.)
Žalobě podle § 37 ex. ř. p r v Ý s o u d nevyhověl, maje za to, že
klavír, žalobou z exekuce vylučovaný, nebyl žalobkyni jejím otcem
slovy: »To piano je Tvoje, uč se, je to do výbavy« odevzdán způsobem
vyhovujícím ustanovení § 425 a násl. obč. zák., i když žalobkyně při
tom odpověděla: »Já Ti děkuji, a budil se učiti na piano«. O d vol a c í
s o u d rozsudek prvého soudu změnil a uznal právem, že exekuce vedená na klavír je nepřípustná, z těchto d ů vod ů: Odvolací soud vzal
za prokázáno, že otec žalobkyně, který byl operním pěvcem v Praze
a s nímž žalobkyně bydlela ve společné domácnosti, koupil žalobkyni,
když jí byla čtyři léta a začala se učiti zpěvu a hře na piano, piano,
o něž jde, a daroval je jí slovy: »To piano je Tvoje, uč se, máš ho do
výbavy«. Při tom jí odevzdal zároveň klíček od piana, který žalobkyně
od něho převzala a piano jím, arciť ne stále, zavírala. Klíček ten si
uschovala; klavír bvl jediná věc, kterou od otce do výbavy obdržela; na
piano se od té doby učila a naň hrála, majíc klíček od něho stále ve
své úschově, a as po dvou nebo třech letech, když se provdala, ježto
její muž měl vlastni piano, a byt manželův byl malý, dvoupokojový, nechala piano po sňatku doma u rodičů, a později asi v roce 1916 zapújčila
je své provdané mladší sestře Antonii S., aby se její 5letá dcera mohla
na něm učiti hráti, sdělivši jí, že jí to piano půjčí, ale, kdyby se její dcera
(dcera žalobkyně) vdala, že by si je vzala nazpět. Antonie S. si na to
piano z bytu rodičú za souhlasu žalobkyně vzala, a dala přestěhovati do
svého bytu na Ž., pak do T. a posléze do B., kde byla pro žalovanou
stranu zabaveno. Také všichni v rodině byli toho domnění, vlastně vě
děli, že klavír jest žalobkyně, t. j. patří vlastnicky žalobkyni. Právním
dúvodem (§ 380, § 424 obč. zák.) jest tu darování (§ 938 obč. zák), tradicí skutečné odevzdání piana tradicí symbolickou v § 427 obč. zák.
uvedenou odevzdáním klíčku žalobkyni k darovanému pianu, tedy nástroje, jímž se příjemce uvádí do stavu výlučně ujmouti se držby. Nešlo
Civilní rozhodnutí XVII.
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jen o sJib darovací, nýbrž o jeho splnění, o skutečné odevzdání darované
věci znamením ve smyslu § 427 obč. zák., které má týž právní význam
jako fysické odevzdáni, když běželo tu nesporně o smysly vnímatelný
a na venek poznatelný úkon tak uzpůsobený, že se v něm nepochybně
projevovala vůle dárcova, že má předmět darování ihned přejíti z držby
dárcovy do držby darovaného (srov. čís. 2489 a 4445 sb. n. s.). Tento
způsob tradice byl též přípustný proto, že běželo o odevzdání piana,
věci objemné a značné váhy, jehcž skutečné hmotné odevzdání byl?
spojeno s velkou obtíží (srov. čís. 1512, 3565, 4041, 4613, 10195 a J.
sb. n. s., srov. též rozhodnutí býv. nejvyššího soudu ve Vídni ze dne
6. XI. 1884 čís. 11933 a čís. 458 sb. n. s.). Ježto v žalobě vylučovací,
která jest podle své povahy určovací žalobou vlastnickou (čís. 6486,
7561, 8615, 11244 sb. n. s.), byl zjištěn skutkový i právní základ její,
t. j. nejen titul, t. j. právní důvod pr? n~bytí vlas!ni.ctví ž.alobky?ě k ,vy~
lučovanému pianu (§§ 380, 424 obc. zak.), nybrz I tradIce, t. J. pravnr
odevzdání a převzetí držby do neobmezené disposiční moci žalobkyně
s vůlí vlastnictví k ní převézti a přijati (Randa-Kasanda: Právo vlastnické 1922 str. 169), a uskutečněné zákonným způsobem tradice symbolické podle § 427 obč. zák., jeví se žalobní nárok odůvodněn.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:
Žalobkyně má nabývací důvod vlastnictví v darování, a odevzdáni se
stalo zákonným způsobem, prohlášením podle § 428 obč. zák., neboť
všem členům rodiny bylo známo, že otec žalobkyně ono prohlášení učinil
a že vlastnicí piana jest žalobkynoě: ~r0i.evi1 tedy prokazatelným zP~
sobem, jak žádá § 428 vobč. Zák." vul!, ze, ~ pokud Jest pIano, V,le?O byte,
má je v moci jménem zalobkyne. To musI stačIl! k odevzdanr ve CI ":<;Zl
členy rodiny obývající společný byt, v němž jsou promíseny bez zvlastních zevních znamení věci patřící různým členům rodiny a nelze proto
žádati bv každá věc byla zevně označena, která z nich kterému z členů
rodiny pám, a by při movité věci, jejíž skuteč?é odevzdá~í jest pro j:,jí
značnou váhu a velikost, jakž jest tomu u plana, nemozne, bylo pnpustné jen odevzdání znamením podle § 427 obč. zák.
čís.
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Zákonným předpokladem předpisuv § 7 ~ směn. zák. j~st, aby sm~nka
vyhovovala předpisům § 3 (§ 104) smen. zak., tedy, aby slo o skutecnou
směnku, nikoliv o blankosměnku.
(Rozh. ze dne 17. ledna 1935,. Rv I 2721/34.)
Žalobce

tvrdě,

že se žalovaní zavázali podpisem

řádně vyplněné

směnky, jež pak byla zničena a o~ledně níž jest z~hájen,o umořovac;í
řízení, zaplatiti jako příje~ci dne!. hstopadu 1933 smen ečnyc11 6.000 Kc,
v
žádá, by žalovaným, kten na smenku za~lal!h 1.659. K~ 55 h,v
ul~
zajišťovacím směnečným příkazem, ze ]SOU
nečné pohledávky složiti k soudu 4.340 Kč 45 h.

ženo

byl?

pOVlnO! k za)1steO! smeP r v Ý s o u d ponechal

'''ťovací směnečný

platební

příkaz

v platnosti, vzav mimo jiné za

z~~~ázáno, že směnka Vv den splatnosti ne~yla blankosměnkou, zejména;

!.'

b la podepsána I zaJobcem (Jako ]e]lm vydateJem). O d vol a c I
ze ~ změnil napadený rozsudek a směnečný zajišťovací příkaz zrušil.
~ o ~ Ů vod ů odvolacího soudu: Odvolací soud má za zjištěno, že
vnka žalobcem nebyla podepsána. Nebyla tudíž směnka v den dospě
f~~i řádně podle směnečného zákona vyplněna, byla blankosměnkou, a
°ení tu předpokladu k žádosti, aby dlužná částka podle § 74 směn. zák.
~ la složena k soudu, nehledíc ani k tomu,. že amort!sační řízení dos~?
a~i není pravopl,,;tně zav~deno, neb?ť proh zave~em amortls,,;čO!~? ní byl žalovanym podan dovolacl rekurs, ktery dosud neU! vynzen.
t~~ledem k tomu, že v souzeném případě jde o blankosměnku, a tudíž
zajišťovací smě~ečný příkaz podle § 74 směn. zák. není odůvodněn, bylo
odvolání vyhoveno.
N e j v y Š š í s o II d nevyhověl dovolání.
D

ů

vod y:

Zákonným předpokladem předpisu § 74 směn. zák. je, aby směnka
vyhovovala předpisům § 3, pokud se týče § 104 směn. zák., tedy, by šlo
o skutečnou směnku, nikoliv o blankosměnku. Bylo-Ii však odvolacím
soudem zjištěno, že blanket směnečný, podepsaný žalovanými, nebyl žalobcem jako výstavcem směnky podepsán, takže tu scházela podstatná
náležitost platné směnky (§ 3 čís. 5 směn. zák.) a nebyla tedy směnka
v době dospělosti podle zákona vyplněna a zůstala jen blankosměnkou,
nebyly splněny zákonné předpoklady § 74 směn. zák., za nichž lze žádati složení směnečné částky k soudu. Poukaz dovolatelův na rozhodnutí nejvyššího soudu čís. 5923 sb. n. s. je nepřípadný pro odlišnov~t
skutkového děje od případu souzeného, ve kterémž dovolatel nepouzJ!
práva doplniti směnku všemi podstatnými náležitostmi, nutného k uskutečnění směnečného závazku žalovaných.
čís.
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jde-li o zařízení úředně schválené, nepřipouští se negatorní žaloba
sousedova, nýbrž lze požadovati jen náhradu způsobené škOdy (§ 364 a)
obč. zák.), to i tehdy, nevyhověl-Ii podnikatel podmínkám, za nichž mu
byl správními úřady provoz povolen.
Pro nedodrženi těchto podmínek lze hledati odpomoc u administrativních úřadů.
(Rozh. ze dne 17. ledna 1935, Rv II 141/33.)
Žalobci žádali, by žalovaní byli uznáni povinnými uznati, že užíváním cirkulárky a dvou benzinových motorů, jimiž se působí velký hřmot
a zápach, vsahují neoprávněně do vlastnické sféry žalobců a že jsou
proto povinni bud' upustiti od užívání těchto strojů nebo užívati cirkulárky toliko za podmínek stanovených rozhodnutím zemské správy politické v B. P r v Ý s o u d žalcbnímu žádání vyhověl, o d vol a c í s o u d
vyhověv odvolání žalovaných žalobu zamítl z těchto d ů vod ů: Žalovaní obdrželi od správního úřadu povolení k užívání cirkulárky, byť
4'
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~ za jistých.v žalo~~í 'p~osbě blíže neuvedených podmínek. Nabyli tedy

zalovam. prava k, :lZl~am c~rkularky za splnění uložených jim podmínek.
T?to. p.ravo n~muze jim vZllI soud a proto nesmí vydati absolutní zákaz
uZlva.TI1. CI!·kula!·k:y. Jm.ak by z~e ?yla dvě rozhodnutí, jedno správní povolujlcl l!ZI,:am clr~.ul~rky .za jI~tych po~mínek, druhé soudní, vyslovující
abso,l~tm zakaz UZlvam clrkularky, coz by byl stav nemožný. Rovněž
nem~ze. ~o?d vyslovItI absolu.tn! záka~ užívání, benzinových motorů. Nespatrujl! zalobcl podle znem zalobmch údaju pod odstavcem V. imisi
žalovanZ~h. ~ ~žívání ben:inových. motorů
ů b e c, nýbrž v takovém
JeJIch uZlvam, ze vzmka hrmot a zapach do vlastnické oblasti žalobců
což zaviněno jest postavením benzinových motorů volně v přírodě ~
v blízkosti hranic pozemků žalobců. Vzhledem k žalobním údajům mohli
by se žalobci domáhati soudního zákazu takového užívání, kterým se
zasahuje do pravní oblasti žalobclr, vydání absolutního soudního zákazu
se však domáhati nemohou; připouštějí samí, že správní úřady povolily
žalovaným; ~by užívaly benzinových motorů za podmínky, že motory
budou umlsteny ve zděné budově a že dveře budou při práci zavřeny.
Kdyby tedy vydal soud absolutní zákaz užívání benzinov'ých motorů,
oCitl by se v rozporu se správními úřady.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

v

D II vod y:
Jde o zařízení úředně schválené a v takovém případě se nepřipouští
negatorní žaloba sousedova, nýbrž lze požadovati pouze náhradu způ
sobené škody (§ 364 a) obč. zák.). Ani okolnost, že žalovaní nevyhověli
podmínkám určeným ve výnosu zem. správy politické v B. ze dne 10.
září 1928 čís. 79357 IV nedává žalobcům práva k žalobě negatorni,
nýbrž mohou proti tomu hledati odpomoc u příslušných administrativnich úřadů.
čis.
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Nejde-li o rozhodnutí o útratách sporu jako takových podle § 114
odst. 2 konk. ř., nýbrž o rozhodnuti o pořad! útratové pohledávky podle
§§ 112 a 113 odst. t a 114 odst. 1 konk. ř., nelze použiti ustanoveni
§ 528 c. ř. s. o nepřípustnosti rekursu proti rozhodnutí druhé stolice
v otázce útrat.
Věřitel podstaty se může vzdáti přednostniho pořadi a spokojiti se
s pořadim konkursnich pohledávek.
Přihlášenim podle § 104 konk, ř. nelze uplatniti s účinky a s následky
§ 112 odst. 1 pos!. věta a § 108 odst. 1 konk. ř. pohledávku, která do
vyhlášeni konkursu ještě nevznikla.
(Rozh. ze dne 17. ledna 19'35, Rv II 175/33.)
Žalobkyně, jež podala na manžele R. L. a H. L. žalobu na náhradu
škody, přihlásila v konkursním řízení pozůstalosti po zatím zemřelé
H. L. dne 23. ledna 1932 svoji pohledávku v obmezené výši 4.315 Kč

a útraty dosavadniho sporu ve výši 2.431 Kč 65 h. Správce úpadkové
podstaty žalovaný. popř.el tyt? P?hl~dáv~'y a. žalobkyně. p;oto. navrhla
proti němu pokracovam v prerusenem nzem s eventualmm zalobmm
návrhem, by uznáno bylo právem, že žalovaný je povinen její přihlá
šenou pohledávku ve výši 4.315 Kč považovati v lIl. třídě konkursních
věřitelů za likvidní a zaplatiti jí útraty sporu. P r v Ý S o u d vyhověl
žalobě a uznal právem mimo jiné též, že žalovaný správce konkursní
podstaty je povinen zaplatiti žalobkyni útraty dřívějšího sporu stanovené rozsudkem ve výŠJ 2.431 Kč 65 h, a další útraty jako pohledávku za podstatou. K odvolání žalovaného uznal o d vol a c í s o u d
právem, že útratová ~ohled~vka 2.431 Kč 65 h je proti žalovanému
po právu jako pohledavka upadková a že jí přísluší pořadí v třetí
třídě konkursních věřitelů, mimo jiné z těchto d ů vod ů: Právem
se odvolatel brání přisouzení částky 2.431 Kč 65 h jako pohledávky
za podstatou. V určovaCÍm sporu podle § 112 konk. ř. nesmí žalobce
ani opříti svůj žalobní návrh o jiný právní důvod, než který byl
uveden v přihlášce a při zkušebním roku, ani požadovati vyšší
částku, než tam uvedl. Žalobkyně přihlásila v konkursu kromě své
pohledávky na náhradu škody též pohledávku na útraty sporu do pře
rušení řízení konkursem částkou 2.431 Kč 65 h jako prostou pohledávku
úpadkovou v Ul. třídě konkurs nich věřitelů a jestliže nyni ve sporu pož2duje tuto částku jako pohledávku za podstatou podle § 49 konk. ř.,
požaduje zaplacení ve větší míře, i z jiného právního důvodu. Nesejde
na tom, že podle zákona pouze útraty sporu přisouzené přede dnem
vyhlášení konkursu jsou útratami úpadkovými, neboť věřitel podstaty,
jehož pohledávka by musela býti především zaplacena z konkursní podstaty podle § 5.0 odst. 1 konk. ř., může se zajisté spokojiti se zaplacením
své pohledávky v horším pořadí a menší částkou, než by mu podle
práva příslušelo. Rozhodla-li se žalobkyně, že část útrat sporu až do
vyhlášení konkursního řízení bude požadovati jen jako konkursní pohle~ávku v lIl. třídě věřitelské, nemůže své rozhodnutí změniti ve zjišťo
vaCJm sporu podle § 112 konk. ř., i když tato její pohledávka vznikla
teprve přisouzením útrat v tomto sporu.
Ne j vy Š š í s o u d vyhověl dovolání žalobkyně a obnovil ve výroku týkajícím se útrat 2.431 Kč 65 h rozsudek prvého soudu.
Důvody:

t:lejde o r~kurs proti výroku druhé stolice o útratách, nýbrž o výrok
ve vecI hlavl1l, an odvolací soud rozhodl a zjistil, že útratové pohledávce
2.341 Kč 65 h přísluší pořadí pohledávky III. třídy konkursních věřitelů.
Rozhodl tedy o pořadí pohledávky podle §§ 112 II 113 odstavec 1 a 114
odsta~ec 1 konk. ř. čís. 64/31 sb. z. a n. a nikoliv o útratách sporu jako
ta.kovyc~ P?dle ~. 114 odstavec 2 konk. ř., a jest proto lhostejno, z jakeh? pravl1lho duvodu pohledávka vznikla. Nevztahuje se proto ustano~enl § 528 c. ř. s. na souzený případ. útratová pohledávka 2.341 Kč 65 h
t~st pohledávkou za podstatou podle § 114 odst. 2 konk. ř. a § 115 zák.
CJS. 64/31 sb. z. II n., což odpovídá i rozhodnuti čís. 10.024 a plenárnímu
rozhodnutí čís. 7392 sb. n. s. o době vzniku nároku na náhradu útrat.
. Věřitel. \,odstaty ~§ 49 konk. ř.) může se vzdáti přednostního pořadí a
spokoj JÍl se s poradím konkursních pohledávek (§§ 54 II 56 konk. ř.),
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neboť, může-Ií se vzdáti
i s každým pořadím, an

pohledávky (§ 1444 obč. zák.) může se spokojiti
tím nikomu nezpůsobí újmu a konk. rád to nutícím pravidlem nezakazuje, nýbrž ponechává věřiteli podstaty na vůli
podle § 126 odstavec 3 konk. ř., zda a jak chce svou pohledávku uplatňovati a vymáhati. Než o to nejde. Otázka jest jiná: zda lze s účinkem
a s následky § 112 odstavec I posledni věta a § 108 konk. ř. odstavec I
uplatňovati přihlášením podle § 104 odst. I konk. ř. pohledávku, která
do vyhlášení konkursu ještě nevznikla. Taková přihláška nemá účinnosti
a oněch následků. Neboť přihlášeny mohou býti s onou účinností (srov.
i § 10 konk. ř.) a s oněmi následky podle § 104 konk. ř. jen pohledávky
konkursních věřitelů, to jest pohledávky, které podle § 3 odstavec 3
konk. ř. v den prohlášení konkursu osobním věřitelům proti úpadci
vzešly. Pohledávky vzniknuvší po vyhlášení konkursu nejsou tedy konkursními pohledávkami, leč by byly konkursním řádem za ně prohlášeny,
jak tomu jest v případě § 23 odstavec 2, § 27 odstavec 2 a 3, § 44 odstavec 2 konk. ř. a pod., a nelze ani tyto pohledávky s onou účinností
přihlásiti před jejich vznikem, ježto nevzniklé pohledávky nelze ani co
do jejich pravosti, ani co do pořadí přezkoumati.
čís.

14103.

Zákonným předpokladem příslušnosti osoby ke skupině § 1 čís. 6 a)
zák. čís. 26/29 Sb. z. a n. neni, aby osoba ta konala vyšší služby, zejména aby to byly úkony, jež konají zaměstnanci s titulem »úředníka«,
nebo by se zaměstnávala pracemi převážně duševními.
Nevyžaduje se školní vzdělání nebo dokonce odborné vzděláni a nezáleží ani na tom, že zaměstuanec není čten! a psaní znalý. K odbornému
dozírání stačí odborné znalosti nabyté zkušenost! po stránce technické
a hospodářské dlouhým zabýváním se pracemi, na něž zaměstnanec nyní
dozírá. Občasná manuelní práce nezbavuje kvalifikace § 6 a) zák.
čís. 26/29 Sb. z. a n.
(Rozh. ze dne 17. ledna 1935, Rv II 750/34.)
žalobce domáhá se náhrady škody (placení renty) na žalovaném
proto, že nebyl přihlášen k pensijnímu pojištění, ač byl zaměstnancem
podle § I čís. 6 a) zákona ze dne 21. února 1929 čís. 26 sb. z. a n.;
a ztratil tak vůči nositeli pojištění nárok na pensijní důchod. žalob ní
nárok byl uznán s o u d Y vše c h tří s t o I i c důvodem po právu,
n e j vy Š š í m s o ude m z těchto
dLlvodCt:
Jde s hlediska dovolacího důvodu § 503 čís. 4 c. ř. s. jen o to, zda
žalobce patří ke skupině osob uvedených v § 1 čís. 6 a) zákona ze dne
21. února 1929 čís. 26 sb. z. a n., podléhajících pensijnímu pojištění.
Jest to otázka právní. Zákonným předpokladem příslušnosti osoby ke
skupině § 1 čís. 6 a) zákona čís. 26/29 sb. z. a n. není, aby osoba ta
konala vyšší služby, zejména, by to byly úkony, jež konají zaměstnanci
s titulem »úředníka«, ani by se zaměstnávala pracemi převážně duševními. Prvá okolnost byla předpokladem nuceného pensijního pojištění

čís.
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•
o vodním zákonu o pensijním pojištění ze dne 1. ledna ,1906 čís. 1
len v pu ku 1907, jenž byl úplně změněn zákonem ze dne 5. unora 1920
r
~·íSz. ; z. a pak uvedeným již zákonem č!s. 26/29 sb. z: a n,': a tu jest
.
v ati každou ze skupin § I čís. 1 az 6 samostatne, amz .by byl?
posuzo ' tl' z předpokladů jedné skupiny na předpoklady skup my jlne.
I
lze hsou dokolnost
nelze odvozovalI. z odstavce 2 § 1 za'k"
. CIS. 2~/29
u.
Sb.' z.
Dru ou • předpokládá zaměstnání převážně duševními pracemI. Jde I tu
a n., Je~~atné ustanovení, jež nevylučuje příslušníky skupin čís. 1 až 6
o san~o 'ho pOJ'ištění proto že nekonají převážně duševní práce. Stačí,
z. povmne
., '
.
'
-I' příslušníky nektere·
z .
onech skupm,
a vyI
ouceny
mo h ?u. b y't'I
Jso~':štění jen za předpokladů § 2 zn:~něn.éh? zák?na. Ke s~up:ne § .~
:, p a) zákona čís. 26/29 sb. z. a n. pnsluseJI zamestnancl,. JIZ I.'!lkazujl
CIS; e dělníkům anebo vykonávají odborný dozor nad nimI, amz by se
pr~~h práce sami zúčastnili, leč pokud toho vyžaduje jejich přikazovací
jeJ~o dozorčí činnos!. Nevyžaduje se tedy školní vzdělání nebo d~konc~
n~borné vzdělání a nezáleží proto na tom, zda zaměstnan.ec nem, čtem
~ saní znalý. K odbornému dozírání stačí odborné znalostI nabyte zkuše~ostí po stránce technické a hospodářské dlouhým zabýváním se pracemi na něž nyní dozírá. žalobce převážně a po dlouhá lét~ přIkazoval
čelectínCtm u koní a volů práci, měl právo a povinnost čeledínum rozkazo:
vati vydával jím krmivo přidělené mu na celý týden, vedl dozor n;, p'olm
prá~e, sám neměl př}děle,né koně a vykonáv~1 též ptáse, ktere IIll~k
vykonával po případe adlunkt na statku zamestnany. Tlm Jest, splnen
nejen předpoklad přikazování práce, nýbrž i předpoklad odb.o~neho dozoru an dohled na polní práce, na 7 až 8 párů koní' a na ho vezl dobytek
vyž~duje zřejmě odborné znalosti, a v podstatě o nic méně cennělší zodpovědnost, než při dozoru na několik set párů koní, takže s, obou hle:
disek patří ke zmíněné skupině. zaměst~anců. An} obča~na man~elm
spolupráce žalobcova ho nezbavuJ~ kvalIfIkace zamestnancu v § 1 CIS. 6
zák. čís. 26/29 sb. z. a n. uvedenych.

:9

J

čís.

14104.

»škody jinak obmeškáním vydražitele způsobené« jest vymáhati žalobou u exekučního soudu. Dokud není tento žalobní nárok promlčen,
nelze obmeškalému vydražiteli vydati vadium, leč souhlasí-li všichni
účastuici.

(Rozh. ze dne 18. ledna 1935, R I 1590/34.)
P r v Ý s o u d vyhověl žádosti obmeškalého vydražitele K. K. o vydání složeného vadia, p o n ě vad ž jako věcně oprávněný podal žalobu o náhradu škody proti obmeškalému vydražiteli podle § 15·5 ex. ř.
jen československý erár, ale žalobu vzal bez vzdání se žalobního nároku zpět, takže jest za to míti, ~e věcně op;á~nění. s vyd~ním ~adla
souhlasí. Rek u r sní s o u d navrh na vydam vadla zamltl z techto
d ů vod ů: Podle § 155 ex. ř. ručí obmeškalý vydražitel za schodek
při nejvyšším podáni, který vznikl při opětné dražbě, za náklady na
opětnou dražbu a za všechny škody z jeho obmeškání předevší,;n v~
diem. Z toho plyne, že, bylo-Ii dražební ří:ení zr,:~eno (~.~?1 ex: r), zustává vadium v uschování, pokud nemovItost pn pozdelsl drazbe pro-
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čís.

d~na ~ebude neb neb;,de vykázán soudu souhlas všech účastníků, ponevad~ JInak n~lze urcltl schodek a eventuelní škody. Těchto podmínek
tu nenl~!'IemovlÍo~t nebyla prodána, draže~ní řízení bylo pro nedocílení
nejmenslho podam podle § 151 ods!. 3 ex. r. zrušeno a stěžovatelka při
hl,á~i1a jakožto zástupce bel:ní~o eráru pohled~vku ke dražbě, a s vyžá-

damm vadla souhlas neprojevIla. Nelze pokladati za souhlas okolnost
prvým soudem k odůvodnění opačného názoru uváděnou že stěžova
telka !alobu o. náhradu škody prot! ob1!'ešk.alému vydražít~1i vzala zpět,
ana zaloba pred provedenIm drazby je predčasnou iežto není vůbec
známa výše schodku a eventuelní škody.
' .
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu,

D ů vod y:
C!bmeškalý vy,ctražitel ručí vadiem za schodek při nejvyšším podání,
z~ nakl~dy na,opetnou dražbu a za všechny škody jinak jeho obmešká-

Ol,m zpusobene. (§ 155 C;ds!. 1 ex. ř.), Schodek při nejvyšším podání a
naklady na opetnou drazbu ustanoví z moci úřadu exekuční soud usnesen~1!' (dr~hý odstav~c§ 155 e;c, ř.); škody způsobené obmeškáním vydrazltelovY~l l,nusI byh vymahany zalobou u exekučního soudu (§ 155
odst; 2 ,ex. r. usud~em z opaku). Z toho plyne, že, dokud není tento ža10bnI n~rok eromlc~~, nel~e obmeškalému vydražiteli vydati vadium, leč
souhlasl-h VSI ChOl ucastOlCI. Nebylo ani tvrzeno, že nárok čsl. státu na
náhradu škody již zanikl, zejména, že uhasl promlčením (§ 1489 obč,
zák.)" a?i ze spisů to není patrné. Ježto zástL!pce čsl. státu nesouhlasí
s vydaOlm vadla, nemohlo býti vráceno vydražiteli třebas bylo dražební
řízení zrušeno podle § 151 ex. ř.
'
čís.
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stran, jest rozsudek i

Žalobě podle § 139 obč. zák. podané u o k r e sní h o soudu zletilým manželským synem proti otci o zaplacení výživného za u r čit o u
dob;" po kterou se žalobce nemohl sám vyživovati, p r v Ý s o u d vyh?vel, ,zamítn;,v r;ámitku věcné n,eppslu,šnosti opřenou o ustanovení § 50
ČIS. 3 j. n., jezto z~lobou je vymahan narok r y z e majetkový. O d v o 1 a c I s o u d zrusll rozsudek prvého soudu i s řízením mu předcháze
jícím pro zmatečnost a žalobu odmítl. Z d ů vod ů odvolacího soudu:
Jde o zá:,aze~ žalo~a.ného vyv~r~jíc.í z jeho p~měru jako otce k žalujícímu .manzelske!,!u dlÍeÍ!. UplatnuJI-h se tyto naroky zalobou, nejde o fOzepn ryze majetkovou. Naleží proto rozhodovati v těchto rozepřích bez
ohledu na výši zažalovaného výživného podle § 50 čís. 3 j. n. k výlučné
příslušnosti sborových soudů prvé stolice. Poněvadž okresní soud nemohl Se státi příslušným k projednání rozepře ani výslovnou úmluvou

14106 -

předcházející

jemu
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podle § 477

čís.

3 c.

ř.

s.

zmatečné.

N e j v y Š š í ,s o u d zrušil usnesení odvolacího soudu a uložil mu,

by

O

věci znovU jednal a rozhodl.

D

ů

vod y:

Nárokem ryze majetkovým ve smyslu § 50 odstavec druhý čís. 3 j. n.
nelze rozuměti jen nárok, při němž i právní základ i uplatňovaný před
mět patří k majetkovému právu .. Právním základem žaloby, o niž jde,
'est sice osobní právo žalobce na výživu, jež mu přísluší podle §§ 139,
j141 obč. zák. proti žalovanému jako jeho manželskému otci, než žalobce
dovozuje z tohoto práva a uplatňuje žalobou nárok na zaplacení 300 Kč
a 600 Kč. Předmětem sporu jest proto peněžitá pohledávka, tudíž majetkový nárok žalobcův, mající arciť svůj zdroj v §§ 139, 141 obč. zák.
Věcná příslušnost řídí se proto podle § 49 odstavec první j. n. výší žalobního nároku, t. j. 900 Kč, neboť jde o pohledávku jednotnou, spočí
vající na témže skutkovém a právním důvodu. V rozhodnutí čís. 1990
sb, n. s. vyslovil sice nejvyšší soud zásadu, že pro spor děda (báby),
jímž domáhá se na vnuku (vnučce) plnění výživného, jest výlučně pří
slušným sborový soud prvé stolice (§ 50 odstavec druhý čís. 3 j. n.),
než v rozhodnutí čís. 4040 sb, n. s, vyslovil v souhlasu s judikátem bývalého vídeňského nejvyššího soudu čís. 253 názor, že nárok manželčin
na výživné o sobě jest nárokem ryze majetkoprávním, a není příčiny, by
nebyl posuzován obdobně nárok zletilého syna proti manželskému otci.
Ustanovení § 58 j. n, nepřichází v souzeném případě v úvahu, poněvadž
se žalobce nedomáhá opětujících se požitků a plnění, nýbrž zaplacení
výživného za určitou dobu, po kterou se nemohl sám vyživovati.
čís.

14105.

Jde o ryze majetkový nárok, domáhá-Ii se zletilé dítě na manželském
otci zaplacení výživného za u r čit o u dobu po kterou se nemO'hlO' samo vyživovati.
'
(Rozh. ze dne 18. ledna' 193,s, R I 1642/34.)

řízení

čís.

14106.

Použil-li dlužník při zapravení dospělé splátky na dluh poštovní
poukázky, musí připočísti poplatek za dodáni. Neučinil-Ii tak. a obdržel-li
věřitel následkem toho méně, než mu patří, nesplnil dlužník splátku
řádně.

(Rozh. ze dne 18. ledna 1935, Rv I 2121/34.)
Soudním smírem ze dne 3. května 19'33 zavázal se žalobce zaplatiti
žalované firmě dluh 2.298 Kč v měsíčních splátkách po 100 Kč počínaje
15. květnem 1933 pod ztrátou lhůt a pod exekucí. Prvni splátku 100 Kč
odeslal poštou dne 15, května 1933. poněvadž dne 14, května 19'33 byla
neděle a v ten den poštovní úřad peněžní poukazy nepřijímal. Splátka
došla žalovanou dne 16. května 1933, poněvadž však žalobce nepoukázal
současně i poplatek za dodání, bylo žalované vyplaceno po srážce ien
99 Kč. Žalované, jež opřela svůj exekuční návrh o to, že nastala ztr~ta
lhůt, byla povolena dne 26. května 1933 proti žalobci pro celou pohledávku 1110bilární exekuce. žalobě o nepřípustnost exekuce vyhověly
nižší soudy, odvolací soud z těchto důvodů: Podle čl. 325
ods!. 1 obch. zák. a § 905 ods!. 1 obč. zák. jest dlužník povinen plniti
v místě svého bydliště. Na tom nic nemění ustanovení § 905 odst. obč,
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z~~:, podle ~ěhož dlu~~ík )e povi?:.n ~ pochybnostech dodati platy penezlte na ~ve nebezpecI a utraty venteh do jeho bydliště (závodu). Tímto
ustanoven~m nebylo 111C měněno na splništi. Včasnost plnění je proto
posuzovatI podle doby, kdy dlužník peníze věřiteli odesílá nikoliv podle
doby, ~dy peníze věřiteli do~ly. Plnil proto žalobce, odesl~v splátku dne
15. ,k,vetna 1933, podle smlru včas, ano nic jiného nebylo smluveno.
I ,sraz~u 1 Kč na ,poplate~ za, do?ání .si musí žalovaná dáti líbiti, ponev~,dz musIla J'0,CI.t~lI s lIm, ze J~ sp!atky budou poukazovány poštou,
a tez mUSIla vegetl ,Jako obchodmk, ze pošta vybírá při dodání peněz
poplatek. Ne,c~tela-h ho san:a,nésti, měla si to vymíniti ve smíru.
Ne J v y s S I S o u d zmeml rozsudky nižších soudů a žalobu zamítl.
Důvody:

, S~louva je pro, smluvní strany zákonem a musí býti plněna včas a
presne; Kdyby byl zalobce včas a přesně plnil, k čemu se zavázal, nebylo
byo doslo k to:nuto spo;u. I kdyby snad věřitel, vykonávaje své právo,
zpus?bIl druhe strane skodu, bylo by lze žádati jen jej í n á hra d u
z~ predp.okladu § 1295 odst. 2 obč. zák., ale na splnění smlouvy by to
vh~ nen:elo. Žal?~ce nesplml smlouvu úplně podle ujednání aspoň v tom
smeru, ze po srazce poplatku za dodání první splátky poštovní poukáz,
kou bylo právnímu zástup~i věřitelovu vyplaceno o jednu Kč méně, což·
Je mezI stranamI nesporne (podle vl. nař. čís. 67/1930 činí poplatek
do 100 Kč jen 50 hl. Netřeba řešiti otázku, kde bylo splniště, neboť
podle § 905 odst. 2 obč. zák. děje se placení peněz do bydliště věřitelova
na nebezpečí a útraty dlužníka. Zvolil-Ii dlužník zpusob placení poštovní poukázkou, musil připočísti poplatek za dodání o němž věděl nebo
p~i nejmenším věděti musil. Nesejde na tom, že Úle jen o nep~trnou
castku, neboť důsledně by musilo plati totéž, kdyby byla poštovní
poukázko~ z~slána ?ejvyš~í p!ípustná částk.a a kdyby podle toho popl,atek člml VIce, coz by pn nekohka splatkach nebylo pro věřitele bez
vyznamu,. a nepr~~em by to šlo na jeho úkor. Nebylo by se tu lze odvolavalI na Judlkat CIS. 7760 sb. n. S., podle něhož se nepokládalo za opožděné nebo neúplné plnění vyrovnání podle dřívějšího § 57 vyr. ř. v doslovu čl. III. zák. čís. 99:/23, přihodilo-Ii se dlužníku při plnění omluVItelné nedopatření, napravitelné beze škody věřitele neboť žalobce
(dlužník) stojí na stanovisku, že se mu nedopatření nepřihodilo nýbrž
.že plnil řádně, jak to bylo jeho právem, v čemž je právě na omyl~. Musí
si tedy dáti líbiti smluvní následky neúplného plnění.
čís,

14107.

Ustanovení § 196 ex, ř. neomezuje ani nevylučuje aby předražitel ve
14denní lhůtě, v témže předpisu stanovené, nemohl s~ůi dřivější předražek zvýšiti.
"
(Rozh. ze dne 18. ledna 1935, R II 683/34.)
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P r v Ý s o u d nepřiial další předražek téhož předražitele, ač byl
odán ve 14denní Ihutě § 196 ex. ř., pokládaje to za nepřípustné. R eu r sní s o u d zr~šil ~snes~ní prvého souodu a nařídil n:~, by d~~e
jednal a se o podanem predrazku usnesl. D u vod y: Vyhlaska o pnklepu se stala dne 21. června 1934, takže 14denní lhůta § 196 ex. ř.
dnem 4. července 1934 ještě neuplynula. V ten den však byl podle spisu
nabídnut předražek. Měl !edy exekuční soud o tom předražku dále jednati ve smyslu § 196 ex. r.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

k

D

ů

vod y:

Napadeným usnesením bylo vlastně vyhověno stížnosti předražitelů
potud, že bylo opakem k usnesení prvého soudu vysloveno, že druhý
předražek téhož předražitele, byv podán ještě ve lhlltě § 196 ex. ř., jest
zásadně přípustný. Toto právní posouzení otázky přípustnosti podání
druhého předražku týmž předražitelem jest správné. Nevadí, že vydražitel před tím zvýšil své nejvyšší podání na výši předražku po prvé týmiž
předražiteli nabídnutého, ježto podle § 196 ex. ř. není vyloučeno, by pře
dražitel nemohl před uplynutím 14denní lhůty v témž paragrafu stanovené
svůj první předražek opět zvýšiti, a ani výše předražku není zákonem
v tom směru omezena tím, že by při docílení % výše odhadní ceny nebyl
další předražek přípustným, a intenci zákonného ustanovení o předražku
jest docíliti co největšího výtěžku pro věřitele. Jest nyni na exekučním
soudu, aby o tomto druhém předražku dále jednal, když tak dosud
vzhledem k svému právnímu názoru před svým usnesením, které proto
zrušeno, neučinil. Při tom bude ovšem věcí exekučního soudu vzíti
v úvahu veškeré zákonné předpoklady §§ 195 a násl. ex. ř. pro rozhodnutí o přijetí předražku rozhodné a vydati pak usnesení podle § 198
ex. řádu.
čís.

14108,

Vnucená správa pachtovních práv příslušejících povinnému jako
pachtýři dvoru s příslušenstvím se nevztahuje na fundus instructus, který
jest vlastnictvím povinného. Lhostejno, že nenl vnucená správa pachtovních práv povinného bez inventáře povinného možná.
(Rozh. ze dne 19. ledna 1935, R I 158,0/34.)
P r v Ý S o II d nevyhověl stížnosti povinných podle § 68 ex. ř. pr~ti
tomu, že výkonný orgán, prováděje zájemný soupis pachtovních prav
povinné strany, jichž zpeněžení vnucenou správou bylo povoleno, sepsal
i veškerý živý a mrtvý inventář povinných a předal jej vnucenému
správci, jež ho při výkonu vuncené správy používal. V odůvodnění svého
zamítacího usnesení uvedl mimo jiné, že inventář, i když vlastnicky patři
povinným, je příslušenstvím pachtovního práva povinných, a že se tudíž
povolená vnucená správa pachtovních práv s příslušenstvím vztahuje
i na tento inventář. Rek II r sní s o u d změnil usnesení prvého soudu
tak, že vyloučil ze vnucené správy živý i mrtvý inventář, pokud patřil

-

Čís.

~Čís.

14109 -

14110-
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povinným vlastnicky, z téchto d ů vod ů: K vykonání práva (pachtovního) náležejí jen ony věci, jichž majitel podle práva mu propůjčeného
jest oprávněn upotřebiti a používati. Z toho plyne, že jen ten fundus
instructus jest příslušenstvím pachtovního práva, který propachtovatel
zároveň s nemovitostí pachtýři propachtoval a předal, nikoliv i ten, který
si pachtýř sám do pachtovaného statku jako své vlastnictví přivedl
anebo na něm pořídil. Tyto věci nejsou součástí práva pachtovního a
není pachtýř povinen je přenechati vnucenému správci k vykonáváni
správy, ani kdyby bez nich nebyla správa možná. Jen tak jest vykládati
§ 335 ex. ř. Neprávem dovolává se prvni soudce rozhodnutí čís. 13.322,
neboť jde v něm o vnucenou správu živnosti, tedy oprávněni i s podnikem (zařizenim), kdežto v tomto případě jde o vnucenou správu pouhého práva (oprávněni) a je výslovně v něm uvedeno, že naopa:k vnucený
pachtýř pouhé koncese musi, chce-Ii vykonávati právo dlužníkovo, sám
si živnostenský podnik za tím účelem zaříditi. Tak tomu jest právě i ve
příčině vnucené správy pachtovního práva, které není I) sobě podnikem,
živností. Není tudíž podkladu ve zmíněném rozhodnutí pro změúu nazírání na právní názor ve příčině svrchu uvedeného výkladu § 335 ex. ř.,
vyslovený v rozhodnutí nejvyššího soudu ze dne 16. ledna 1914 R II
606/14, na něž správně stěžovatelé poukazuji. Okolnost, že dlužníci by
neměli prostředků z pachtované nemovitosti pro další udržování živého
inventáře a žeby to mohlo znamenati i ohrožení jejich existence, kdyby
inventář nebyl předán vnucené správě k užívání, jest nerozhodnou, neboť
nebezpečí to nese povaha věci již sama sebou. Podle obsahu spisů však
není zjištěno, zda a pokud sepsaný inventář je vlastnictvím dlužniků.
Bude proto na prvním soudci, aby okolnost tu zjistil a pak zařidil, by
fundus instructus, o němž bude zjištěno, že jest vlastnictvím dlužniků,
byl jim vnucenou správou zpět odevzdán.
Ne j vy šš i s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
D ů vod y:
Stěžovatelka ve svém podání navrhla výslovně zabaveni a zpeněžení
pachtovních práv příslušejících povinným jako pachtýřům tři dvorů
s přislušenstvím, a vývody jejího dovolaciho rekursu, že se povolená
vnucená správa vztahuje i na fundus instructus, který jest vlastnictvim
povinných, postrádá podkladu. Povinní nepotřebují tedy, jak bylo také
již vysloveno v rozhodnuti bývalého rakouského nejvyššího soudu ze
dne 16. ledna 1914 R II 605/14 (Právník 89g/14, Z. Bl. 409/14), přene
chati vnucenému správci svůj vlastní inventář, a to ani, kdyby správa
bez něho nebyla možná, a kdyby i udržování inventáře (dobytka) bylo
vnucenou správou ohroženo. Na tento připad nehodí se rozhodnutí
čís. 13.322.
čis. 14109,

Potvrdil-Ii rekursni soud rozhodnutí prvého soudu, jímž nebylo vyhověno žádosti o opětné jmenováni vyrovnacím správcem neb o nové zařazeni do seznamu vyrovnacích správců, ,ie dovolací rekurs nepřípustný.

(Rozh. ze dne 19. ledna 1935, R I 1599/34.)
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N . , 'i s o Ll d Y nevyhověly žádosti Dr. E. R., by byl nově in;e• 1 Z s vnacím správcem nebo nově zařazen do seznamu vyrovnaclch

novan vyro

správCŮ.
, " s o Ll d odmitl dovolací rekurs.
Nejvyssl
Důvody:

V

ném případě přicházi v úvahu vládní nařízení ze dne 10. čer-

slo~;~ čís. 115 sb. z. a n., které bylo vydáno podle §§ 70, 80 a 14?

vence.
§" 33 35 a 38 vyr. ř., takže svým účelem a obsahem spada
konk.
a",
,
. o zak.
"
, t •r. do
rámce, predplsu
ze dne 27 . b'rezna. 1931 č'IS. 64 sb '. z .
~I~S n:terý doplňuje. Jest tudiž i při posuzováni přípustn~sti dovolaclh.?
rek~rsu použíti předpisů tohoto zákona. Podle §§70 vyr. r., 188 kon~. f;
a 528 c. ř. s., jest dovolací rekurs proh uS11e,~el11 so.udu ll. st?l~ce, ]lmz
b 10 potvrzeno usnesení prvého soudu, nepnpustny. Tak stala prakse
(Z.ov. zejména rozh. čís. 12.279 sb. n. s.).
čís.

14110.

Zákon o dočasných opatřeních v exekučním a konkursním řízeni proti
nezaměstnaným ze dne 22. února 1934 Čí~. ~4 Sb. ~; a n. ,
Kdo již déle než tři léta před účinností zák?na C1S. 34;34 .~b; z .a n.
neprovozuje živnost, anebo kdo složil konces1 ve prospech jlOeho, ne34/34 Sb. z, a n.

může se dovolávati zákona čis,

(Rozh. ze dne 19. ledna 1935, R I 1682i/ 34.)
P r v Ý s o u cl vyhověl návrhu povinného a e,xekuci proti ně,l;lU odložil ve smyslu § 8 vládního nařize~í ze dne 13 .. cervence 1934 CIS. 142
sb. z. a n. a § 1 zákona ze dne 22. unora 9~4 ČIS. 34 sb: z; a n; d? 31.
prosince 1934, vzav na základě 'konaného setre~1 za r:rok~zano, ze ~~da~
tel jest osobou nezaměstnanou podle § 4 CI~. zak., .lezto ,Je] hosp?dal ska
krise donutila k tomu, by se vzdal provozu zlvnostl. R ,e ,( u r s n I ~. o u d
návrh zamítl. D ů vod y: ú'čelem zákona ze dne 2'2. unora 1934 CIS. 34
sb. z. a n. je chrániti ty, jimž zostření, hospod~řsk~ tí~ně v posl~d?lch
třech letech před účinností zákona, zabramlo P~]IÍ1 ~: prac; nebo vydele~,
ač jinak jsou k práci ochotnI. Zakon vy?h~zl tudl"; z pl edeokladu, ze
příčinou nezaměstnanosh a nedost~tku ,~ydel~u ,? t~ch" kd~::byh ~ez~
městnáni a bez výdělku již v dobe delsl nez tnlet~ pre? U~1l1nOSÍ1 ~~
kana ze dne 22. února 1934 čís. 34 sb. z. a n. nem zostre?a hospodarská tíseň, nýbrž příčinu tu jest hledati v jíC? osobnich P?merech. Z toho
vyplývá, že se ochrana zákona ze d?e 22. urr.~r~ 193,4 CIS. 34 sb .. z. a n.
na tyto osoby nevztahuje. Poněvadz bylo z]1steno, ze se povlllny. vzdal
provozování živnosti již 2. listopadu 1925 a ]1 d,osud neprovozuJe, nemůže se ochrany zákona ze dne 22. února 1934 ČIS. 34 sb. z. a n. dovolávati a jeho návrh na odklad exekuce bylo, zaml tnoutI.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolaclmu rekursu.

!

-

Čís.

~ Čís.
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Důvody:

Rekursni soud právem se obiral otázkou, je-Ii povinný osobou nezave smyslu § 4 (2) zákona čís. 34/34 sb. z. a n., jehož se
dovolává vládní nařízení čís. 142/34 sb. z. a n. v § 8, a na něž po·
ukazovala vymáhající věřitelka ve svém rekursu; rekursní soud nemohl
ovšem pří tom pominouti skutečnost, že povinný již v roce 1925 ohlásil
neprovozování své živnosti stavitelské v K., to tím méně, že sám povinný předložil listinu o tom k osvědčení své nezaměstnanosti. Význam
skutečnosti té s hlediska uvedených zákonných ustanovení správně posoudil v napadeném usnesení. Jsou proto vývody odstavce 1 dovolacího
rekursu bezpodstatné. Nejinak je tomu u vývodů odstavce 2, neboť podle nich, tedy podle vlastního svého tvrzení povinný složil 1. července
1934 poboční koncesi (ohledně stavebního podniku v T.-Š.) ve prospěch
jiné firmy, z čehož patrno, že ji převedl, a že tedy byl podnik v chodu
a k dalšímu provozu způsobilý. Nelze však z toho vyvozovati, že se povinný své výdělečné činnosti musil vzdáti pro hospodářské poměry. Jest
proto bezvýznamno, že povinný ještě v posledním tříletí platil příspěvky
na nemocenské pojištění a že tedy nebyl nezaměstnán déle tří let, na což
ostatně ani ve svém původním návrhu nepoukazoval.
městnanou

čís.

14111.

Pouhá možnost, že nemoc potrvá déle než šest týdnů, není důvodem
předčasn~mu propuštěni ve smyslu § 21 čís. 5 zák. o obch. pom.
K předčasnému zrušeni služebníhO' poměru podle § 27 čís. 5 zák.
o obeh. pom. jest potřebí, by mezi vzuikem propouštěclho důvodu a propuštěním byla časová souvislost a by jakO' propouštěcího důvodu nebylo používáno skutečnost! minulých, o nichž se lze důvodně dO'mnívati,
že byly mlčky prominuty. časová souvislost byla zachována, třeba zaměstnavatel nezrušils!užebnl poměr i h ne d, jakmile uplynula lhůta
6 neděl, po kterou nebyl zaměstnanec pro nemoc ve službě při'tomen,
n Ý b r ž p O' zdě j i, jen když se zaměstnavatel nevzdal svého práva
k předčasnému zrušení pracovního poměru a důvod ke zrušení pracovního poměru - nemoc a neschopnost k nastoupeni práce -- v době jeho
zrušeni ještě trval.

k

(Rozh. ze dne 19. ledna 1935, Rv I 1341/33.)
Žalobce byl přijat žalovanou firmou jako chel prodeje na zkušební
dobu 9 měsíců dne 18. května 1931. Dne 2'4. července 1931 se roznemohl a odebral se do nemocnice. Dne 12. srpna 1931 dostal od žalované
výpověď ke dni 3D. září 1931. Dne 2. září byl propuštěn z nemocnice,
byl však i nadále nemocen a službu nenastoupil. Dne 21. září 1931 byl
žalovanou firmou okamžitě ze služeb propuštěn podle §§ 25 a 27 čís. 5
zák. o obch. pom. s odůvodněním, že onemocnění, pro které nemŮže konati službu, trvá déle šesii neděl. Dopisem z téhož dne oznámil žalobce
žalované, že je schopen práce a ochoten ji nastoupiti. Poněvadž žalovaná na zrušení služebního poměru setrvala, domáhá se žalobce na ní
zaplacení služebního příjmu až do doby, kdy služební poměr měl podle
úmluvy skončiti, t. j. do 18. února 1932 ve výši 18.206 Kč 90 h. Pl' v Ý

.

, I bě vyhověl. O d vol a c í s o u d změnil rozsudek prvého
s o li, cl Z~? bu zamítl z těchto d ů vod ů: Význam dopisů ze dne 21.
s~~.o~ ~31za '~miž žalovaná strana žalobce p:op?u~ti s ok,amžit?u pla!zan,
ť s rávně posouzen po stránce pravnl. Zalovana oznamlla tenosÍ1, dne .y ž~lobci, že jej propouští ze svých služeb s okamžitou plat:
n11to. oPlsb
sal žalované 21. září 1931, že jest ochoten vykonávatI
nos!~ žalo't~e s~ uzdravil a tento dopis obdržela žalovaná dříve, nežli
sluz u Jez, dopisy jimiž žalobci oznámila propuštění. Poclle. názoru
ode~la a sVJu orušlIa žalovaná smlouvu, ježto zvěděla o ochotě žalobprv<;ho s~uupitf službu dříve, nežli uplatnila své právo na zrušení smloucove na~ ~ oprávněna použít toho práva, když ochotou žalobce nastouvy.a ne .y al dlolvod ,§ 27 čis. 5 zákona čís. 20/1910 ř. z. S tímto názorem
, . za'k on za dOl
"t'y dOuPltI1 pomJl1u
ouhlasiti. V citovaném ustanovem, uznava
u eZI
e
nedz s
-UJ'ící zaměstnavatele k předčasnému propuštění: nemoc tr~a
vo
opravn
, . zamestnancl
. ve vy'k onu Je
. h
., 'd'l
nez' šest týdnil vadl-h
o s lu-eb
z . Za 1Cl
e
e
.
'
'
b
d'l
'()
d-I
Jlobce skutečně pro nemoc nekonal sve sluz y e e ~ez ne e. Jd e, n)'~l'
.
to zdali žalovaná mohla použiti tohoto duvodu k propustem,
le~d 0_z obdržela prohlášení žalobcovo, že jest ochoten konatI sluzbl;. J~k
1 I 'lfe z povahy· věci a jak také nejvyšší SOU? ,u~ádí v roz~o?n,utJ C1S.
?63 sb., jest nutno, by mezi důvodem propousteclm a propu~tenlJ'2. byl~
časová souvislost. Taková časová souvislost Jest ve spornem pnpade
elána. Žalobce byl nemocen ode dne 24. červe?ce 193 ~ a tepr;re d?e 2} .
.. , 1931 ooět schooen práce. V týž den oznamLi to zalovane s tJm, ze
~:r~choten "konati svou povinnost a dopis ten d.oš.<;l žalova~~ ?ne 22.
J , .. 1931 Téhož dne odeslala žalovaná dOplSy, Jlmlz propoush zalobce.
zan
.
'
Toto propuštění
stalo se tedy v týž den,. kdy se cI~z~e'd'l
e a ~ t vrzene~
uzdravení žalobcově. Nelze proto shledah na strane zal.ovane procllem,
. kel ž ihned žalobci odepsala. Nehledíc k tomu, nepom~nula zavada na
;tr~ně žalobcově pouhou nabídkou k P!á5L .. Z ochoty zalob,covy ndze
ještě usouditi, že ~emoc ~~l?b~i sk~tecne JlZ nevadlla ve vY,ko,:u Jeho
služebni povinnostl. Ze zJIstem prveho soudu Jest USOl1dlŤ1, ze zalobcc
přes svoji ochotu nebyl by mohl pro pokračující nemoc ~n-, p~k k~natJ
služby. Vždyť dostával žalobce nemocenskou pod~o:u J;ste dal~ az do
31. října 1931 a to na základě oční ch?roby, ~t~ra Jej ~111Jia prace nezpůsobilým. Na žalobci jakožto zamestnancl zalovane bylo, a?y s~
osobně k práci přihlásil. Neuči?il-li tak, porušil sá;TI ~mlouvl1. sluzet,m,
která mu ukládá aby konal sluzby osobne. Am to, ze zal ovana da!a zalobci dne 12. srpna 1931 výpověď, jej neoprávňo,:alo ~ t,omu, aby Je?om
písemně nabídl své služby. Vždyť žalo~ce t~~o ,vypoved neuznal, v);:pověd' se nesrovnávala se zákonem a mel tudlZ zalobce lhned oso~ne se
dostaviti k výkonu služeb, jakmile mu to dov~lo::al leho zdra~otm stav,
a nemůže ze své písemné nabídky vyvozovatJ, ze pO~llllul d~vod § 27
čís. 5 zák. ČÍS. 20/191'0 ř. z. Prvý soud dále uznal, ze }alova~a n:l,čky ~e
zřekla důvodu k okamžitému propuštění podle § 27 C1S. 5 zak. C1S. ~OV
19,10 ř. z. Také tomuto názoru nelze při svědčiti. Proc~sni s,o,:d .~~a!:uJe
vzdání se žalované v tom že žalovaná znala okolnosh opravnu]1cl Jl ku
propuštění žalobce pro ne~oc již 4. září 1931, avšak ~in:od ten ?euplatnila a tím se ho mlčky vzdala. Zákon mkde nestano~l, ze, se m~ duvod
. propuštění ihned uplatnit, jakmile jest ~nám~ ~ak.?vyto vy~lad Jest e~
tensivní a tvrdý a ke škodě zaměstnancu, coz Jlste nebylo umyslem za-
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konodMcovým,- ne,boť dle něho ~yl by zaměstnavatel nucen ihned po
uplynutr 6 nedel nepntomnostr zamestnancovy jej propustiti. Ani z textu
zákona nedá se takový strohý výklad odůvodnit. Vždyť ze slov »vadí-li
..... nemoc«, vyplývá, že důvod ten trvá tak dlouho, dokud trvá nemoc. Také vyjádření »po déle než šest týdnů«, znamená, že důvod trvá
po uplynutí šesti týdnů, nikoliv, že ihned zaniká, jakmile není uplatněn.
Rozhodnutí n. s. čís. 6366 praví, že záleží na okolnostech případu, zda
snad opommutí neprodleného propuštění lze pokládati za vzdání se práva k němu. V našem případě nebyly zjištěny okolnosti, z nichž by se
dalo dovodit, že žalovaná se vzdala důvodn § 27/5 cit. zákona. Ani to,
že žalovaná odhlásila dnem 25. července 1931 žalobce od nemocenského
pojištění, ani to, že žalobce sdělil jí, že nemoc bude trvati déle, ani to,
že plat žalobci byl poukázán pouze na 6 neděl, není dokladem vůle žalované vzdáti se důvodu propustiti žalobce. Skutečnost, že žalovaná če
kala, zda-li žalobce nastoupí službu, a když nenastoupil, dotazovala se
v obchodní komoře po svém oprávnění, nasvědčuje tomu, že neměla
úmyslu vzdáti se svého práva. Žalovaná strana měla tudíž důvod § 27
čís. 5 cit. zák., tohoto důvodu se nevzdala, naopak jej včas uplatnila a
žalobce důvodně propustila s okamžitou platností dnem 21. resp. 22.
září 1931. žalobce nemá proto nároku na zaplacení podle § 29 cit. zákona za dobu, která by musela přijíti až do skončení slllzebního pomém
uplynutím určené smluvní doby, t. j. od 21. záři 1931 do 17. února 1932.
Pokud se týče doby před propuštěním, t. j. od 4. září 1931 do 21. září
1931, mohl by žalobce žádati zaplacení podle § 1154 obč. zák., kdyby
skutečnč byl službu konal, neboť podle § 8 zák. čís. 20'/1910 ř. z., je-li
mu znemožněno nemocí vykonávati služby, má nárok na plat jenom do
šesti týdnů. Žalobce obdržel plat za šest týdnů, kdy pro nemoc nepracoval, t. j. za dobu od 24. červenCe 1931 do 4. září 1931; v době od 4. září
1931 do 21. září 1931 byl však nemocen a nepracoval. Za tuto dobu tudíž nemá nárok na plat.
Ne j vy Š š í s o u d vyhověl dovolání žalobcovu potud, že uznal
žalovanou povinnou zaplatiti mu 900' Kč.

. N vykonávání služby pro nemoc po dobu delší než šesti týdnů, jest sice
~dle § 27 čís. 5 dotčeného zákona důvodem opravňujícím zaměstna
p tele k předčasnému propuštění zaměstnance, ovšem jest nutné, aby
v~ezi vzníkem propoutšěcího důvodu a propuštěním byla časová souvis;~st a by za propouštěcí důvod nebylo používáno skutečností minulých,
o nichž se lze důvodně domnívati, že byly mlčky prominuty. (Viz rozhodnutí čís. 1163 sb. n. s.). Leč v tom, že žalovaná firma teprve 17 dnů
po uplynutí lhůty šesti týdnlt propustila žalobce dopisy ze dne 21. zan
1931 nelze spatřovati vzdání se tohoto propouštěcího dt1vodu, když žalobc~ aní do 21. září 1931 práci nenastoupil a byl v té době ještě práce
neschopen. Mohla proto žalovaná firma, pokud nemoc žalobcova a jeho
neschopnost k prá~i trvala, tento důvod prop!,štění uplatnit!. Ze zj!ště?í~
že žalovaná fírma mformovala se u obchodm komory o svem opravnem
k ropuštění žalobce plyne závěr, že žalovaná firma svým mlčením do
dn~ 21. září 1931 nevzdala se práva k předčasnému propuštění žalobce.
Neobstojí ani dovolatelem uplatňovaný důvod právní bezpečnosti, ježto
žalovaná firma nečekala s vyslovením propuštění, až se žalobce skutečně úplně uzdraví, nýbrž učinila tak v době, kdy neschopnost jeho
k práci ještě trvala. Předčasné propuštění žalobce stalo se právem, a
týž nemá nárok na plat za dobu od 4. září 1931 do 17. února 1932. Ale
i při tomto stanovisku má nárok na část novoroční remunerace, jež ve
výši měsíčního platu 2.880 Kč byla ujednána. Roční remunerace, jež by
jinak byla splatná až koncem roku 1931, stala se splatnou okamžikem
zrušení služebního poměru, ovšem jen v poměrné výši, podle doby skutečného služebního zaměstnání (§ 16 zák. čís. 20/1910 ř. z.), to jest za
dobu od 18. května 1931 do 21. září 1931, tedy za '/, roku (960 Kč). Žalobce sám žádá však jen 900 Kč, jež mu byly dovolacím soudem při
řčeny.
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Otázku, zda se zaměstnanec stal svým jednánlm nehodným důvěry
ve smyslu § 27 čis. 1 zák. o obch. pom., lze řešiti jen
s hlediska objektivniho podle okolnosti případu a obecného miněni, nikoliv podle subjektivniho míněni zaměstnavatelova.
zaměstnavatelovy

Důvody:

Jádro sporu spoclva ve zodpovědění otázek: 1. zda se vzdala žalovaná firma práva propustiti žalobce okamžitě podle § 27 čís. 5 zák. ze
dne 16. ledna 1910 čís. 210 ř. z. tím, že mu dala dne 12'. srpna 1931 výpověď 6nedělní ku dni 30. září 19'31; 2. zda se vzdala žalovaná firma
práva propustiti žalobce z důvodu podle téhož zákonného ustanovení
tím, že nepropustila žalobce ihned dne 4. září 1931, kdy skončíla doba
šestitýdenní nepřítomnosti žalobce pro nemoc. Otázku prvou jest zodpověděti záporně, ježto v době výpovědi ještě důvod k předčasnému
propuštění podle § 27 čís. 5 zák. čís. 20/1910 ř. z. nenastal a pouhá
možnost, že nemoc žalobce po trvá déle než 6 týdnů, nenahradila zákonem požadovanou skutečnost, že nemoc trvala přes 6 týdnů .. Pokud jde
o druhou otázku nastal propouštěcí důvod jíž uplynutím šesti týdnů, t. j.
dne 4. září 1931, kterýmž dnem žalovaná firma zastavila také žalobci
plat. Žalovaná firma vyslovila však zrušení služebního poměru teprve
dvěma dopisy ze dne 21. září 1931, došlými žalobci dne 22. září 1931.

(Rozh. ze dne 19. ledna 1935, Rv II 223/34.)
Žalobou, o niž tu jde, domáhá se žalobce na žalované zaplacení
17.400 Kč jako služného, jež mu prý přísluší do konce výpovědní lhůty,
a vydáni pojistky, již složil u žalované jako kauci a již mu žalovaná odpírá z důvodu jí přináležejícího penále vydati.
Žalobě bylo vyhověno ne j vy Š š í m s o ude m z těchto
důvodů:

Todle zjištění nižších soudů propustila žalovaná žalujícího ze svých
sluzeb z toho důvodu, že jí zaslal dopis ze dne 9 . .ledna 1931 v němž
oz~~mil, že se jeho manželka rozhodla převzíti konkurenční obchod H.
a leJ na vlastní účet vésti. Žalobce zmiňuje se v tomto dopise, že toto
Ctvilni rozhodnutí XVII.

5

-

čís.

14113 -

66
sdělení číní firmě »k vuli pořádku pro její informaci". Dovolatelka zaujímá stanovisko, že se žalobce tímto dopisem dopustil jednání, jímž se
stal nehodným důvěry zaměstnavatelovy, takže měla důležitý důvod
k jeho okamžitému propuštění (§ 27 čís. I zák. o obchodních pomocnících). Slovy »dopustil-li se jednání« v § 27 čís. I dotčeného zákona je
vysloveno, že tu musí býti taková činnost aneb opomenutí, pro něž zaměstnanec se stává nehodným důvěry zaměstnavatelovy.
Nehodnost
nebude lze posuzovati podle zaměstnavatelova subjektivního mínění,
nýbrž objektivně, podle okolností případu a obecného mínění. Tyto
předpoklady nejsou v souzené věci splněny. Nižší soudy zjistily, že žalobce v době, kdy sporný dopís psal a odeslal, nebyl pro konkurenční
podnik činný, ani s konkurencí nevyjednával, a nelze tedy tvrdití, že se
žalobce sám dopustí I jednání svědčícího o tom, že nedbal oprávněných
zaměstnavatelových zájmů, pokud byl jich povinen dbáti podle služební
smlouvy. Uvažovati jest dále, že žalobce oznámil žalované jen rozhodnutí své manželky, nikoli své vlastní stanovisko k tomuto jejímu rozhodnutí. Očekával zřejmě vyjádření žalované o tomto sdělení. Dokud
žalovaná nezjistila, jak se žalobce zachová k podniku své manželky, neměla důvodu, by ztratila důvěru k němu pro jeho jednání, zejména, když
nebylo prokázáno, že žalobce styky své manželky s konkurencí nějak
SVOu činností podporoval nebo schvaloval. Je tudíž opodstatněn závěr,
že dopísem tím nezavdal žalobce důvod k okamžitému propuštění, nýbrž, že bylo věcí firmy, aby k tomuto sdělení žalobcovu zaujala stano~
visko a případně na něm žádala, aby neudělením souhlasu zabránil konkurenčnímu obchodování své manželky, a teprve kdyby se byl žalobce
poté choval takovým zpusobem, jímž by umožňoval konkurenční podnik manželčin, mohla firma z toho vyvoditi příslušné důsledky. Propustila-li žalovaná žalobce hned na dotčený dopis, učinila tak předčasně a
právem domáhá se tudíž žalobce na ní odškodnění ve smyslu § 29' zákona ze dne 16. ledna 1910 ř. z. č. 20.
Čís.
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I pro obmezení žaloby platí ustanovení § 237 c. ř. s.
Vzdáni se žalobního nároku může se státi jen výslovně, nikoliv dItem konkludentním.
Z toho, že se žalovaný neohradil proti prohlášeni žalobce o obmezení žalobni prOSby, nelze ještě usuzovati na jeho souhlas se zpětvzetím
žaloby.
Nebylo-li obmezení žalobní prosby dovoleno podle § 237 c. ř. s.,
nemohl soud tento zákonný předpoklad nahraditi soudním usnesením
podle § 235 c. t. s.
(Rozh. ze dne 24. ledna 1935, R I 1554/34.)
P r v Ý s o u d nepřipustil rozšíření pokud se týče zmenu žalobní
žádosti z těchto dů vod ů: Soud nepovažuje rozšíření pokud se týče
změnu žaloby za přípustné, poněvadž žaloba byla obmezena na útraty
sporu a v obmezení žaloby, k němuž souhlas nebyl vyžádán, spatřuje
soud zpětvzetí žaloby se vzdáním se žalobního nároku. Rek u r sní
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s o u d zrušil usnesení prvého soudu a uložil mu, by dále jednal a rozhodl. D Ů vod y: Obmeziti žalobu bez její změny lze jen za předpo
kladů § ~37 c. ř. s: Ob~ez~ní ~aloby ,není sice změnou žaloby podle
§ 235, c: r., s. ~ nem tudlz zav!sle na pr~dpokladech zm~ny ~aloby, ale
i přI resem otazk)', :;;da takove obmezem zaloby bez jeJI zmeny je pří
pustné, nutno VZI!I zretel k ustanovní § 237 c. ř. s. o zpětvzetí žaloby,
Každé obmezení zaloby zahrnuje v sobě částečné více méně podstatné
zpětvzetí žaloby, z níž dle okolností případu může zustati také jen mizivý zlomek, Platí proto pro částečné zpětvzetí žaloby zásadně totéž
ustanovení, je~ platí pro zpětvzetí žaloby vůbec (§ 237 c. ř. s.). Zákon
to sice nepravI, ale pl~ne to jednak z úvahy, že se zpětvzetí může po
případě vztahovatI takrka k celému žalobnímu nároku, jednak z účelu
ustanovení .§ 237 c. ř. s:~ by žalova~ý" když spor proti němu zahájený
již do jIste mIry pokrocll, byl uchranen obav že by celé do té doby
s ním provedené řízení bylo zmařeno a žalob~i bylo umožněno znovu
zahájiti spor o částku, o niž byl žalobu obmezil, za poměrů neh v době
žalovanému snad méně vhodných. Muže proto žalobce obmeziti žalobu
i bez její změny jen za předpokladů § 237 c. ř. s. pro zpětvzetí žaloby
vůbec, tudíž se svo~e~ím žalova~ého kdykoliv do konce ústního jednání,
ale bez j:ho svolem je~ do počatku prvého roku, a jestliže by se žalovaný, k, n~mu ~edostavll, ta~é ještě při něm, napotom do konce ústního
jednall!, jen zrekne-lI se naroku. Nezřekne-li se žalobce nároku a nesvoH-li žalo~aný k čá.steč?ému ,zpětvzetí žaloby, ač toho, jak právě uved~no, bylo treba, ne?! zpetvzelI podle § 237 c, ř. s. možné, Tento právní
dus ledek nelze o,bejlÍ! s pouk~~em k ~stanoven~ §: 235 c. ř. s .. (svolení
soudu). § 235 c. ,r; s. ~pravuje jmou otazku a, ma-II při tom, jak ji upravUJe, pa myslI tez. zpetvzetí žaloby, muže to býti jen zpětvzetí žaloby
jez !.~k?n dovoluje .. V souzeném případě se žalobce nevzdal nároku'
? nejz :~Iobu ob.mezd. V~dání se žalobního nároku ve smyslu § 237 c:
r. s. muze s~ stat:.Jen vyslovně, nikoliv činem konkludentním (§§ 208
č. 1,.394
~.', CIS. 9574 sb. n. s.). Z toho, že se žalovaný neohradil
protI pr,ohlasem z~lobce o zpětvzetí resp. obmezení žalobn! prosby nel~e jeste ~suzovaÍ! n~ jeho souhlas se zpětvzetím žaloby (§ 237 c. ř, s.,
~I.S. 11649 sb. n. s.}. Zalovaný nedal výslovně souhlas k obmezení.žalobní
zadost!. Vzhled:m k tomu nebylo obmezení žalobní žádosti dovoleno
podle .§ 237 c. r: s. a soud také nemohl zákonný předpoklad nahraditi
so?dmm usnesemm podle § 235 čís. 2c. ř. s., protože toto místo zákona
,?a na m.yslI Jen zmenu žaloby v pravém smyslu slova, kdežto obmezení
zal~?y, .Jak plyne z posledniho odstavce téhož §, pravou změnou ani
nell!, (ČIS, 84~6, 9089, s~. n. s.). Ježto žalobcem prohlášené zpětvzetí podle § 237 ~. ;. s. m.0:~e nebyl?, bylo v řízení pokračovati tak, jako by
k obmezem z,:lob~,1 .za,doslI ~ubec nedošlo a nebylo pak také důvodu
k tomu, aby zalujIcl zalobm prosbu rozšiřoval o 3000 Kč kd' ..
~ 5.?00 Kč obm~zil bez vzdání se žalobního nároku· a souhÍasu ~:IJ~
,ane, ~ nebylo duvodu k tomu, by se žalovaná strana, která k obmezení
~aIO~ll! prosby nedala souhlas, ohradila proti rozšíření žalobní prosby
a ,t:ch, okolností první soud neměl důvodů k. vydání usnesení že s~
tozsIrem, pokud se týče změna žalobní prosby nepřipouští.
'

c.,;.

Ne j v y šš í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu,
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vod y:

Oovolací rekurs jest přípustný, neboť v napadeném zrušovacím usnesení není stanoveno, že jest jednati až po pravomoci napadeného usnesení a nebylo uloženo prvnímu soudu, by vyslechna strany, učinil nové
rozhodnutí. Jde vpravdě o rozhodnutí, jímž rekursní soud usnesení prv;
ního soudu změnil a rozšíření žalob ní prosby povolil. Po stránce vecne
není však dovolací rekurs odůvodněn a stači odkázati na správné stavu
věci, zákona a judikatuře nejvyššího, soudu vyho~ující odůvodně,ní I!apadeného usnesení. Vývody dovolaclho rekursu, ze se obmezemm zalobní prosby na útraty sporu stal předmět sporu věcí nepatrnou a že
důsledkem toho byl podle § 517 c. ř. s. rekurs do usnesení prvního
soudu nepřípustný a bylo jej odmítnouti, přezírají, že se v souzeném
případě žalobce, obmeziv žalobu na útraty sporu, žalobního nároku výslovně nevzdal a žalovaný výslovně souhlas k obmezení žalobní prosby
nedal, takže tu vlastně ani o obmezení žalobní prosby nešlo.
čis.
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Nepominutelný dědic jest oprávněn zříci se za pozůstalostnlho řizeni
právnlho dobrodinl soupisu.
K účinnému zřeknutí se stačl jednostranný projev vůle držitele práva
učiněný k pozů~talost!1lmu soudu a .vzetí ho. na vědomi tim~o so1}d~.
Pokud nebylo zreknub se vzato pozustalostním soudem na vědomt, Jest
držitel práva oprávněn je odvolati.
(Rozh. ze dne 24. ledna 1935, R I 1595/34.)
Návrhu dědice ing. J. F., by bylo vzato na vědomí podání nepominutelné dědičky O. S., jímž ustoupila od návrhu na soupis, popsání a
ocenění poztlstalostního jmění, a by její návrh na vrácení tohoto podání
byl zamítnut, niž š í s o u d y nevyhověly, rek u r sní s o u d mimo jiné z těchto d ů vod ů: Ze vzdání se nějakého - ovšem hmotně
právního - nároku a práva může jiná osoba dovozovati pro sebe nároky a práva jen, pokud vzdání to bylo jí ohlášeno a ona je vzala na
vědomí. Toho tu není. Není zřeknutím se práva na soupis pozůstalost
ního jmění, když podání s takovým prohlášením na soud došlé hned na
to bylo podatelem vzato zpět dříve, než věcně bylo vyřízeno a s limto
věcným vyřízením bylo sděleno s druhou stranou neb některým účast
níkem, který by snad z něho mohl pro sebe něco těžiti pro svá práva.
Ne j vy Š š í s O u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Oovolacímu rekursu nelze vyhověti pro nedostatek podmínek § 46
odst. 2 zák. č. 100/31 sb. z. a n. K vývodům dovolacího rekursu jest podotknouti: Z toho, že nepominutelný dědic má právo žádati o zřízení
soupisu (§ 804 obč. zák.), vyplývá, že má za pozůstalostního řízení
i právo, zříci se právního dobrodiní soupisu, a není tomu na závadu ani
ustanovení § 803 obč.zák., ježto prohlašuje za neúčinné jen takové

zřeknutí se tohoto právního dobrodiní, které bylo učiněno předem, dokud nenastal nápad dědictví. Aby toto zřeknutí se bylo účinným, stačí
'ednostranný projev vůle držitele práva o tom, byl-li učiněn k úřadu,
který projednává pozůstalost, tedy k pozůstalostnímu soudu a tento jej
vzal na vědomí. Pokud je tento úřad nevzal na vědomí, jest držitel práva
oprávněn odvolati zřeknutí se práva.
čis.

14115.

úprava pachtovného při zemědělských pachtech (vládni nařízeni ze
dne 29. července 1933, čls. 164 Sb. z. a 0.).
Měnovou doložku nelze považovati za u jednaný způsob výpočtu
ceny, o němž mluvi § 2 (1) vl. nař. Čis. 164/33 Sb. z.' a n.
(Rozh. ze dne 24. ledna 1935, R I 1649'/34.)
P r v Ý S o u d vyhověl návrhu na úpravu pachtovného podle vládního nařízení ze dne 29. července 1933 čís. 164 sb. z. a n. ~ tím, že se
na platy po J. březnu 1934 vztahuje valutární doložka pachtovní
smlouvy, o d ů vod n i v tento výrok lim, že valutární doložkou měl
býti chráněn propachtovatel před znehodnocením čsl. koruny, jež prý
částečně nastalo zákonem ze dne 17. února 19'34 čís. 25 sb. z. a n. R e _
k u r sní s o u d změnil v této části usneseni prvého soudu a vyslovil,
že se valutární doložka pachtovní smlouvy nevztahuje ani na platy po
I. březnu 1934. O ů vod y: Valutární doložka pachtovní smlouvy ze
dne I. února 19'30 zní: »Pro stanovení ceny pšenice rozhodná a směro
datná jest průměrná bursovní cena pšenice v den splatnosti nájmu na
plodinové burse v Praze, zaznamenaná v nejnižší ceně 170 Kč za 100 kg
v hodnotě dnešní valuty koruny československé k švýcarskému franku,
po~u~ by č~;;ko~lovenská valuta podstatnou de,routu utrpěla.«Ú,čelem
vlad;rl~o n.anzelll ze dne,29. července 1933' o upravě pachtovného při
zemedelskych pachtech ČIS. 164 sb. z. a n. bylo upraviti cenovou relaci
plodin, hlavně obilnin, a to nejen tam, kde' pachtovné bylo vyjádřeno
v pšenici nebo v žitě, nýbrž i při pachtovném ryze peněžitém k čemuž
vedla úvaha, že i peněžité pachtovné je výsledkem kalkulace 'o určitém
mno~st,:í hlavních obilnin. (pšenice nebo žita) a o ceně platné v době
~z~vreD! smlo~vy. § 10 .Clt. vládního nařízení ustanovuje, že všechna
jma. u~t~novenl pa~~tovlll smlouvy zůstávají nedotknuta. Jinými ustanoyelllm! jes~ rozum<;Í1 ~mluv~~ us~anovení, jež nemají za předmět to, co
jest predmetem vladlllho nanzelll. Ootčena isou tedy ustanovení smlouvy.? pachtovném a o jeho výši, neboť to jest právě předmětem vládního
nar~zení, kte.~é. přiznává pachtýři nárok na úpravu tak, jak samo uvádí
v predcházej1clch §§. Nemohou proto' míti platnost ustanovení pachtovní
S~louvy, pokud upravují výši pachtovného jinak než vládní nařízení
Pnzpůsobujíce ji dalším vlivům, s nimiž nařízení nepočítá a které nelz~
sr~v.n!lti s. jeho ~čelem, pomoci zemědělství v hospodářské krisi a odvratJtr zk.azu eXIstence, hrozící mnohému zemědělci při neupraveném
p.ach!o,:nem. Nelze proto vedle úpravy pachtovného podle vládního naŤlzem ČIS. 164/33 sb. z. a n. ponechati ještě regulační vliv na výši pach-
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tovného valorisační doložce, které ostatně podle ~my~lu, stran vyjád~e
ného ve smlouvě měla platiti pro případ deruty meny, jez nenastala zak.
ze dne 17. února 1934 čís. 25 sb. z. a n.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
D ů vod y:
Stačí poukaz k odůvodnění napadené~o. u~nese~í, k němuž ye vzhledem na vývody dovolacího r;kursu ?odava, ze meno;,o~ dolo~ku nelze
považovati za ujednaný zpusob vypočtu ceny, o nemz mlUVI ~ 2 (!)
vládního nařízení č. 164/33. Neboť měnovou doložkou se neurčuj.e zpusob výpočtu, nýbrž má za účel, aby se ;ypočte?á již cena, ho~nOŤ1la podle výkyvu měnových. Netřeba se zabyvah otazko,u, Jaky vhv na platnost valorisační doložky má zákon ze dne 17. unora 1934 Č. 25 sb.
z. a n.

čís.

14116.

Na základě pravoplatně povolené, vykonané a dosud nezru~el!é. exekuce zabavenún movitých věci lze i po uvalení konkursu na Jmem p0vinného povoliti jich uschování.
(Rozh, ze dne 24, ledna 1935, Rl 1656/34,)

nezanikají vyhlášením konkursu (§ 13 odstavec (1) prvá věta úsudkem
z opaku), jest bezpodstatnou výtka, že výkon těchto práv uschováním
věcí bv ztěžoval konkursní řízení, kdyby šlo o celou řadu takových věcí.
Že ~yhlášením konkursu nastal klid exekučního řízení, nemá v zákoně
opory. O otázku, zda exekuce je nepřípustná podle § 252 ex. ř. proto, že
zabavené věci, o jichž úschovu vymáhající věřitelka žádá, jsou prý pří C
stušenstvím nemovitostí, nejde, nýbrž o to, zda na základě pravoplatně
povolené, vykonané a dosud nezrušené exekuce zabavením movitých
věcí lze povolí ti jich uschování. Exekuce na movité věci se provádí
podle § 249 ex, ř. v prvé řadě zabavením. Zabavení se vykoná podle
§ 253 odstavec 1 ex. ř. popsáním věcí v zájemním protokole nebo poznámkou podle § 257 ex. ř. Tím nabývá vymáhající věřitel podle § 256
ex. ř. zástavního práva. Zevnějším znakem zástavního práva a tudíž jen
jeho důsledkem jest podle § 259 odstavec 1 ex. ř. buď označení zabavených věcí způsobem každému lehce seznatelným anebo na návrh vymáhajícího věřitele uschováním. Předpokladem tohoto zevnějšího znaku
a tudíž i uschování jest jen povolení exekuce zabavením a dokud zabavení není zrušeno, není důvodu odepříti uschování, není-li tu snad
jiných překážek. Usnesení z 31. října 1932, povolující exekuci zabavením
věcí a dokonce i uschováním, jest dosud v účinnosti a jiné překážky povolení, vlastně již jen výkonu uschování, není.
čís.

14117.

P r v Ý s o u d zamítl návrh vymáhajícího věřitele na ~ovoleni a ~ý
kon uschování zabavených věcí. D u vod y: Usnesemm. kra)Skeh~
soudu v L. byl na jmění povinného uvalen konkurs. Ačkohv zastavm
právo vymáhajícího věřitele požívá přednostní pořadí a bylo ho nabyto
dříve než v posledních šedesáti dnech před prohlášením konk~rsu, j::t
spatřovati v uschování zvláštní druh odděln~~o práva, jeh?z nemuze
býti po prohlášení konkursu podle § 11 konk. radu nabyto. Mlm~, to !SoU
věci, jichž úschova se navrhuje, vzhledem k ,posudku. ~na,lce pnslusenslvím továrny a jsou proto pod~e .§ 252 ex. ;. z mobll.arm e~~~uce, vyňaty. Rek u r sní s o u d zmeml napadene usne sem a nand!1. vyko~
uschování zabavených věcí, jak bylo navrhováno. D ů vod y: Zastavm
právo vymáhající strany požívá' přednostního práva a bylo ho ~abyt~
dříve než 60 dnů před uvalením konkursu. Poukaz k § 11 konk. r. nem
správný, neboť § 11 konk. ř. vztahuiese jen k ~aložení nového, soudcovského práva zástavního neb oddělneho. Uvalem konkursu nem proto na
závadu výkonu povoleného již uschování. Poku~ prvý. s?ud mín!~ že
uschování jest nepřípustné pro vlastnost zabavenyc.h !vrsku jako pns!ušenství, jest podotknouti, že prvý soud dosud Jeste nerozh.odl o teto
vlastnosti jako příslušenství' a že přítomnou e~e.kuC1 na svr~ky z. t?h~
důvodu nezastavil. Dokud se tak nestalo, nemuze provedem mobllarm
exekuce a zejména povolené uschování býti odmítnuto.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolaCímu rekursu.

Antonín S. přihlásil ,k rozvrhu nejvyššího podání pohledávku, JIZ
nabyl postupem. Pohledav.ka byla mu p r v ním s o ude m z rozvrhované podstaty p~i~á~ána a ::ěřitelé,. kteří proti jejímu přikázání vznesli
odpor, byh od~a~am na. po.rad pra,va. K rek~r~u vymáhající věřitelky
R. K., nasleduj1cl v porad I Antonma S., zmeml rek u r sní s o u d
usne~~n! prvé~? soudu potud, že část pohledávky, přikázané Antonínu
S., pnkazal stezovatelce na úplné vyrovnání jeji pohledávky a Antonína
S. odkázal s jeho nárokem v této části na pořad práva z těchto d ů
vod ů: Tím, že stěžovatelka při jednání o rozvrhu nejvyššího podání
vz~~~la odpor proh pohledávce přihlášené Antonínem S., namítnuvši, že
k jejlmU ~postupu nedošlo, stal se tvrzený postup sporným. Zda k po~tupu doslo, n.~lz; ře.šiti, v nesporné;n řízení, nýbrž bylo pohledávku stě
zovatel~mu pnkazat1 pred pohledavkou postupníka Antonína S. jejž
'
bylo s leh o ;ct~r,okem odkázati na pořad práva.
Ne j v y s S I S o u d obnovil usnesení prvého soudu.

Duvody:

Duvody:

Ježto práva na oddělené uspokojení, jich~ nabyli ,:~řit~lé na úpad-

cově jmění dříve než v poslednich 60 dnech pred prohlasemm konkursu,

Na pořad práva jest odkázati jen účastníka vznášejícího odpor nikoliv účastníka, proti jehož přihlášce se vznáší odpor. Odporov~tele
(postupníka) nelze odkázati, by svůj nárok uplatňoval žalobou podle
§ 37 ex. ř.
(Rozh. ze dne 24. ledna 1935, R I 1689/34.)

, Ne!z~ přisv~dčiti! že, n:ěl. býti poukázán na pořad práva A. S., ponevadzjeho narok 1e zavlsly na rozhodnutí sporných okolností. Podle
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§§ ~~1::-?33 e~. ř .. je~t. adk~zati na po~ad .pr~~a vždy účastníka adpor
vznaseJlcIha, mkal~~ ucastmky, prah JI~hz pnhlášce se odpor vznáší
(sr5lV. ~o~h. O. y. CIS .•~030) a proto. pravem odkázal soud prvé stolice
ve~kere učastm~~, kten vzneslI. odpar proti přihlášce A. S., na pařad
pr~va. Pa~ud stezayate!ka uplatnavala v rekursu, že A. S. jako cesianář
mel uplatnovah svuJ narok zalobou podle § 37 ex. ř. poukazuje se na
'
rozhadnutí čís. 2802' sb. n. s.
čís.
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Ro}!,ické usedlosti střední velikosti ve smyslu zákona ze dne 7. srpna
1908 C1S. 68 Z. z. č.
Pozemky, j,:~.i~o!, .dosud v poz~ové knize zapsány jako louky, jež
však lze zpenezltt I Jako stavebm parcely pro jich výhodnou polohu,
nelze vyloučiti ze souboru nemovitosti, patřících do pozůstalosti za tim
účelem, aby tím byl snížen výnos celé usedlosti pod 1.500 Kč.'
(Razh. ze dne 24. ledna 19'35, R I 1692;'34.)
Niž š í s a u d y vyslavil~, ž~ soubor nemavitostí patřících pazůsta
losh po Josefu B. nelze pokladatI za rolnickou usedlost střední velikosti
podle z~kana z~ dne 7; srpna 1908 čís. 68 z. z. č., p r v Ý s a u d mimo
JIné z !echta d u v. a d U: Padle ~st~navení § 1 zákanaze dne 7. srpna
1908 ČIS. 68 Z. z. c. Jsau rolmckyml usedlastmi střední velikasti na něž
se vztah~!í t~to..zákonné předpisy, jen ralnické statky, dvory s ~bytným
da!lle,m: JIchz CIStý katastrální výnas činí nejméně 100 Kč a jež mají
nejmene 5 ha rozlahy, bez ohledu však na výměru nesmí čistý katastrální výnas převyšovati 1.500 Kč. Podle pozemnastníha archu činí
čistý katastrální výnos usedlasti celkem 1.513 Kč 22' h tudíž o 13 Kč
22 h více, než připouští ustanovení § 1 lit. b) citovanéh~ zákona ze dne
7. srpna 1908 čís. 68 z. z. Č. Přihlášená dědička Kristina B. namítá sice
ž~ ~rý ad taho yeba adeč.í~ti pozemky, které nejsou haspodářsky vzdě~
la,vany a netvan. tedy .soucast selské usedla sti, čímž by se zmenšil čistý
vfnas na. 1.47~ 94 Kc. So~bar pozemků v pozemnostním archu tvaří
vsa~ ~edelItelne pro tento učel spalečenství, nelze z něho odnimati jednatlIve parcely t. č. haspodářsky a zemědělsky nevzdělané za účelem
zm~n~ení ~omplex~.nemovitosti převyšujícího. jinak svým čistým katastralm~ vyno,sem uredně s~anoveným nejvyšší případnou hranici určec
nau zakonadarcem pro. pajem rolnického statku s tře dní' velikosti.
Nesl se úmys! zákano~~rců,v k t0!llu, by byl zachován silný st ř e dní
st a,v r a I nIC t va pn svem maletku, a prata vylaučil z účasti na výhadach ze zákona toho. plynoucích jak příliš nepatrné usedla sti selské
tak í use~lasti blížící, se pajmu velko~t~tek. V ~a~kré!ním pak případě;
kdy se vlIvem vhodne palo hy jednotlIvych zemedelskych pozemků tyto
m~n~ v n~koli~an~sabn~ dražší parcely stavební byla by tím méně na
n;Iste pro]ednavatI pozustalast tuto padle zákona ze dne 7. srpna 1908
ČIS. 68 Z. z. Č., pro což není vůbec ani základních zákonných předpokladů.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl davalacímu rekursu.

Dů

73

vod y:

Jde o ustanovení § 1 odst. 2 zák. ze dne 7. srpna 1908 čís. 68 z. z. Č.
Ke správným důvodům .~eku!sního soudu, na něž se ?dkazuje, se ,při
pomíná že již podle nanzem mIll. sprav. ze dne 28. unora 1909 ČIS. 3
min v 'k provedení zákona čís. 68/1908 z. z. Č. vydaného, bylo k § 1
voď b~dem 6 uvedeno, že pojem rolnické (selské) usedlosti nevylučuje,
aby k ní náležely kramě polí jiné parcely, jichž lze užívati zemědělským
vzděláním půdy, dále lesní nebo vodní nebo takavé pozemky, které jsou
neplodné nebo jsou odňaty prvotní výrobě. Totéž důsledně platí i o pozemcích, které jsou v pozemkové knize dasud zapsány jako louky, jež
však lze zpeněžiti i jaka stavební parcely pro jich výhodnou polohu. Ve
stejném smyslu rozhodl nejvyšší soud pod čís. 7472 sb. n. s. Jde
a atázku právního. posouzení a nikoli o zřejmý rozpor se spísy, když
přes ta, že odhadci pozemky, a něž jde, aznačili jako stavební parcely
a že a nich prahlásil jeden ze znalců, že nejsau ve stavu zemědělské
půdy a jsau stavebními plochami, nižší saudy nevylaučily tyto. pa zemky
ze saubaru nemavitostí do. pozůstalosti patřících za tím účelem, aby tím
byl snížen čistý výnas celé usedla sti pad 1.500 Kč, totiž pod míru, která
padle § 1 adst. prvý b) zák. čís. 68/1908 z. z. č. jest rozhadující pro
ralnický statek, aby naň mahlo býti paužito předpisů tahato zákana.
čís.

14119.

Civilní soud jest vázán odsuzujiclm trestním rozsudkem nejen, když
podmlnkou soukromoprávního nároku je přímo, aby bl byl trestný čin,
nýbrž i když skutečnost tvořící podmínku pro odsouzení pro trestný čin
byla trestním soudem v odsuzujícím rozsudku zjištěna a skutečnost ta
je zároveň rozhodnou pro soukromoprávní nárok a tndiž pro řešeni civilního sportl.
Výrok trestního soudu o zavinění žalovaného na srážce (§ 431 tr.
zák.) jest směrodatným pro uplatňováni nároku na náhradu škody, ať
jde o poškozeni na těle nebo na majetku.
(Razh. ze dne 24. ledna 1935, Rv I 347/33.)
Žalabce (jeho. šafér) srazil se autem s koňským povazem, řízeným
žalavaným. Ke srážce dašlo, protaže povaz žalavanéha nebyl asvětlen,
ač již byla tma a sněhová vání ce. Niž š í s o u d y, neuznavše žalob ní
nárok na náhradu za poškození auta důvadem po právu, žalabu zamítly.
Ne j vy Š š í s a u d vyhověl davolání žalpbcovu a napadený razsudek změnil tak, že zažalavanýnárak je důvadem po právu.
Důvady:

Jest nesporno, že žalavaný byl pravaplatným trestním raz sudkem
odsouzem pro přestupek § 431 tr. zák., spáchaný tlm, že neasvětleným
po.vazem neopatrně jel a srážku s autem způsabil, ač podle svého zamestnání mahl nahlédnauti, že lidé na zdraví paškazeni býti mahou.
Tento adsuzující nález trestního. ,oudu jest podle § 268 c. ř. s. pro.
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civilní soud závazným, a jest tomuto zákonnému ustanovení rozuměti
tak, jak bylo vyloženo v rozhodnutí čís. 6403 sb. n. s., na něž se odkazuje, že civilní soud jest vázán nejen, když podmínkou soukromoprávního nároku je přimo, by tu byl trestný čin, nýbrž i, jak plyne z motivů,
podle nichž nemá dojíti k rozporu mezi zjištěním trestního a civilního
soudce, protože by tím právní bezpečnost byla ohrožena a důvěra
v trestní rozsudek otřesena vždy, kdykoliv skutečnost tvořící podmínku
odsouzení pro trestný čin, byla trestním soudem odsouzujícím rozsudkem zjištěna, a skutečnost ta je zároveň rozhodnou pro soukromoprávní
~ár~k a tud.íž pro řešení civilního sporu. Jestliže tedy trestní soud zjistil,
ze zalovany neopatrně a s neosvětleným povozem v kritické době jel
a tím srážku s autem žalobcovým způsobil, jest tímto výrokem trestního
soudu soud civilní vázán, poněvadž trestní soud shledal zavinění žalovaného a skutkovou podstatu přestupku podle § 431 tr. zák. nejen
~ tom, že žalovaný s neosvětleným povozem jel, nýbrž i v tom, že
Jel neopatrně a srážku zavinil. Tím se stal výrok o zavinění žalovaného na srážce součástí skutkové podstaty trestného činu, a jest proto
nepřípustné, by se civilní soudce pustil do rozboru a kritiky tohoto výroku trestního soudce. Obmezení civilního soudu, že jest vázán obsahem
pravoplatného trestního nálezu, je odůvodněno stejnou spolehlivostí výsledků řízení trestního, ohledy na autoritu rozsudků soudu trestního,
~ i ~yšlenk.ou proces~í ek?nomie. Rozhodl-li trestní soudce pravoplatně,
ze zalovany s neosvetlenym povozem neopatrně jel a srážku s autem
~působil,. byla otázka zavinění žalovaného na srážce pravoplatně vyře
sena, v CIvilním sporu nepřicházela již v úvahu a civilní soudce nesměl
se jí vůbec již zabývati. Bezpodstatná jest i úvaha nižších soudů a tom
že, ~ivilní ~oud není i, pro!o v~zá? výrokem trestního soudu, že žalovan§
srazku zpusobIl, ponevadz pry vyrok ten s podstatou trestního činu, jímž
byl ~alovaný uznán vinným, nijak nesouvisí, an prý výrok ten směřuje
pro lI, ohrožení, tělesné bezpečnosti, kdežto v souzeném případě prý jde
o poskození vecI, a pro připočtení trestního činu nemá významu. V tom
směru jsou však nižší soudy na omylu, poněvadž výrok trestního soudu
o za,:mění žalovaného na srážce jest směrodatný pro uplatňování nároku
na nahradu šk?dy, ať jde o poškození na těle, nebo na majetku. Vzhledem k tomu, ze v souzeném případě uplatňuje náhradní nárok majitel
auta, jenž srážku nespoluzavinil, nýbrž jeho řidič, nejde tu o případ
§ 1304 obč. zák., který předpokládá spoluzavinění poškozeného sama
nýbrž o případ, který jest posouditi podle § 1302 obč, zák. podle něhoŽ
~ast,:vá r.učení solidární, ano nelze zjistiti podíl jednotlivý~h škůdců na
skode. Dusledkem toho bylO uznati, že nárok žalobní jest zcela důvodem
p~,p;áv?, při če?1~ ovšem n~~f žalovanému zabráněno uplatňovati posÍlzm narok prolI zalobcovu ndlči (srov. v témž smyslu rozh. čLs 9953
a 49'40 sb. n. s.).
čís. 14120.

Byla-Ii ujednána čínže v Kč, ale řídila-Ii se výše čtvrtletních činžov
splátek podle toho, zdakur~ dolaru stoupne v poměru ke Kč nad
urCltou mez nebo klesne pod urcltou mez, přichází toto kolísání kursu
k dobru bud' pronajímateli nebo nájemci, podle toho .jak se kursovní
poměry vyvinou.
'
ní~~

__ v' kladu smluvního ustanovení o předčasném :z;ruš~í ,nájemní
Pn Y ro omšení některých smluvních u~tano."em,. zeJme~ p;o
sm!OUVY p ace~ím činže, jest podle zásady pocttvosÍl a vmy v prav!'1ll!
prutah(§l~63 914 obč. zák.) hleděti také k omlu,:itelnému, nedopatřem
~~~~ odvažo~ati poměr porušení k celému smluvmmu pomeru.
(Rozh, ze dne 24. ledna 1935, Rv I 2784/34.)
e 26 říJ'na 1928 pronaJ'ali žalobci žalovaným místSmlouVOU ze dn
.
., .
I
č'"
. k rovozování kinematograhcke lIcence na dobu 15 et" po, maJI~
nosl! 19 října 1929 a končíc dnem 14, října 1944, za rOčm ~aJet;'n,e
dnem 00 Kč v prvých třech letech, v dalších pak, za, 165,000 ~c roc,ne.
1~5.0 . bylo platiti předem ve čtvrtletních splatkach splatnych vzdy
N~~~I~k~~' každého čtvrtletí a pro případ, že by ,byl! žalo~aní ~ některou
~ látkou 4 týdny v prodlení, byli žalobci 0.I?ravr~em naJen;m sml?uvu
Pk --te' zrus'iti žalobou o niž J'de domáhaJI se zalobcl mImo JIne, by
o amZI
.
,
'
..
d
kl"ďť t ď
žalovaní byli uznáni povinnými najaté místnosh Ihne vy, I I: vr :ce,
že žalovaní splátku ke dni 15. července 1933 nezal?lahh u~lne a vcas:
že zůstali na ni dlužni nedoplatek 15.?81 Kč 80 h, JSo~__s n~ v pr~dlem
déle 4 týdnů a že proto bylo jim doplseJ:!, ze d;te8. zan, I 933 sdeleno,
, nájemní smlouvu s nimi žalobci okamZlte ZrllsuJI. P r v y S o u d uznal
~~dle žaloby, o d vol a c í s o u ~ žalob~ ~amítl.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhovel dovolam.
Důvody:

Podle ustavce IV. smlouvy ze dne 26. r'lna 1928 ujednaly stranr
nejen t. zv. »dolarovou doložku«, nýbrž vyložily samy př~mo,:,e smlouv,;
smysl doložky té, jak jí má býti rozuměno .. Vzaly ~olIz pn, stanovem
smluvního ročního nájemného 145.000 l5;č, poku,~ se tyče po trec?, letech
165.000 Kč, za základ americký dolar pn tehdeJ~lm, kursu ve zbozl 3~ K~
za dolar na pražské burse, a sjednaly výslovne, ze, pokud na prazske
burse nestoupne v kursu za zboží dolar nad 40 Kč ne~o neklesne pod
28 Kč, zůstane smluvené nájemné nezměněno. Kdyby vsak v čase ~l?lat
nosti některé čtvrtletní činžovní splátky byl kurs dolaru ~e Z~?Zl .~~
pražské burse vyšší než 40 Kč nebo nižší než 28. Kč, ma naJImaJIcI
strana zaplatiti takovou částku v Kč, která se rovna $ 1.066.1~! pokud
se týče po třech letech 1.213.23 $ podle k~rsu d91~ru za zbozl v ~en
splatnosti na pražské burce. Z tohoto Jasneho znem smlou."y:, zeJmena
ze slov »nájemkyně má zaplatiti v Kč částku, ,~terá odP.ovld~ : .?66.17
dolarů, resp. 1.213.23 dobrů«, plyne, že mensl ku!sovr;1 kO!lsam mezI
americkýmdolare~ a ,českoslo~ensk.o~ ,~OrU!'0U melo z~stalI bez vlIvu
na smluvenou výšI čIDze a nemelo byh zadne ze smluvmch ~tran am n~
újmu, ani k prospěchu, že však větší kursovn~ vý~yvy" ~, J. stoupr:ulI
dolaru nad 40 Kč nebo jeho klesnutí pod 28 Kc melo byl! n,a prospech
buď prbnájemcům, kdyby totiž kurs dolaEu ~toupl n.ad 40 Kc: ne~? na:
. opak nájemcťIm, kdyby klesl pod 28 Kč; cinze byl,~ I ': !~kovem pnpad,e
stanovena v korunách československych, ale vyse JeJI nebyla pevna,
nýbrž řídila se poměrem čsl. koruny k. dolaru tak, že po~et peněžních
jednotek domácí měny byl určován pomerem k ekvlvalentmmu počtu pe-
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něžních jednotek cizí měny. Právem proto usoudil odvolací soud, že
podle učiněné úmluvy najímající strana měla míti prospěch z poklesu
dolaru na pražské burse pod 28 Kč, neboť doslov úmluvy v příčině té
je jasný a nedopouští podle zásady poctivého styku (§ 914 obč. zák.)
jiného výkladu, než že toto ujednáni mělo býtí na prospěch nebo ke
škodě té neb oné strany podle toho, jak se kursovní poměry vyvinou a
níkoli jen ku prospěchu pronajímatelů a ke škodě nájemníků. Je nerozhodné, jaký úmysl měla pronajímající strana při sjednání t. zv. dolarové doložky, nebo s čím ve svůj prospěch z této doložky počítala a zda
v tomto očekávání byla zklamána, a právem proto nepříhlížel odvolací
soud k tomu, co v příčině úmyslu pronajímající strany zjistil prvý soud
na základě výpovědí svědka G. K., neboť rozhodným jest ne vnitřní
úmysl, nýbrž jedině projev vůle na venek učiněný. Kdyby bylo bývalo
úmyslem stran, to tíž obou stran a nejen jedné z nich, aby přes učiněnou
úmluvu zůstala zachována i při poklesu kursu dolaru na pražské burse
pod 28 Kč za dolar smluvená výše nájemného v Kč, čili - jak dovolání
tvrdí - kdyby byly strany vycházely z úmyslu učiniti nájemné nezávislým na obávaném kolísání tuzemské měny, pak by úmluva taková
byla musila dojíti výrazu bud' ve smlouvě nájemní, což se nestalo, nebo
by se byla musila státi mimo písemnou smlouvu, ale v příčině té žalobci
nic netvrdili. Nerozhodné je také, že podle výpovědi svědka P. L. při
vyjednáváních o smlouvu· nájemní bylo výslovně zdůrazňováno, že.
smluvená činže musí se dostati pronajímatelům neztenčená, když v pří
čině té do smlouvy byla pojata úmluva o neztenčeném nájemném jen
při jeho klesnutí až na 28 Kč včetně. Nesporno je, že dne 15. července
1933 kurs dolaru ve zboží činil na pražské burse 23 Kč 60 h, takže podle smlouvy měli žalovaní na nájemném v den ten splatném zaplatiti
v Kč tolik, kolik se rovnalo 12'13.23 $, t. j. 28.753 Kč 55 h. Nesporno je
též, že dne 8. září 1933, kdy žalující strana prohlásila smlouvu nájemní
za zrušenou, scházela ještě částka 3.485 Kč 36 h k úplnému vyrovnání
čtvrtletního nájemného splatného dne 15. července 1933, a že částka ta
byla zaplacena až dne 25. září 1933, tedy - jak ze spisů vysvítá sice po podání žaloby, ale ještě před zahájením sporu (§ 232 c. ř. s.),
ježto doručení žaloby žalovaným stalo se po 25. září 19G3. Odvolací
soud v příčině té zjistil, že se tak stalo jen nedopatřením účetníhO' žalovaných V. S. Běží tu tedy o výklad odst. Xll. smlouvy ze dne 26. října
1928, zda totiž žalobci pro průtah v zaplacení svrchu zmíněného zbytku
činže přes čtyři týdny byli oprávněni použíti svého smluvního práva a
prohlásiti smlouvu za zrušenou. Pro výklad smluv byla třetí dílčí novelou k obč. zák. prohlášena zásada cti a víry za právní pravidlo (§ 9.14
obč. z.ák.), a s hlediska tohoto nelze uznati za právně přípustné, aby
omlUVitelné, beze škody věřitele napravitelné a v souzeném případě dokonce již napravené nedopatření žalovaných při placení činže bylo pokládáno za neúplné neb opožděné plnění smlouvy, a by žalobci pro

krátký průtah (do něhož nelze počítati smluvně usianovená poshovění
čtyř týdnů po splatnosti) v placení částky v poměru ke čtvrtletní činži
nepatrné měli právo prohlásiti jednostranně smlouvu za zrušenou zejména hledí-li se také k délce smluvené doby nájemní (15 let), k' velkému nákladu, jejž nájemci při stavbě kinového divadla na sebe vzali a
k ostatním břemenům, jak je odvolací soud uvádí. Nutno tedy podle zá-
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2 a 914 obč. zák.) odvat 'vosti v právnim styku (§§ 863 odst.
sady
'
• (srov. t a k'e zá
,
f poc
t ké1 poměr porušení k celému srn I
uvmmu
pomeru
, zo~a I ~lovené v plenárním rozhodnutí Č. 7760 sb. n. s. a v rozh. byv.
sa / ~~udU ve Vídni č.6269 sb. Ol. U,. n. ,ř., té~ Klang-111 ~r. 318). Je
ne,v...
ozhodné že v době splatnostJ najemneho za termm cervenrovnez n e r ,
. • • dl •.
d".... t
'
, 1933 byli žalovaní kromě toho Jeste. uzm za vo nveJ~l erm!ny
covY Kč 51 h, když žalobci pro tento prutah nepouzll! sveho prava
54
15. 4irušení
ke
smlouvy ve stanovene' IhT
u e.
čís.
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úmluva mezi republikou československou a republikou ,Rakouskou
o Všeobecném pensijním ústavu pro zřízence ze dne 29. brezna 1924
čís 151/29 Sb. z. a n•
. 'ÚmlUVOU mezi republikou československou a Rakous~ou ze dne 29.
března 1924, uveřejněnou pod čís. 15.1/29 ~b. z. a 1l:.p~ev~ ~ko
slovenská republika část pojistných bremen .len za ,pojl~tence, j!Chz polední slllžební místo bylo koncem rokll 1918 na 1;Izem;l !'epubliky čes~oslovenské. Pojištěnci, kteří podle této úmluvy zustah cle!'y yseobecného pensijníhO ústavu ve Ví dni a teprve po 31. prosmcl 1918, S';
stali členy Všeobecného pensijního ústavu v P r a z e, jsou novynu
čteny tohoto ú~?yu a,nelze jim z~~ísti ~ívější,čáky,Jež !Děli u ,všeobecného pensljmho ustavu ve Vldm, ktery podrzel poJlstne preml~ na
ně připadajíci. Ustanovení § 27 zák. čís. 89/20 Sb. ~. a n. vztahUje se
jen na případy, kde pojištěnec byl rozhodného dne cllmem tuzemského
pensijního ústavu.
.. "
.. •
..
Domáháno-li se náhrady škody pro nepnhlásem ~ penSljntntU ~jl
štěni, nelze přisouditi i náhradu splatnou po vynesem rozslldktt prvym
soudem.
(Rozh. ze dne 26. ledna 1935, Rv I 1912/33.)

Žalobkyně M. S. a nezl. B. S. domáhají se na žalované firmě placení
vdovské renty ve výši 3.600 Kč ročně, výchovného 1.800 Kč ročně a p?hřebného ve výši 457 Kč 50 h, dále náhrady škody 65.410 Kč 50 h z duvodu že žalovaná firma nepřihlásila jejich manžela pokud se týče otce
v době od 10. února 1925 do dne 10. května 1925i u pensijního ústavu,
čímž se stalo že v době úmrtí nedosáhl 60 příspěvkových měsíců a žalobkyně přišIy tímto opomenutím žalované firmy o nárok proti pojišťovně nyní žalobou vymáhaný. P r v Ý a o d vol a c í s o u d přisou~
dily žalobkyním M. S. roční rentu 3.600 Kč, ne zl. B. S. výchovné ročne
1.800 Kč, pohřebné 457 Kč 50 hal., od čehož odpočetly obnos 5.400 Kč,
jež žalobkyně již jako odškodné obdržely, jinak žalobu zamítly,
Ne j vy Š š í s o u d vyhověl částečně dovolání žalované firmy a
rozsudek odvolacího soudu změnil potud, že přisoudil žalobkyni M. S.
7.057 Kč a nezl. B. S. 6.000 Kč, jinak žalobu, pokud šlo' již jen o požadovaný důchod, pro tentokráte zamítl.
Dů

vod y:
Podle čl. I. A 1 úmluvy mezi republikou československou a Rakouskou ze dne 29. března 1924 uveřejněné pod čís. 151/29 sb. z. a n., jest
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pro spor rozhodující, zda zesnulý B. S. měl dne 31. prosince 19'18 služební místo na území republiky Rakouské čí československé (čl. I odst.
A-I), neboť podle stavu k tomuto rozhodujícímu dni převzala každá
z obou smluvních stran část pojistného břemene přioadajicí na pojištěnce, jichž posledni služební místo koncem roku '1918 (lila fin de
l'a,:n~e 191~ podle franc?uz~kého originálu smlouvy) bylo na území pří
sl~sneho statu. V souzene vecI nebylo o tom sporu, že poslední služební
mlsto B. S. bylo v tuto rozhodnou dobu na 'Území republiky Rakouské a
proto nemá významu, že před tímto dnem nesloužil výhradně v obvodu
vídeňském, nýbrž též nějaký čas (od 17. července 1909 do 30. června
1911) v obvodu pensijního ústavu Pražského. Tvrzení dovolatelčino že
zapravené premie, pokud se týče premiová reserva jmenovaného pojišt~nce nebyl>: převedeny ústa~em pražským n~ vídeňský ústav, je pro
otazku započltatelnosl! pOJlstne doby, o kterouz v tomto sporu jde nezávažnou, a rovněž nezáleží na tom, zda si B. S. dal vrátí ti pojistné' premie za dobu 1909 až 1911. Ustanovení § 27 zák. čís. 89/20 sb; z. a n.
n~hodí se na. s:lUzený přip~d, j.ežto, jak zjištěno, B. S. byv v létech 1909
az 1911 pOJlsten u pensljnlho ustavu v Praze, stal se poté členem vídeň
ského pensijního ústavu a v rozhodný den (31. prosince 1918) byl čle
ne,,; tohoto, ústavu. Nastal tedy poměr, jenž byl upraven úmluvou ad a)
dotcenou ČIS. 151/29 sb. z. a n. a tento pojistný poměr je posouditi výhradně podle této úmluvy a nikoli podle § 27 zák. Č. 89/20 sb. z. a n ..
m,ajícího na mysli jen pravidelné případy, že totiž pojištěnecrozhod
neho dne byl členem tuzemského pensijního ústavu. Žalovaná firma netvrdila, ani neprokázala, že žalujícím přísluší proti vídeňskému pojišťo
vacímu ústavu určitý nárok v určí té výši, takže žalobní nárok se zmenšil o tuto částku. Bylo-li, jak dovozeno z úmluvy čís. 151/29 sb. ·Z. a n.
P?dle sta~u pojišt~?í. dne, 31. prosinc,e 1918 :ozděleno jmění býva,lého
Vseobecneho penslJmho ustavu ve Vldni a zustala-li v důsledku toho
prel;'iová rese:va připadající na pojištění B. S. ve Vídni, stal se jmenovan~ dne 15. hstopadu 1922, kdy podle zjištění ponejprv vstoupil po 31.
prosmcl 1918 do pražského ústavu, novým jeho členem který neměl tam
žád~ýc~. I:~:~io,:~ch reserv a ,ne,:,~že tedy býti řeči ~ nějakém započtem,,~r!v~]slch c~k. V. s?uz~ne vec! J~e o náhradu škody, vyvozované
ze z]lstene skutecnosl!, ze zalovana hrma svého zaměstnance povinnému pensijnímu pojištění podléhajicího, v době od 10. února '1925, do
10. května 1925 nepřihlásila u pensijního ústavu a že jeho pozůstalá
~<!.o~a a dí\ě důsledkem .toho p~zb'yly nároku na výhody tohoto pojistem, nebot kdyby byla zalovana flfma dostála přihlašovací povinnosti
VČ!ls. ~ řád.ně, zam~stn~nec byl by dosáhl žádoucích 60 příspěvkových
,?eslcu. a zalobkyne mely by pak uplatňovaný nárok vůči pojišťovně.
Sk?da ]e tudíž výsledk~m z opomenutí žalované firmy a tato je z něho
praya. P?~le, § 1295 obc .. zá~. Žalovaná nemůže se odvolávati na spoluzavmem Jlllych fIrem, u mchz byl prý B. S. zaměstnán v době od 1. ledna
1'9~19 do 15. ledna .~?~2 a jež rovněž nedostály přihlašovací povinnosti,
Jezto B. S., Jak zJlsten?! ~yl, od 15,., hstopadu 1922 pojištěn a čekací
doba .od. t?hoto d,ne pOCllla]!CI ?e,dosahla počtu 60měsíců jen proto, že
ho pra.ve zalovana včas nepnhlaslla k pensijnímu pojištění, takže tu neJd~ ~ Jednotnou škodu způsobenou několika účastníky, jak to předpo
klada § 1301, 13102 obč. zák. Avšak nehledě ani k tomu, i kdyby se
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mělo přihlížeti též k opomenutí jiných firem, jež B. S. nepřihlá~ily k pen~
'jnímu pojíštění přede dnem 15. února 1922, bylo by ručem zalovane

~:rm solidárním, poněvadž by se nedal zjistiti podíl, jaký má na sku-

tečn~ škodě každé ze žalobkyň zavinění žalované a jaký zavinění jiných
firem (§ 1302 obč. zák.), neboť. doba služební u k~~?é z těchto fir~~
ztrávená nemůže tu sama o sobe r?zhodovah. ~el~yssl soud dovo?11 lIZ
v rozhodnutí ve sb, n. s. 11.136, ze promlčelll naroku prol! zamestnavatcli na náhradu škody vzniklé tím, že zaměstnance nepřihlásil k pensijnímu pojištění, počítá, ~e teprv~ d.ofUočením výměr~ pensijníh? ú~tavu
o vYI..ěření, pokud se tyce o~.e~rem du.~h?d,u. Zames~navat~l, le~z nepřihlásil zamě~tnance k pensllnlmu popstelll, .lest prav p~z~stalym po
zaměstnanci nahradou toho, co by byh obdrzeh od pensljmho ustavu,
kdyby se byla přihláška stala podle předpisu (sb. n. s. 11031). V souzeném' případě jde o nárok na vdovské opatření (důchod) a vychovací
příspěvek podle § 14 a), 17 zák. čís. 89/20 sb. z. a n. a tyto ušlé příjmy
musí žalovaná nahraditi žalujícím, avšak prvý soud mohl je přisouditi
podle § 4'06 c. ř. s. jen, pokud byly splatny do dne vynesení rozsudku,
t. j. do dne 17. května 193,2. Výjimka druhé věty § 4'06 c. ř. s. tu nepři
chází v úvahu, ježto požitky, o které jde, nejsou výživným, nýbrž jsou
jako pense vůbec, i když sloužiti mají k výživě, úplatou za konané
služby, které se zaměstnanci nebo jeho pozůstalým vyplácejí po rozvázání služebního poměru. Ten, kdo k poskytování těchto požitků byl by
podle zákona o pensijním pojištění povinným, nemá vyživovací povinnost (viz sb. n. s. 9654). Proto nebylo lze přisouditi tyto požitky pro
dobu po vynesení rozsudku, jak se v § 406 c. ř. s, (v druhé větě) výjimkou stanoví jen pro výživné, a bylo tudíž zamítnouti pro tentokráte žalobu, pokud bylo v ní žádáno odsouzení žalované k placení požadovaných požitkú také pro dobu po vyneseni rozsudku prvého soudu (viz též
sb, n. s. 126(3). Žádaly-li žalobkyně přisouzení požitků, o kteréž jde,
bez jakéhokoliv omezení, nevadí ustanovení § 4105 c. ř. s. tomu, aby jim
byly tyto požitky přisouzeny, pokud již nastala jejich dospělost v čase
vynesení rozsudku, neboť jde tu o méně a nikoliv o něco jiného. První
žalobkyní byl by příslušel vůči pensijnímu ústavu vdovský důchod
3.600 Kč ročně a druhé žalobkyni výchovný příspěvek 1.800 Kč ročně,
t. j. za 3 léta a 4 měsíce prvější 12.000 Kč a druh~ žalobkyni 6.000 Kč.
První žalobkyně má další splatný nárok na pohřebné 457 Kč 50 h, tedy
dohromady 12.457 Kč 50 Ir po odečtení odškodnění 5.400 Kč, zbývá
7.1057 Kč 50 h.
čís.

14122.

Stala-Ii se úmluva o postupu prodatelovy pohledávky i s výhradou
vlastuického práva k prodané věci z důvodu, že postupnlk. poskytl postupujícímu kupiteH úvěr, aniž bylo ujednáno, že by se, kdyby prodaná
věc při realisaci postoupených práv z výhrady vlastnictví byla vydána
J?Ostupníkovi, dluh postupitelův u postupnlka zmenšil a o kolik, jest
umluvou o postupu výhrady vlastuictví pro postupnlka založen jen titul
pro převod vyhraženého vlastuictví k zajištění.
(Rozh. ze dne 30. ledna 1935, Rv I 2699/34.)
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V exekuční věci žalovaného "Verband der G.-fabrikanten« v K. byly
pro jeho pohledávku proti Anně K-ové zabaveny tři šicí stroje. Žalobou
domáhá se žalobkyně Záložna v N. P., by exekuce na ony šicí stroje
byla prohlášena za nepřípustnou tvrdic, že práva z výhrady vlastnického
práva, pod kterou byly stroje Anně K-ové prodatelem Františkem S-ým
prodány, byla postoupena zároven s trhovou cenou jejich jí (žalobkyni)
a že tím nabyla k zabaveným strojům práva, která výkon exekuce nedopouštějí, poněvadž dlužnice Anna K-ová trhovou cenu jich dosud nezaplatila. P r v Ý s O u d žalobu zamítl, o d vol a c í s o u d k odvolání žalobkyně žalobě výhověl z těchto d ů vod ů: Šicí stroje byly
prodány Františkem S-ým Anně K-ové a k těmto strojům vyhradil si
František s-ý vlastnické právo až do úplného zaplacení ceny. Smlouvou
před tím sjednanou zavázal se František s-ý žalobkyni postupovati veškeré účty svých pohledávek s veškerými vedlejšímí náležitostmi a právy, zejména též s výhradou vlastnického práva a podle této smlouvy
postoupil též žalující straně svoji pohledávku proti Anně K-ové. Stroje,
pro které pro Františka S-ého bylo vyhraženo vlastnické právo, byly pro
pohledávku žalované strany zabaveny a jsou dosud u ní, na účtech
Františkem S-ým Anně K-ové na tyto stroje zaslaných byla doložka, že
kupní cena se všemi právy je postoupena žalobkyni, a Anna K-ová od
žalobkyně dostala sdělení, že účty za tyto stroje má zaplatiti jí, poně
vadž jí byla pohledávka Františkem S-ým proti ní postoupena. Vzhledem na toto zjištění, že výhrada vlastnického práva ke strojům byla'
pře~edena Františkem S-ým na žalobkyni již před tím, než Anně K-ové
stroje byly odevzdány, nelze dovozovati, že by Anna K-ová vůbec byla
kdy nabyla vlastnictví k těmto strojům a bylo proto výkon mobilární
exekuce vedený žalovaným proti Anně K-ové na tyto stroje prohlásiti za
nepřípustný.

Ne j vy Š š í s o u d k dovolání žalovaného obnovil rozsudek prvého
soudu.
O ů vod y:
Tím, že F. S. postoupil žalobkyni práva z výhrady vlastnictví k zabaveným šicím strojům, nenabyla žalobkyně práva činícího nepřípustnou
exekuci žalovaného na tyto stroje. Důvodem onoho postupu bylo, že žalobkyně poskytla F. S. úvěr, tedy, že F. S. byl nebo měl se státi dlužníkem žalobkyně; z toho, co bylo mezi žalobkyní a F. S. o postupu práv
z v~hrady vlastnictví ujednáno, neplyne, že by se, kdyby sporné šicí
stroje byly při realisaci postoupených práv z výhrady vlastnictví vydány žalobkyni, dluh F. S. u žalobkyně zmenšil a o kolik. Nelze proto,
než míti za to, že se postup práv z výhrady vlastnictví neměl státi na
místě placení, nýbrž jen k zajištění, takže oním ujednáním byl pro žalobkyni založen jen titul pro převod vlastnictví, k zajištění, jež v exekučpím řízení může býti ochráněno jen žalobou podle § 258 ex. ř., nikolIv žalobou podle § 3,7 ex. ř. (plenární rozh. ze dne 9. května 1925
č. Pres 1385/24, sb. n. s. Č. 5026).
čís.
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Byl-li nárok pojistníka na výplatu pojistné jistiny stižen soudním
zákazem, nebyla působnost zákazu dotčena tlm, že pojišťovna pojistnou.

jistinu složila podle § 1425 obě. zák. na soudě. Nesporný soud, stavší se
tím poddlužníkem, jest právě tak zákonem vázán jako poddlužník původní.
(Rozb. ze dne 31. ledna 1935, R I 1189/34.)
Prvý soud přikázal celou pojistnou jistinu z pojistky čís. 1,489.140
Janu S. Rek u r s II í s o u d k rekursu účastníků Aloise V.
a Marie V. usnesení prvého soudu v této části potvrdil. O ů vod y :
Pokud jde o pojistku, týkající se pojištění budov, nebylo sice zjištěno
ve smyslu § 290 čís. 2 ex. ř., zda pojistné sumy má býti podle stanov
upotřebeno k zl10vuvystavění neb opravení budovy, ale to nevadí, poněvadž osoby, pro něž pojistka vinkulována, spořitelna města P. a J. K.
daly výslovně ,souhl,as k uvolněni ?áhrady šk?dy z té!o pojistky: a
okresni soud s hm micky souhlaSIl, Jezto napadene usnesem bylo vyd ano
nesporným oddělením, u něhož se vinkulace stala. Rekurs manželů V.
proti usnesení prvého soudu, pokud jím byla Janu S. přikázána pojistná jistina, není důvodným, neboť rekurenti jen tvrdí, že usnesením
krajskéhO soudu v Ch. nabyli prozatímního opatření, jímž bylo Janu S,
zapověděno nakládati s pohledávkou za první českou vzájemnou pojišťovnou v P. z důvodu pojištění proti požáru, zejména, by pohledávku
nevybral ani zcela, ani částečně. Jde tedy o prozatímní opatření podle
§ 379 čís, 3 ex. ř., které platí jen potud, pokud jinak soudem nařízeno
nebylo, což se právě napadeným usnesením stalo, a kromě toho se obstávka nedotýká právních poměr" ve příčině předmětů jí postižených,
zejména nezakládá právo zástavní žadatelů za obstávku na věcech a
domáhá se jen zachování statu quo, Manželé V. nemají proto pro svou
pohledávku ani exekuční titul, ani nárok na pojistné nezabavili a nemohou jen z důvodů zatímního opatření činiti nároky na pojistnou náhradu,
N e j v y Š š i s o u d vyhověl dovolacímu rekursu, usnesení nižších
soudu v této části zrušil a prvému soudu uložil nové jednáni a rozhodnutí.
pojištěnci

Dů

vo dy:

Odporuje zřejmě zákonu názor, že prozatímní opatřeni ze dne 28.
1933, učiněné krajským soudem v Ch. ve sporu Aloise a Marie
V. proti pojistníku Janu S. o 9.937 Kč 50 h, jímž mu podle § 379 čís. 3
ex. ř. bylo zakázáno nakládatí s pohledávkou za poddlužnící První vzájemnou'pojišťovnou v P. a poddlužnici zakázáno odškodné muvyplatíti
P?zb~!o ú~in~osti, usnesením okresního soudu v p" vydaným v nespor~
nem nzem, Žadny zákon tak neustanovuje, naopak podle ~ 514 c, ř. s"
. §§ 7~, 65, 387 odstavec 1, 402 ex. ř, pozbývá prozatímní opatření účin
npsll, bylo~1i změněno pořadem $tolic nebo následkem odporu podle
~
ex. ř" neb uplynula-Ii doba (§ 391 ex. ř.), pro kterou bylo prozatt.m~1 opatření povoleno. Nesporný soud není proto ani oprávněn zkoumali, zda prozatímní opatření jest vzhledem k § 380 ex. ř. (§ 290 čís, 2
ex. n, příp,ustné. Byl-li nárok Jana S, na výplatu pojistné jistiny stižen
sou,~mm zakazem, nenastala změna tím, že pojišťovna pojistnou jistinu
sloztla podle § 1425 obč. zák. (§§ 402 a 385 odstavec 2 a 3 ex. ř.) na
března
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soudě,

an se tím stal soud poddlužníkem a jest právě tak zákazem vázán
jako poddlužník původní (§ 442 obč. zák.). Jest proto dovo'lací rekurs
podle § 46 zákona čís. 100/31 sb. z. a n. přípustný a odůvodněný potud,
že ani nesporný soud nemůže za účinnosti prozatímního opatření rozdě
liti a k výplatě poukázati onu část požární jistiny, která jest soudním
zákazem stižena. Bude proto na prvnim soudu, by vyšetřil a zjistil, do
jaké výše zákaz ten platí a přistoupil prozatím k rozvrhu oné části,
která zákazem není stižena.
čís.

14124.

úprava pachtovného při zemědělských pachtech (vládni nařizeni ze
dne 29. července 1933 čís. 164 Sh. z. a n.).
Podpachtýř jest oprávněn žádati úpravu pachtovného podle vl. nař.
čís. 164/33 jen na svém smluvnlku (pachtýři).
(Rozh. ze dne 31. ledna 1935, Rl 1261/34.)
Ni ŽŠ í sn d y přiznaly pod pachtýřům pozemků Františku T. a
Marii M. nárok na úpravu pachtovného podle vládního nařízení ze dne
29. července 1933 ČÍS. 164 sb. z .a n. proti vlastníkům podpachtovaných
nemovItostí; rekursní soud z těchto důvodů: Jest zjištěno, že
stěžovatelka dala souhlas Rudolfu S., aby zpachtované pozemky dal do
pod pachtu Františku T. a Marii M. a mají proto oba podle § 11 cit. nař.
nárok na úpravu pachtovného proti ní.
Ne j v y Š š í s o u d změnil usnesení rekursního soudu a nepřiznal
nárok na úpravu pachtovného podpachtýřům Františku T. a Marii M.
proti vlastnikům propachtovaných nemovitostí.

D

ů

vod y:

Projevem souhlasu A. K. s tím, aby R. S. část pozemků od ni a od
jejiho bratra J. K. zpachtovaných dal F. T. a M. M. do podpachtu, bylo
uděleno jen svolení k podpachtu podle § 1098 obč. zák. Jím nevstoupila
Anna K. do přímého smluvního poměru ani k F. T., ani k M. M., nýbrž
pachtovní smlouva, kterou R S. převzal od A. K. a J. K. pozemky do
pachtu, zůstala nedotčena, a i po částečném dání pozemků do pachtu
zůstal R S. samojediným smluvnikem ohledně všech pozemků, které
tcmtosmlouvou vypachtoval. Podle § 11 vládního nařízeni ze dne 29.
července 1933 čís. 164 sb. z. a n. platí ustanoveni tohoto nařízení obdobněo pod pachtu, což znamená, že pod pachtýř nemá přímého nárol<u
proti majiteli pozemku, nýbrž jen proti pachtýři, přenechavšímu mu pozemek do podpachtu, při čemž ovšem si musí počínati k svému spolu~
smluvní ku stejně jako pachtýř k propachtovateli. F. T. a M, M. b,yli tedy
podle §§ 1, ·5 a 11 zminěného vládního· nařízení oprávněni žádati úpravu
pachtovného jen na svém spoll1smluvníku R. S.; nižší soudy,; přiznavše
mu nárok ten proti vlastníkům pozemku, porušily zákon (§ 46 odst.· 2
zák. čís. 100/31).

čís.

14125.

Odhad za účelem vyměření dávky z přirůstku hodnoty.
Není nezákonností, nebyla-Ii výměra oceňovaných pozemků zjištěna
podle situačního plánu civilního geometra, nýbrž podle údajů sdělených
katastrálním úřadem.
Odchylný údaj civilního geometra není ještě důkazem nesprávnosti
sdělení katastrálního úřadu.
(Rozh. ze dne 31. ledna 1935, R 1 1494/34.)
Pokud p r V}' s o II d určil cenu oceňovaných nemovitostí ke dne
1. ledna 1914, bylo jeho usnesení rek u r sní m s o ude m potvrzeno,
~imo jiné z těchto d ů '! o.d~: ~ena. 1 m' pozemku bez budov tak, jak

JI udal znalec a potvrdIl! duvermcI, zustala nenapadena. Stěžovatelé namítají, že výn:ěra pozemků, ocenění za základ položená, není správná~
neboť podle sItuačního plánu autorisovaného civilního geometra k dilčí
smlouvě připojeného je plocha oceňovaných pozemků menší. To však
je nerozhodné;, V>,měr~, po~em~ú, .lež byla ,vzata za základ při výpočtu
JIch ceny, spoclva na uredmm udaj1 katastralního měřičského úřadu v D.
Údaj ten poskytuje podle § 292 c. ř. s. a § 34 zák. čís. 100/31 sb. z. a n.
plný důkaz o správnosti výměry, ježto stěžovatelé k vysvětlení rozdílu
ve výměře plochy nemovitostí nic neudávají.
V otázce, o niž jde, uvedl ne j v y Š Š j s o u d:
Stěžovatelé ~{'týkají jako nezákonnost, že výměra oceňovaných pozemků ~eby'la z]1stěna P?dl<; situačního Elánu civilního geometra k dílčí
s~louv~, pnr;oje?eho, ,nrbrz pOdl,e údaju katastrálniho úřadu. Stejnou
vytkuj1z syravne vyvra!!l rekurslll soud a stačí poukázati na jeho důvody
a k mm pnpomenoutr, ze ve smyslu § 46 odst. 2' zák. čís. 100V31 sb. z.
a n. jest nezá~onné t,akové opatření ne~o usnesení, které se příčí jasnému
a nepochybnemu znem nebo smyslu zakona, jehož bylo nebo mělo býti
na případ použito (čl. V čís. 1 zák. čís. 251/24 sb. z. a n.) a stěžovatelé
ani nic neuvedli k odůvodnění svého tvrzení, že data katastrálním úřa
dem sdělená a v řízení před prvým soudem souhlasně za základ odhadu
vzatá, nejsou, správná a odchylný údaj civilního geometra není ještě důkazem nespravnOStr sdělení ka13strálního úřadu.
.
čis.14126.

. Nárok n~ zaplacení ~áv~y z přl~ůstku hodnoty, již v kupní smlouvě
převzal kupltel, nelze se.tah (§ 55 J. n.) s nárokem na zaplacenlkupní
ceny.
.
(Rozh. ze dne 31. ledna '1935, R I 1658/34.)
.' O'k res n í so II d v Ch. ddmítl žaldbu o zaplacení dávky z pří~
rustku hodnoty pro věcnou nepříslušnost z těchto d ů vod ů: Nesporno
6'
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je, že se žalovaní zavázali kupní smlouvou k zaplacení dávky z přírůstku
hodnoty žalobou vymáhané a 2.000 Kč nepřevyšující a že žalobce podal
na žalované u krajského soudu v Ch. žalobu O zaplacení zbytku kupní
ceny 5.000 Kč převyšující. Žaloba O zaplacení dávky z přírůstku hodnoty jest žalobou o náhradu škody podle § 1295 obč. zák., opírající se
o poručení smluvní povinnosti žalovaných, nikoliv o převzetí dluhu.
O týž právní důvod opírá se však i žaloba podaná u krajského soudu
v Ch. z čehož vyplývá, že oběma žalobami vymáhají se pohledávky
prýšti~í z téhož právního důvodu. Jest je proto podle § 55 j. n. sčítati
a považovati za jednotný celek 5.000 Kč převyšující. Rek u r sní
s o u d k rekursu žalobce usnesení prvého soudu změnil, námitce věcné
nepříslušnosti nevyhověl a prvému soudu uložil, by o žalobě zahájil ří
zení a věcně o ní rozhodl. D ů vod y: Pohledávka, vymáhaná žalobou
u krajského soudu v Ch. je zbytkem kupní ceny, kdežto žaloba, prvním
soudem pro věcnou nepříslušnost odmítnutá, týká se dávky z přírůstku
hodnoty nemovitostí. Dávka ta postihuje podle zákona kupitele. Zavázali-li se žalovaní, že ji sami zaplatí, jde o převzetí dluhu podle § 1404
obč. zák. a pohledávka z tohoto důvodu vymáhaná je pohledávkou samostatnou, nikoli částí kupní ceny. Poněvadž. nepřevyšuje 5.000 Kč, jest
k projednání rozepře podle § 49 j. n. příslušný okresní soud, neboť
ustanovení § 55 j. n. o sčítání pohledávek tu nedopadá.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Třebaže se žalovaní zavázali zaplatiti kromě kupní ceny také veškeré útraty a poplatky, jakož i případnou dávku z přírůstku hodnoty, nestala se tím tato dávka částí kupní ceny, při čemž je lhostejno, že pro
obor poplatkového práva platí zásada § 50 čís. 1 poplatkového z~kona:
Nejvyšší soud dovodil již v rozhodnutí čís. 2553 sb. n. s., že, zavazal-h
se kupitel ve smlouvě zaplatiti i dávku z přírůstku hodnoty, která jinak
podle zákona stihá prodatele, jde o převzetí plněni podle § 1404 obč.
zák. Nesporno je, že v souzeném případě domáhá se žalobce na ža!ovan·ých jednak zaplacení zbytku kupní ceny 5.012 Kč samostatnou zalobou u krajského soudu, jednak v tomto sporu u okresního soudu
zaplacení 1.842 Kč, dávky z přírůstku hodnoty, kterou žalobce i s úroky
z prodlení musil bernimu úřadu zaplatiti, když tak žalovaní po vyměření
dávky přes výzvu neučinili. Je zřejmé, že nárok na zaplacení zbytku
kupní ceny a nárok na náhradu zaplacené dávky z přírůstku hodnoty
spočívají na různých právních dťtvodech; první je založen na k up n í
smlouvě (§ 1062 obč. zák.), druhý na smlouvě o pře v zet í pln ě n í
(§ 1404 obč. zák), a když byla dávka podle tvrzení žalobcova již zaplacena, i na právním důvodu podle § 1042 obč. zák. (srov. plenární
rozhodnuti čís. 10.632 sb. n.- s.). Je nerozhodné, že. úmluva o převzetí
plnění byla uzavřena při příležitosti a z l' o dně t u kupní smlouvy a
že byla pojata do písemné smlouvy, a je také lhostejné, že se tím hospodářsky kupní cena ponechává neztenčenou, když oba nároky jsou
založeny na samostatných právních důvodech, jež může ve sporech
stíhnouti r ů z n Ý o s u d. Předpisu § 55 j. n. bylo by užíti jen, kdyby

oba nároky vyvěraly z téhož skutkového i právního podkladu, kdyby
byly jen částí jediného a jednotného nároku, čemuž však tak není, jak
svrchu bylo vyloženo (srov. rozh. čís. 6811 sb. n. s.).
čís.
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I když zabavené svršky jsou určeny k provozu filiálky dlužníka (zoonlltO technika) v jiném místě, lze použíti § 251 čís. 6 ex. ř., nevybočuje-Ii
celková výdělečná činnost dlužníka z rozsahu drobné živnosti.

(Rozh. ze dne 31. ledna 1935, R I 1673/34.)
Návrhu na zrušení exekuce pIV Ý S o u d nevyhověl, ježto věci, jichž
se týče žádané zrušení exekuce, jsou určeny k provozu filiálky dlužníka
v A., takže jich dlužník nepotřebuje nezbytně k osobnímu výkonu živnosti v N. Rek u r sní s o u d změnil napadené usnesení a navrhované
zrušení exekuce povolil. D ů vod y: Nezabavitelnými jsou nejen před
měty, jichž dlužník nezbytně potřebuje k osobnímu výkonu živnosti,
nýbrž i ty, které slouží k jejímu lepšímu. výnosnějšímu a soutěže schopnějšímu výkonu. Předpisem § 2'51 čís. 6 ex. ř. měl býti dlužníku zajištěn
výkon živnosti v dosavadním rozsahu a s dosavadními prostředky. Že
je svršků, u nichž zrušení exekuce je navrhováno, nutně zapotřebí k provozu zubotechnické živnosti, nepopíral vymáhající věřitel a vyplývá
i z jejich povahy.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
D ů vod y:
Stěžovatelka se poukazuje na správné odůvodnění napadeného
usnesení, jež se shoduje s rozhodnutímí nejvyššího soudu. To, že povinný provozuje v A. jen filiálku, nerozhoduje, pokud není zjištěno, že
vybočuje celá v.ýdělečná činnost povinného z rozsahu maloživnosti, což
stěžovatelka am netvrdí. Jsouť mnozí živnostníci nuceni zřizovati v jiných místech odbočky svého závodu, poněvadž výtěžek hlavního závodu
nestačí k jejích výživě. Rozhodnutí nejvyššího soudu čís. 12.070 sb.
n. s., jehož se stěžovatelka dovolává, zde nedopadá, neboť tam nebyla
maložívnost výhradným zdrojem výdělku povinného, poněvadž provozoval jiný podnik ve velkém, jenž nebyl chráněn podle § 251 ex. ř.
čís.
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Vzdal-Ii se poškozený smírem, byť i v trestním řízení nároku na
odvolání urážlivého nebo poškozujiciho projevu, nem opr~vněn domáhati se ho žalobou podle § 1330 obč. zák.
Z ustanovení § 1330 obč. zák. nelze dovoditi zdržovací nárok.
(Rozh. ze dne 31.]edna 1935, Rv I 340133.)
• Žalobou, o niž tu jde, domáhají se žalobci, by uznáno bylo právem
ze žalovaní jsou povínni: odvolati na svůj náklad v určitých časopisech

-
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nepravdivé zprávy

O

žalobcích obsažené v letáku a zdržovati se roZSI-

řování neb dalšího vylištění letáku toho. Niž š í s o u d y žalobě nevyhověly, o d vol a c í s o u d mimo jiné z těchto d ů vod Ů. Trestní
žalobou domáhali se nynější žalobci odsouzení žalovaných pro přečin
podle § 488 tr. zák., avšak před zahájením trestního přelíčení dne 15.
ledna 1932 prohlásili, že berou žalobu zpět. Bylo prokázáno, že žalobci
výslovně upustili od uveřejnění odvolání a místo tohoto nároku požadovali příspěvek na dobročinný účel. Tímto vzdáním se nároku na veřejné odvolání ~rážky. zanikl žalobcům nárok tento vůbec, byť se ho

byh mohh ,domahah lednak,~esto.u ~res.tní, jed,;ak ce~tou civilní. Jest
lhostejno pn tom, zda tehdelsl pravm zastupce zalobcu měl plnou moc
P?u~e pro tr~stní říze?í, ,neboť upustili-Ii žalobci od nároku na uveřej
nem odvolam v trestm vecI, nemohou se samostatnou žalobou pořadem
práva domáhati téhož nároku.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

, Nižší. soudy p,oso!-,dily ž~!ob~í ~árok ?a odv0,lán! nepravdivých zpráv
o ~~l?b.clch obsazenych v pnslusnem letaku spravne. Nárok na odvolání
urazhveho" pokud .~~. týče žalobce poš~o~ujíciho projevu jest jenom
Jeden. Kdyz tedy mZSI soudy vzaly za z]lsteno, že se žalobcové smírem.
uzav~eným se ža!ovaným vzdali nároku na odvolání, nejsou oprávněni
domah~tr se ~o z~lobou podle § 1330 obč zák., i když se ono vzdání
stalo behem rrz.em trestnlho. Pokud jde o další žalobní nárok, aby žal?,v~n~ byh UZI1a~1 povmnými zdržovati se rozšiřování nebo dalšího vyhstem onoho letaku, nelze nárok ten z § 1330 obč. zák., jehož se žalobcové v té příčině dovolávají, dovoditi (rozh. čís. 11.916, 13.318 sb. n. s.).
čís.

'oru když jde o její nárok a spor za ni vede otcovský jeji opatrovník
sp schválení'll opatrovnického soudu; stanovisko prvního soudu, že ža~~bkyně není aktivně legitimována, není tedy správné, nedostatek zá~onného zastoupen! ve sP.oru pak byl napraven (§ 6 c. ř. s.). První so~d
dále prohlásii pOjlsťovacl smlouvu za neplatnou podle § 189 nesp. r.,
'ežto smlouvu tu vyjednal F. H. sám, podepsal jen jméno žalobkyně bez
ildání její nezletilosti a smlouva ta nebyla schválena opatrovnickým
soudom. Odvolání k tomu dovozuje, že udělením konsensu k žalobě
opat;ovnický soud schválil smlouvu jménem nezletilé žalobkyně. Tento
úsudek není z onoho usnesení soudu opodstatněn; opatrovnický soud
se o schválení smlouvy pojišťovací nevyslovil a proto nelze z úsnesení
toho dovozovati více, než jím bylo vysloveno, totiž, že se dává zmocnění
a příkaz k vedení sporu se žalovanou stranou O' náhradu 19.360 Kč
s přís!. Z toho jde, že smlouva ta nebyla a není schválena opatrovnickým
soudem ač § 189 nesp. ř. nařizuje soudní schválení všech písemných
smluv j;nénem nezletilců. Kromě toho uzavření pojišťovací smlouvy na
10 let proti škodám z krádeží vloupáním vzešlých za zaplacení dosti
značné prémie pojišťovací (podle pojistky 275 Kč 3D h ročně) nepatří
k obyčejným úkonům řádného hospodaření, nýbrž je to důležité opatření, které vyžaduje k platností soudního schválení podle § 233 obč.
zák. Žalujíci strana sama uvedla, že nebyla smlouva předložena ke
schválení opatrovnickému soudu. Odvolání nevytýká, že otázka platnosti smlouvy pro nedostatek soudniho schválení neměla by se probírati, nýbrž dovozuje, že takové schválení dáno bylo oním konsensem
k žalobě, ale tomu tak není a pro nedostatek schválení toho je smlouva
ta neplatná. O předpis § 865 obč. zák. tu nejde, když nezletilá sama
nejednala.
N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky nižších soudů a prvému soudu
uložil nové jednání a rozhodnutí.

14129.
Důvody:

. ll,stanoveni ~. 189 odst. ~ ~ís., patentu z roku 1854 upravuje jen formalm postup pn zhotovovam plsemné smlouvy uzavřené jménem nezletilce, neřeší však otázku hmotuého práva, zda smlouva vyžaduje
schválení soudu. Otázku tu jest řešiti s hlediska § 233 obč. zák. Pokud
pojišťovací smlouva uzavřená otcem jménem nezletilého dltěte vyžaduje
soudního schválení?
(Rozh. ze dne 31. ledna 1935, Rv I 435/33.)
Žalobkyní byla vloupáním do jejích obchodních místností a odcizením zboží tam uloženého způsobena škoda 19.360 Kč. žalobou do~áh~ se"na žalova?~ pojíšťovně náhrady této škody, ježto nastal poJ1S.tny .J:lflpad., N I Z s: s o u,d y žalobu zamítly, o d vol a c í s o u d
mimo Jme z techto d u vod u: Nelze mluviti o nedostatku aktivní legitimac~ ,u žalobkyně, jež podala žal~bu svým jménem, ač byla a jest
nezletrla; tento nedostatek byl totrž napraven předložením usnesení
okresního soudu, kterým bylo otci žalobkyně dáno zmocnění k vedení
sporu a j.e také vykáz_áno zmo~nění právního zástupc,: tímto otcovským
opatrovl1lkem F. H. Zalobkyne Je podle toho aktrvne legitimována ke

Nehledíc k tomu, že předpisy nesporného řízení upravují způsob
jen po stránce formální, ne ustanovuje § 189, odstavec druhý cis.
patentu z roku 1854, že každá písemná smlouva uzavřená jménem nezletilce musí býti poručenským neb opatrovnickým soudem schválena,
by byla závazná, nýbrž praví jen, že osnovu pisemné smlouvy má
soudce zhotoviti sám, je-li poručník neznalý právních jednání. Jde tedy
jen o formální postup při zhotovování písemných smluv. Zda smlouva
vyžaduje soudního schválení, by se stala závaznou, jest otázkou hmotného práva. Jest ji řešiti s hlediska § 233 obč. zák., podle něhož netřeba schválení právních jednání, jež nejsou zvláště důležitá a jež patří
k řádném\1 hospodaření. Tyto pojmy zákon nevymezuje, nýbrž uvádí
jen příkladmo určitá právní jednání, jež jest považovati za důležitější
a z mezí řádného hospodaření vybočující. Nelze ovšem stanoviti povšechné pravidlo, kdy tomu tak jest, a nelze ani vysloviti, že každá pojišťovací smlouva jest závazná bez soudního schválení, nýbrž jest ře
šiti otázku podle okolností případu samostatně srovnáním, zda právní
jednání, o něž právě jde, jest co do důležitosti a s hlediska řádného
hospodaření rovnocenné oněm příkladmo uvedeným právním jednáním.
řízení

-
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Tato právní jednání předpokládají základní změnu v zachování, uložení
a ': n,:kládá~í se jměníl':, ne~letilce, (~zdání se nebo bezpodmínečné při
jeh dedlct~I" p;odej sv~r~nych statku, pach.t, výpověď zákonným způ
~o~em zaJI~ten.e~o kap Italu, . ~dstup p~hledavky, smír ve sporu, zapo.
ce tI, pokracovalll nebo vzdalll se tovarního, obchodního nebo živnostenského podniku).
Tohoto předpokladu v souzeném případě není, ana pojišťovací
smlouva s,e. vůbec ned?týká ~ákladního jmění nezletilé žalobkyně, naopak slouzI k zabezpecenl majetku proh krádeži a vloupání a odpovídá
povinné péči poctivého a pilného otce rodiny, jež jest uložena §§ 228,
~82, 149 o,b~; zák. i správci jmě~í nez!etilcova. Nelze také pochybovati,
ze za nynejsl doby pn tak rD'zvetvene a všeobecně za prospěšné uzná
vané a bezpečné činnosti pojišťovacích ústavů jest pojištění majetku
proti rllz,nýo; mož~m škodám úkonem řádné správy majetku (§§ 1029,
1009 obc. zak.) a rádného hospodaření, pokud nezatěžuje nepřiměřeně
nezletilého pojistníka. V souzeném případě neukládá pojišťovací smlouva nezletilé žalobkyni nepřiměřené břemeno, když roční premie činí
275 Kč 30 h (pro po~dější l~ta ~17 Kč 30 h) a smlouva jest nzavřena
na 10 let., Preml€' ~elll o sobe am vzhledem k své výši tíživým závazkem,pro za!obkylll, nehledl~ alll k. to;nu, že část premie připadá i na
?;uh,;ho P?jIStlll~~ E.. M. Alll dese!lle!a doba. smluvní nepřesahuje meze
radne spravy a radneho hospod arem, ano Jest všeobecně známo že
délka doby má v zápětí snížení premie a tudíž úsporu nákladů a' od-'
padne-Ii zájem na pojištění vzdáním se obchodní živnosti před ~yprše
ním smluvní doby, má žalobkyně oporu v § 63, 72 (§ 167 čís. 24) zákona čís. 501/17 ř. z. Jest proto pojišťovací smlouva v souzeném pří
padě záya~nou pro obě strany, aniž třeba se zabývati ostatními vývody
dovolaclml.
Poně~adž však niž~í so~dy, vycházejíce z jiného právního názoru,
se nezabyvaly s ostatmm prednesem žalbokyně a s ostatními námitkami
žalované strany, bylo rozsudky obou nižších soudů podle§§ 496 čís. 3,
513, a 510 c. ř. s. zrušiti a věc vrátiti k dalšímu jednání a rozhodnutí
procesnímu soudu.
čis.
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kat. 453/4 v Z. do úplného a neobmezeného vlastnictví a strpěti, by
bylo pro žalobce n,a. pozemek ten. vlož~~o. právo vlas}nické, vyhověly
s Cl u d Y vše c h trl S t o II c, n e J v y s S I S O u d z techto
důvodů:

Nestačí že v kupních smlouvách ze dne 29. května 1923 a ze dne
31. prosin~e 1924 byla jako předmět kupu mimo jiné uvedena též parcela čís. k. 453/4 a že na základě těchto listin bylo vloženo vlastnické
právo k této parcele pro manžele S. resp. pro žalované. Neboť platným
titulem k nabytí držby a vlastnictví není listina sama o sobě, nýbrž
právní jednání listinou tou vyjádřené. Při žádné z těchto dvou kupních
smluv však nesměřovala vůle stran'k prodeji sporné parcely čís. k.
453/4. To je patrno z toho, že parcela k. čís. 453/4, nemající znatelných hranic a splývající s ostatním pozemkem žalobců, nebyla J. S.
odevzdána, nýbrž zůstala i nadále v užívání žalobců. lS. pak nemohl
podle § 442 obč. z. postoupiti F. V. více práva než měl sám a je zjištěno, že mu spornou parcelu do držby neodevzdal. F. V. při náležité
pozornosti musel poznati, že sporná parcela je sloučena s ostatními pozemky žalobců a že je těmito stále užívána. Nenabyl tedy F. V. onoho
pozemku v důvěře ve veřejné knihy a proto ani jeho dědicové nemohou
dovolávati se důvěry ve veřejné knihy. Předpis § 440 obč. z. upravuje
případ, kterému ze dvou skutečných nabyvatelů nemovitostí, žádajících
o knihovní vtělení, přísluší přednost; nelze ho však použíti v souzeném
sporu, kde žalobcové jako vlastníci naturální nastupují na žalované
jako kníhovní držitelé žalobou podle § 372 obč. z. V souzeném případě
nepřicházejí v úvahu předpisy §§ 871 a násl. obč. z., poněvadž při
obou shora uvedených kupních smlouvách pozemek p. čís. 453/4 podle
souhlasné vůle stran netvoří! předmět kupu a vůle stran byla v listině
nesprávně vyjádřena. Ježto nejde o neplatnost kupní smlouvy pro omyl,
n~p~atí pr~mlč~cí Ih.ůta § ) 487 obč. z.. Předpisu § 63 kn. z. nelze pouZlh, ponevadz neJde o zalobu na kmhovm výmaz a obnovení přede
šlého stavu. Nemůže býti ani řeči o tom, že by se žalobci bezdůvodně
obohatili na újmu žalovaných, kdyby sporný pozemek podrželi.

14130.

Platným titulem k nabytí držby a vlastnictví není listina o sobě
nýbrž právní jednáni listinou tou vyjádřené.
•
!'Iebyl-li podle souhlasné vůle stran pozemek předmětem kupu
a vule stran byla v listině jen nesprávně vyjádřena stává se »kupitel';
pozemku jen jeho knihovním držitelem a vlastnil< ~zemku může proti
němu zakročiti žalobou podle § 372 obč. zák.
Poněvadž nešlo u smluvníků o omyl v předmětu nepřichází v úvahu
ustanovení § 871 obč. zák., ani § 1487 obč. zák.
•
(Rozh. ze dne 31. ledna 1935, Rv I 483/33.)
žalobě se žalobním žádáním, že žalovaná pozůstalost po Františku
V. je povínna vydati žalobcům Václavu M. a Aloisii M. pozemek čís;

čís.
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Zákon ze dne 30. ledna 1920 čís. 82 Sb. z. a n.
Z~v~ucené správy přecházejí práva a povinnosti ze smlouvy domovmcke s vlastníka domu nebo jeho zmocněnce na vnuceného správce,
(Rozh. ze dne 31. ledna 1935, Rv I 2765/34.)
~ ,ž.alovdní namí,tli pro!i soudní výpov~di, z bytu mimo jiné, že výpoved )lm n~byla. dan~ maJIt~lem d?mu, nybrz vnuceným správcem domu,
k!ery k dam .vypovedl nem leglhmován, a že s majitelem domu uzavre~1 d?mOVlllCkou smlouvu na 6 let, která je chrání před předčasným
zrus~mm služebního poměru. Soudní výpověď byla ponechána v účin
nostI n e j v y Š š í m s o ude m z těchto

-
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důvodů:

Marně se snaZI dovolatelé dolíčiti, že vnucený správce není oprávk výpovědi domovnického poměru, poukazem k tomu, že z domovnického poměru neplynou podle §§ 8 a 15 zák. čís. 82 z roku 1920
sb. z. a n. pro vuucenou správu žádné užitky. Dovolatelé přehlížejí, že
podle §§ 109 a 112 ex. ř. je vnucený správce nejen oprávněn na místě
dlužníkově veskeré užitky a příjmy nemovitosti vybírati, nýbrž že je
také oprávněn nemovitost spravovati a za tím účelem předsevzíti veškerá opatření, která patří k řádnému a prospěšnému hospodaření na
nemovitosti. Zákonem ze dne 30. ledna 1920 čís. 82 sb. z. a n. jsou domovníkům v §§ 1 odst. 2, 5 a 6 odst. I uloženy důležité povinnosti týněn

kající se správy domu a jest podle § 5 domovník povinen poslouchati
vlastníka domu nebo jeho zmocněnce (zástupce) co do správy
domu a dohledu naň, a oznámiti majiteli domu nebo jeho zástupci závady a stížnosti přednesené jemu nájemníky. Z ustanovení toho jakož
i z ustanovení §§ 109, 111 a 112 ex. ř. vyplývá, že po dobu vnucené
správy přecházejí práva a povinnosti ze smlouvy o poměru domovnickém s vlastníka domu nebo jeho zmocněnce na vnuceného správce. a
že zejména má tento podle § 10 zák. Č. 82 z roku 1920 právo zrušiti domovnický poměr výpovědí na čtvrt roku v obvyklých lhůtách pro
nájmy, nebyla-Ii smluvena lhůta delší, jakož i že má právo podle §§ II
a12 zákona toho zrušiti z důležitých příčin domovnický poměr oka~
mžitě bez výpovědi bez ohledu, na jakou dobu byl smluvní poměr
uzavřen. Bylo zjištěno, že žalovaní domovnické práce konali špatně
a nedbale, a že po celý den se doma nezdržují, jsouce po celý den za
svou vlastní prací mimo domov. Z toho usoudily soudy, že žalovaní
domovnické práce řádně konati ani nemohou, a že žalobce byl oprávněn dáti jim nejen čtvrtletní výpověď, nýbrž domovnický poměr zrušiti
ihned bez výpovědi. Žalovaní nemohou se proto cítití dotčenými, když
na místě. okamžitého zrušení domovnického poměru dostali čtvrtletní

příkazu

výpověď.

čis.

14132.

Péče podle § 1157 obč. zák. je uložena zaměstnavateli, nikoliv zaměstnanému, jenž není povinnen, aby zaměstnavatele upozorňoval na
potřebu ochrany.
Nestači, že pracovní místnost vyhovovala předpisům stavehnlm
a zdravotnim, nýbrž její zařízeni musí býti takové, aby při něm byly
život a zdraví zaměstnanců dostatečně chráněny.

Výrazem »nářadí« ve smyslu § 1157 obč. zák. je rozuměti předměty,
k prováděni pracovních úkonů.

určené

(Rozh. ze dne 31. ledna 1935, Rv II 293/33.)
Žalobkyně byla zaměstnána u žalované v kuchyni jako výpomocná
síla. Jednou, jdouc do kuchyně, chtěla rozžehnouti v kuchyni světlo,
zavadila však špičkou boty o bedničku, podpírající prkno, položené

odél stěny pod vypinačem, ztratila rovnováhu, sklouzla po schůdkách
eedoucích do, kuchy~ě dolů, u~a.dla a utrpěla těžké zranění. Žalobou
domáhá se nahrady skody. NI z S 1 S o u d y uznaly žalob ní nárok důvodem po právu.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D

ů

vod y:

Jde o hostinskou kuchyni, ve které bylo zařízeno elektrické osvětlení
a elektrický vypinač byl umístěn na stěně ve výši 96 cm nad prknem
54 cm širokým, položeným při této stěně a opřeným na jedné straně
o mušli vodovodu a na druhém konci o obyčejnou bedničku, postaveno u
nad schody u dveří. Toto prkno značně ztěžovalo přístup k elektrickému
v pinači ježto osoba, která chtěla dosáhnouti na vypinač, musila se
n~hnouti přes prkno. Šlo o takové zařízení v pracovní místnosti, jaké má
na mysli ustanovení § 11m obč. zák., a bylo proto povinností žalované
jako zaměstnavatelky, aby věnovala svou pozornost tomu, zda toto zařízení pracovní místnosti neohrožuje tělesnou bezpečnost jejích zaměst
nanců a aby zjednala potřebnou nápravu. Nestačí ještě, že místnost
sama jako taková vyhovovala předpisům stavebním a zdravotním, nýbrž
v souzené věci jest rozhodné, zda zařízení pracovní místnosti bylo takové, aby při něm byly život a zdraví zaměstnanců dostatečně chráněny.
Výrazem »nářadí<, se v 1157 obč. zák. rozumí předměty určené k provadění pracovních úkonů a jest za ně pokládati i prkno, jehož bylo v hostinské kuchyni používáno k ukládání umytého nádobí. Osvětlovací elektrické zařízení jest součástí zařízení pracovní místnosti. Při posuzování
jejich bezpečnosti pro osoby v kuchyni zaměstnané jest pak přihlížeti
také k tomu, jak byly k sobě navzájem umístěny. Za zjištěných okolností porušila žalovaná povinnost uloženou jí v § 1157 obč. zák., ježto
se nepostarala o to, aby žalobkyně, která časně ráno v zimě musila
v tmavé kuchyni rozsvítiti elektrické světlo, mohla tak učiniti bez ohrožení svého zdraví a tělesné bezpečnosti. Že by povaha služby, konané
v kuchyni, nepřipouštěla odstranění shledaných závad, nelze uznati,
neboť při ukládání umytého nádobí mohla si žalovaná snadno obstarati
jiné zařízení, než pouhé prkno, opřené o umyvadlo vodovodu a obyčejnou bedničku a položené pod elektrický vypinač, a mohla se také
snadno postarati o vhodnéjší umístění elektrického vypinače. Připome
nouti jest, že péče podle § 1157 obč. zák. jest uložená zaměstnavateli,
nikoliv zaměstnanému, jenž není povinen, aby zaměstnavatele upozorňoval na potřebu ochrany (viz rozhodnutí čís. 10.183 sb. n. s.).
čís. 1413~.
Může-Ii povinný jako dědic býti zapsán jako vlastník nemovitosti jen
za současné poznámky zákazu zcizeni a zatíženi, nemůže se. vymáhajicí
věřitel domáhati vnuceného zřizeni zástavniho práva podle třetího odstavce § 350 ex. ř.

(Rozh. ze dne 1. února 1935, R I 1697/34.)

-

čís.

14134 -

-

Čís.

14134 93
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Vymáhající věřitel navrhl exekuci vnuceným zřízením zástavního
práva na nemovitost, která povínnému, jenž k ní dosud nebyl zapsán
jako vlastník, jíž byla odevzdána a na níž podle odevzdací listiny mělo
býtí vloženo doživotní právo požívací pro pozůstalou vdovu, jakož í zákaz
zcizení a zatížení její po dobu žívota případně vdovství pozůstalé vdovy.
P r v Ý s o u d návrhu vyhověl, rek u r sní s o u d návrh zamítl.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Chce-Ií dědícův věřitel (§ 822 obč. zák.) po odevzdání pozůstalosti
véstí exekucí na nemovítý statek, jenž dosud nebyl přepsán na jméno
dědícovo, může žádatí podle §§ 22' a 78 knih. zák. a § 350 odstavec
třetí a čtvrtý ex. ř. na základě duplikátu odevzdací listiny, by dědic byl
zapsán za vlastníka a by zárove.ň pohledávka věřitelova proti dědici
byla hypotekárně zajíštěna (víz rozhodnutí čís. 3780 sb. n. s.). Než
v souzeném případě nelze této žádosti věřitelově vyhověti, ježto povinný
jako dědic nenabývá neobmezeného vlastnictví, nýbrž jest na základě
odevzdací listiny současně s vkladem jeho vlastnictví zapsati ve vl.
čís. 2294 kat. úz. L. též zákaz zcizení a zatížení po dohu vdovství A. H.
Tento zákaz platil by, jak správně doličuje odvolací soud, v případě
jeho zápísu v knize pozemkové i proti třetím osobám, tudíž i proti vymáhajícímu věřiteli, takže se tento nemůže domáhati nuceného řízení
práva zástavního podle § 350 ex. ř., může-li povínný jako dědic býti
zapsán za vlastníka jen za současné poznámky zákazu zcizení a zatížení.
čís.

14134.

Jde-li o ochranu poměrů ryze soukromoprávních, jsou příslušné
k projednání a rozhodnuti rozepří o nich soudy, třehas věc souvisí se
sváděním veřejné vody; ustanovení §§ 75 a 87 moravského zemského
zákona ze dne 28. srpna 1870 čís. 65 vztahuje se jen na věci, týkajicí se
užíváni, svádění nebo hrazeni vody, pokud jsou upraveny vodním zákonem.
(Rozh. ze dne 1. února 1935, R II 435.)
Žalobce domáhá se na žalované náhrady škody proto, že žalovaná
jednak se zavázala nahraditi mu škodu, jež mu vnikne tím, že proplachováním potoka L. tekoucího ocitne se jeho mlýn bez vody, jednak, že
žalovaná o pro pláchnutí potoka požádala správu údolní přehrady před
stírajíc, že se dohodla se žalobcem co do náhrady škody. P r v Ý s o u d
rievyhověl námitce nepřípustnosti pořadu práva a vzav za prokázány
údaje žaloby, uznal podle žaloby. O d vol a c í s o u d nevzav za prokázáno, že mezi žalobcem a žalovanou došlo k tvrzené úmluvě o náhradě
škody, vyhověl odvolaní a žalobu pro nepřípustnost pořadu práva odmítl· D ů vod y: Pokud napadený rozsudek mluví o zaviněné škodě, jde
v podstatě o škodu, kterou snad způsobila správa přehrady vypuštěním
vody na propláchnuti potoka, tedy vody veřejné. Aby správa přehrady

jako vody veřejné mohla býti přidržena k náhradě škody, musel by žalobce zakročiti u správních úřadů podle § 75 vodního zákona, aby vyšetřily zda škoda vznikla a jaká. Teprve kdyby žalobce s rozhodnutím
úřadů 'těch nebyl spokojen, mohl by se podle § 87 vodního zákona domáhati nápravy pořadem práva. Na žalované vymáhána je náhrada
škody vypouštěním proplachovací vody žalobci způsobené, tedy z téhož
důvodu jako by mohla býti požadována po správě přehrady, t. j. že
voda b~zprávně byla vypouštěna na proplachování potoka. Odvolací
soud proto má za to, že ani žalovaná nemohla býti pohnána před řádný
soud s vynecháním řízení správního, poněvadž důvod náhrady proti ní
(mimo nedokázanou smlouvu) je týž jako byl u správy přehrady.
Ne j v y Š š í s o u d obnovil v příčině námitky nepřípustnosti popráva usnesení prvého soudu, v dalším zrušil napadené usnesení
a odvolacímu soudu uložil nové jednání a rozhodnutí.
řadu

Důvody:

První soud nevyhověl námitce nepřípustnosti pořadu práva usnesením do rozsudku pojatým (§ 261 c. ř. s.). Rozhodnutí toto zůstalo
usnesením, třebas bylo pojato do písemného vyhotovení rozsudku a tře
bas z tohoto důvodu mohlo býti a bylo napadeno odvoláním podaným
'současně ve věci hlavní. Činnost odvolacího soudu při přezkoumávání
tohoto usnesení byla se své podstatě činností soudu rekursního. Měl-li
tedy soud druhé stolice námitku nepřípustnosti pořadu práva za opodstatněnou, bylo na něm, by, změniv usnesení o dotčené námitce, jí vyhověl a odmítl žalobu. To odvolací soud podle obsahu odůvodnění
v podstatě také učinil, avšak výrok jeho usnesení nevyhovuje stavu věci,
neboť o zmatečném řízení soudu první stolice nemůže býti řeči, jednal-li
o námitce nepřípustnosti pořadu práva společně s věcí hlavní a nevyhověv této námitce, vydal v hlavní věci rozsudek. Právní závěr odvolacího soudu nelze schváliti. Řízením správním jest postupovatí tehdy,
jde-li o uplatnění práva ve smyslu vodního zákona. Jde-li však o oprávnění na základě soukromoprávních důvodů, jest příslušným řízení na
soudě (čís. 1865 sb. n. s.). V souzené věci domáhá se žalobce na žalované akciové společnosti zaplacení částky 500 Kč z důvodu, že prý prostřednictvím svého ředitele H. se zavázala nahraditi škodu, jež mu
vznikne tím, že proplachováním potoka L. tekoucího oCtne se jeho mlýn
bez vody, případně z důvody náhrady škody vyvozované z toho, že žalovaná o propláchnutí potoka požádala správu ,údolní přehrady předsti
rajíc, že se dohodla se žalobcem v příčině mu způsobené škody. Zalobce
domáhá se tudíž ochrany poměrť'ť čistě s o u k r O mop r á v n í ch, t j.
plněl1Í Smluvního závazku, resp. náhrady majetkové škody protiprávním
jednáním, takže jsou k projednání a rozhodnutí přísltišny soudy, třebas
věc souvisí se sváděním veřejné vody. Ustanovení §§ 75 a 87 moravského zemského zákona ze dne 28. srpna 1870 čís. 65 z. z. nehodí se na
souzený případ, ježto nejde o věc, týkající se užívání, svádění nebo hrazení vody, pokud je upravena vodním zákonem.

-

(Cís. 14135 -
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-
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Čís.
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čís.

14135.

strany, které podle § 2 zák. čís. 179/24 Sb. z. a n. upravily dohodou
poměry uvolněného svěřenského majetku, mohou si další dohodou pro
případ schválení dohody svěřenským soudem vyhraditi další práva a·
uložiti další vzájemné závazky, týkajíc! se tohoto majetku.
Platnosti této další dohody nepřekáží, že nebyla předložena
skému soudu k schválení a tímto schválena.
(Rozh. ze dne I. února 1935, Rv I1l 192/33;
čís.

důvody

svěřen

viz Úr. sb. 1953.)

14136.

o

pořadí nároku správce konkursní podstaty na náhradu útrat zpea rozděleni zvláštní podstaty platí první odstavec a nikoliv druhý
odstavec § 52 konk. ř.
něžení

(Rozh. ze dne I. února 1935, R IV 431/34;
čís.

důvody

víz Úr. sb. 1956.)

14137.

Novému nabyvateli domu nelze klásti za vinu, že se nepřesvědčil
o stavu domovní přípojky (kanalisační), nebyl-Ii odborníkem, a jestli
závada, jež nebyla ani zjevně patrnou, mu nemohla býti známa.

dila výměnu starýcll kameninových rour a čističú, pokud se nevyskytly
závady a že u domu žalované nevyskytly se po celou dobu 30 let žádné
poruchy u kanalisace. Vzhledem na toto zjištění prvého soudu doplněné
odvolacím soudem nelze souhlasiti s právním úsudkem, že žalovanou
stihá nějaké zavinění na škodě žalobkyní vzešlé. Onen čistič byl zakryt,
žalovaná nabyla domu s manželem, kdy dúm již po více let byl postaven, žalobkyně aní netvrdila, že by žalovaná mohla a musela znáti, že
může k zátopě, jaká nastala 17. července 1928, dojíti proto, že čistič je
kameninový a není hermeticky uzavřen, zejména nebylo prokázáno, že
by žalovaná byla někdy od někoho upozorněna, že stav čističe je závadný. Je možno, že při vypravení domovní přípojky na kanalisaci
uliční podle nových předpisů platných pro nové stavby od roku 1905 a
při starých domech, když se objevily nějaké závady, nebyla by se voda
mohla čističem dostati do dílny - ž e byv š a k ž a lov a n á n a t o 111
měl a v i n u, top r o k á z á n o n e bylo; když není jisto, že žalovaná porušila nějakou povinnost, aneb aspoň normální bedlivost (§ 1297
obč. zák.), nemůže býti činěna za uvedených okolnosti zodpovědnou za
škodu žalobkyni vzešlou a to ani podle § 1295 obč. zák. ani podle
§ 1311 obč. zák., neboť všude tu je podmínkou ručení vina. Kameninové
roury u čističe ve starých domech byly podle uvedeného zjištění trpěny,
žalobkyně tedy neměla důvodu pochybovati o tom, že kanalisace domovní je v pořádku, zejména když na závady upozorněna nebyla při
periodických čištěních zřízenci obce. Není proto její vina ani v tom, že se
nepřesvědčila o stavu kanalisace.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

(Rozh. ze dne 2. února 1935, Rv I 410/33.)
Ucpáním uliční hlavní stoky nahromadíla se v ní za ucpávkou voda
a dostavši se do kanalisační domovní přípojky, vyrazila kameninový
čistič, umístěný pod podlahou dílny žalobkyně, a dílu zatopila. Žalob~
kyně domáhá se náhrady škody jednak na obci P., jednak na vlastmcl
domu Kristině K-ové, ohledně této proto, že se nepřesvědčila o stavu
domovní kana1isace před škodnou událostí a že kameninový čistíč nebyl
upraven podle schváleného plánu.. P r v Ý s o u. d uznal žalobní nárok
proti Kristině K-ové d ů vod e m po právu. O d vol a c í s o u d k odvolání žalované Kristiny K-ové změnil rozsudek prvého soudu a uznal
právem, že žalob ní nárok proti Kristině K-ové není důvodem po právu
a žalobu zamítl. D ů vod y: První soud zjistil, že by voda nebyla vl1lkla
do dílny, kdyby čístič kameninový byl upraven podle schváleného plá!l~' ..
a kdyby žalovaná se byla přesvědčila o stavu domovní kanahsace pred
událostí ze dne 17. července 1928 (zatopení dílny žalobkyně). Odvolacl
soud zjišťuje dodatečně, že žalovaná II její manžel 'kdupili dům; 've
kterém má žalobky.ně najatou dílnu,"v roce 1905, a že dům ten byl p~c
staven. v roce 1897. Prvý soud dále zjistil, že ani žalobkyně nevěděla
o' onom kameninovém čističi,který byl umístěn pod podlahou v dílně
a byl zakryt prknem, dále pak, ,že obec po z~ve?,e!lí n~ov1ch~:předpi~ú
o domovní kana1isaci a vybavem stok rouramI, pnpadne člshCl, nezan-

Soucl odvoiací právem poukázal k tomu, že nelze žalované přičísli
vinu.na nehodě. Dovolatelka se nemůže právem dovolávati ustanovení
§§ 1096 a 1311 obč. zák. Nehledě k tomu, že z důvodu smlouvy nájemní nárok žalobní nebyl v prvé instanci výslovně uplatňován, má
§ 1096 obč. zák. význam pouze pro otázku placení nájemného. Pokud jde
o náhodu, nebylo ani tu zjištěno, že by žalovaná svým zaviněním zavdala k ní příčinu. Naopak bylo zjištěno, že nevěděla o vadnosti opatření domovní přípojky a nelze ji proto klásti za vinu, že něčeho. opomenula, když jí, která není odborníkem, závada nemohla býtí známa
a také nebyla ani zjevně patrnou (§ 1296 obč. zák.). Stavba domu nebyla
totiž prováděna za ní, nýbrž jejím předchlrdcem ve vlastnictví domu. Náhled dovolatelčin, že povinnosti tohoto přešly bez e vše h o na žalovanou, není zákonem odůvodněn. Specielních zákanů o ručení i za škodu
nezaviněnou nelze se tu dovolávati.
čis.

14138.

Sanovaná. banka, která přidělila svého úředníka 7 který ,nebyl u ni
vedoucím úředníkern nebo prokuristou - službou jiné bance, která s ní

-

Čís.

-

14139 -

čis.

14140-

čís.

14140.

96

byla sice hospodářsky spjatá podle 4. odstavce či. XXXV. zák. čís. 54/32
Sb. z. a n., avšak přece byla samostatným bankovním podníkem a nikoliv pobočkou oné banky, nemůže dáti tomuto úředníkovi výpověď
podle odstavce 3 čl. XXXV. zák. čís. 54/32 Sb. z. a D.
(Rozh. ze dne 6. února 1935, Rv III 165/34,
čís.

důvody

vizÚr. sb. 1957.)

14139 -

Byla-li žaloba podána na neexístující osobu, jde o zmatečnost podle
§ 7 c. ř. s., jež se rovná zmatečním důvodům uvedeným v § 477 c. ř. s.
pro obor odvolacího řízení.
(Rozh. ze dne 7. února 1935, R I 1643/34.)
P r v Ý s o u d nevyhověl žalobě, podané na ,,1.«, drůbežárna v O.
proto, poněvadž žalovaná není zapsána ani u živnosenského úřadu ani
v obchodním rejstříku, z čehož vyplývá, že žalovaná jest osoba neexistující. O d vol a c í s o u d nevyhověl odvolání žalobce se žádostí, by
byla vyslovena zmatečnost řízení z těchto d ů vod ů: Odvolání uplatňující jen zmatečnost není důvodné. Především se podotýká, že odvolací soud má přezkoumati rozhodnutí soudu prvé stolice pouze v mezích
odvolacích návrhů (§ 462 c. ř. s.) a že tudíž v daném případě bylo. odvolacímu soudu se zabývati pouze otázkou, trpí-li řízení prvé stolice
zmatečností. Tuto otázku bylo zodpověděti záporně; neboť důvody
zmatečnosti jsou v § 477 c. ř. s. taxativně vypočteny a žádný z těchto
důvodů není zde žalobkyní uplatněn. Zmatečnost podle jejího náhledu
jest dána v tom, že žaloba byla podána oproti neexistující osobě, pří
pad neuvedený ve shora uvedeném zákonném ustanovení § 477 c. ř. s.
Již z toho se podává, že o zmatečností řízení nemůže býti řeči. Jako žalovaná strana jest uvedena na žalobě ,,1., drůbžárna v O. k rukám pachtýře G. v 0.« žalobkyně mohla po daném vysvětlení ve sporu o pravém
poměru této drůbežárny činiti návrh na opravu žaloby, že jako žalovaná strana má platiti Richard G., tedy manžel pachtýře této drůbe
žárny, poněvadž podle jejího tvrzení přišla pouze s ním a to ve vlastním jménu do právního styku. Takovou opravu žaloby však žalobkyně
opomenula, musí tudíž nésti následky toho.
Ne j vy Š š í s o u d zrušil usnesení rekursního soudu, jemuž nařídil
nové jednání a rozhodnutí.
D tl vod y:
Byla-Ii žaloba skutečně podána na neexistující osobu, šlo o zmateč~
nost podle § 7 c. ř. s. pro nedostatek procesní zptlsobilosti. Ačkoliv
tento důvod zmatečnosti nenl uveden v § 477 c. ř. s., klade jej zákon co
do podmínek a účinku zcela na roveň těmto zmatečním důvodům pro
obor odvolacího flzenl.
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dočasném opatřeni v exekučním a konkursním řízení proti
•.
zeme~~~cU, které jest dlužník povinen poskytovati opravnenemu podle
, VyzIVne, b 10 povahy privilegované pohledávky ve smyslu § 3 b)
z~o,}!l~T~fi.·z, a n. Hm, že bylo na dlužníkov~ ne~ovitos!i ,za~k. ClS~ nemovitost přešla na jiného než původně zavazaneho dluzmka.
j l s t e n o , _.... ,._ ...", ... ,......... .. ....

z:~on, ~ ze dne 24. února t 934 čís. 33 Sb. z. a n. "

(Rozh. ze dne 7. února 1935, Rl 1648/34.)
P'

's o u d vyhověl návrhu povinných, by exekuce proti nim ve-

. ~ ~I odle § 1 zákona ze dne 24. února 1934.Ší~. 33 ~b. z. a n.. odde!,a Y 'mPo J"lné z těchto d ů vod ů: Soud ma z]lsteno, ze pohledavka

lozena 'vymáhaná
ml
.. .
"'t el'I
povstala za výživné, ktere. me'I vyma'h aJlclmll
ven
kUCl
exe
.
.
,
.
.
hl
d'
k
.
I'
..
latiti Alois R-a. a nikoliv povmm, kt~n tuto po. e. av u. prevz~ I koupí
P
·tosti na kterou je vedena drazba, pk z kmhovmho vy tahu pn
nel~~~~ připojeného jest patrno. Dle § 3 zák. čís. 33/34 .iest vyl~uč~n
~~Iklad exekuce, jde-Ii o výživné" které Jest dlyžník povmen opravne~
nému poskytovati dle zákona. jezto povmm neJsou p~Vm?l, posky!oval!
.l
dlevzákona
v...y z
n e , ny'brž Alois R-a. J'ako otec vymaha]lclho
. , . ventele,
1" 1
'edná se v tomto případě o pohledávku, kterou po~mm prevza I .p~?
Lbyvatelé nemovitosti a kterou jen jak? nab~vatele JSou povmv~1 te:
latiti. Z důvodu toho jest soud toho nazoru, ze nejde v tomto pnpa~e
,~ pohledávku ve smyslu § 3 zák. čis. 33/34 a odkla.d exekuce, J~k v ~a
lezu uvedeno, povolil, Rek u r s n i s o II d ~meml usnesem prveho
soudu a návrh na povoleni odkladu exekuce zamlU.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Praví-Ii se v § 3 lit b) zák. čís. 33/34 sb. z. a n., že. ustano~e~í § I
a 2 tohoto zákona neplatí o vymáhání výživného,. které Jest dluzmk po~
vinen poskytovati oprávněnému podle záko~a, Jest tomuto ustano,vem
zákona rozuměti tak že zákonodárce kladl duraz na povahu pohledavky
samé a že zvláštní j~jí povaha toho vyžaduje, by mohla býti ~ymá~ána
bez jakéhokoliv obmezení. PřipOjil-Ii zákonodárce. ke vsl?vu »vyzI,vneho«
větu, »které jest dlužník povínen poskytoval! opravnenemu ze zakona«,
chtěl jen zdůrazniti, že jen výživné ze zákDna a ~Ikoliv snad ze smlu~
niho závazku je pohledávkou privilegovanou, ktera, z,:~luhu]e ohledu,. ze
ji lze vymáhati bez jakéhokoliv ~bt?ezení, a ze ~ezalezl na. !om" kdo Jest
. dlužníkem a proti komu se vymaha, ana pohleda.vka na vyzlvnemv n..."E.~_,,_.....
_~.!lJ!.a,povahypJi~i1egQy.~p~PQhl~dá~ky t!m, z,ebxla n.ar5a,lite za]lsten a a realttapresla na ]lnehonezpuvo.dne. zavazanebo.dluzmka. T!sta~
tíovení uvedeného zákona jakožto zákona výjimečného jest vY,kladv~l!
přísně, čemuž vyhovuje shora uvedený výklad ustanoveni, § 3. zak. CIS;
33/34 sb. z. a n., jehož účelem bylo, aby bylo lze vymahatJ uvedene
tam pohledávky bez jakohokoliv obmezení.
Civilni rozh.odulltí XVII.
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Ustanovení § 67 vyr. ř. nelze použíti při vedení exekuce na záldadě
exekučního titulu podle § 63 vyr. ř. Pro vedení exekuce podle § 63 vyr.
ř. jest rozhodným obsah potvrzeného vyrovnání. Nestanoví-Ii ztrátu
lhůt jednotlivých vyrovnacích splátek, nestanou se splatné všechny vyrovnací splátky, nebyla-Ii jedna z nich zavčas zaplacena. V takovém
případě má vymáhající věřitel na vůli vésti exekuci buď na základě exekučniho titulu podle § .63 vyr. ř. aneb následkem obživnuti pohledávky
podle § 67 vyr. ř. podle původního na celou původní pohledávkit znějí
cího exekučního titulu.
Neobsahuje-Ii exekuční titul podle § 63 vyr. ř. závazek k placení
ÚToků ode dne dospělosti nezaplacených splátek, nelze exekuci k vydobytí ÚToků povoliti, byť i vymáhající věřitel měl podle hmotného práva
na ně nárok.
(Rozh. ze dne 7. února 1935, R I 41/35.)
Vymáhající věříte I přihlásil za vyrovnaciho řízení o jmění povinného k vyrovnání pohledávku ve výši 21.522 Kč 95 h, na níž podle potvrzeného vyrovnání obdržel 45% kvotu, tudíž 9.685 Kč 35 h. Poněvadž
na tuto pohledávku zaplatil povinný ve splátkách jen 3.770 Kč 55 h,
takže zústal dlužen 5.9'14 Kč 80 h a další splátku, ač upomenut, nezaplatil, navrhl vymáhající věřitel, by mu byla podle § 63 vyr. řádu povolena exekuce na movité věci povinného pro zústatek 5.914 Kč 80 h
s úroky ve výši 7.799 Kč 90 h, ježto nastala ztráta lhůt a obživnuÍÍ pohledávky. P r v Ý s o u d povolil exekuci podle návrhu. Rek u, s ní
soud k rekursu povinného změnil částečně usnesení prvého soudu tak,
že návrh na povolení exekuce co do částky 6.722 Kč 60 h, s úrokovou
částkou 7.799 Kč 90 h zamítl, jinak usnesení prvého soudu povolující
exekuci k vydobytí zbytku 1.077 Kč 30 h potvrdil. D ů vod y: Pří
tomná exekuce byla povolena na základě exekučního' titulu podle § 63
vyr. ř: Na základě takového exekučního titulu lze však vésti exekuci
pouze k vydobytí vyrovnacích splátek již dospělých, nikoliv však také
pro ostatní splátky, jež podle obsahu vyrovnání dosud nedospěly. Podle
obsahu vyrovnacího návrhu bylo 9 splátek po 538 Kč 65 h aŽ do 15.
břez~a 1934 splatných, což odpovídá částce 4.847 Kč 85 h, na něž povmna strana podle obsahu exekučního návrhu zaplatíla 3.770 Kč 55 h.
Podle vlastních údajů exekučního návrhu byla tudíž exekuce pouze co
d? částky 1.077 Kč 30 h' odůvodněna. Pro úroky nepodává exekuční títul
vubec opory. Slušelo proto exekuci ohledně dalšího obnosu zamÍtnosti
(srov. rozh. čís. 12'511 sb. n. s.).
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
D

ů

vod y:

Ustanovení § 67 vyr. ř. nelze použíti při vedení exekuce. na základě
titulu podle § 63 vyr. ř., ano stanoví ien podmínky obživnutí
púvodní pohled~~vky 11 nepraví, že se vyrovnací kvota stává nesplněním
iedné kvoty, celá splatnou. Pro vedení exekuce podle § 63 vyf. ř. ;est
rozhodným obsah potvrzeného vyrovnání a, neobsahuié-li ztrátu lhút
exekučního
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'ednotiivých vyrovnacích splátek, nestanou se splatny všec:hny ,~yro~nad
j látky, nebyla-Ii jedna z nich zavčas zaplacena .. V ta~ovem pl~pade ma
sp áhající vdi tel na vůli vésti exekUCI bud' na zaklade exekucmho tItulu
vY~~e § 63 vyr. L, aneb náslcllkem obživnutí pohledávky podle § 67, vyr.
~o odle původmho na celou původní pohledávku ZnějlClho exekucl11no
r. p
titulu.
čís.

14142.

Procesuální překážka zahájené rozepře (§§ 232,,233 c. ř: s.) před
énádá, že jest mezi týmiž stranan:i ~ témže Ilřed~e~ po stran~e t o.r ~ á I tl í spur již zahájen. Rozhoduje jen stav lormalnt (proCesualfll), jak
se jeví na venek.
,
.. , "
Rozpor mezi skutečným a !ormálnun stavem vz spo!" jlZ dnve z~:
hájeném jest i~~iti, v ono~ sporu, nikoli ve spom drul1cm, I<de se rest
j~n Ů'lazl<a zahajene rozepre.
(Rozll ze dne 7. února 1935, R I 131/35.)
Žalovaní vznesli proti žalobě, podané proti nim Marií Z-ov6u, námitku zahájené rozepře tvrdíce, že o téže věci byla proti nim žalobkyní
Marií Z-ovou a jejím mužem Josefem Z-ou již zahájena rozepře pod zn.
sp. Ck 189/29. P l' v Ý S o u d námitce té vyhověl a ža~obu odmítl. R..ek u r sní s o u d zrušil usnesení prvého soudu a uloz1l mu, by, dnve
než rozhodne o námítce rozepře zahájené, vyšetřil, zda žalobkyně Marie
Z-ová s k u teč n ě podala žalobu pod Ck 189/29 na žalované, zejména,
zda podepsala plnou moc právnímu zástupci. Po provedené,;, šetře;,í
p l' V Ý S o u d vyhověl námitce zahájené rozepřene z těcht? d u v.o d, u:
l'-Ja základě seznání svědků a žalobkyně má soud za prokazano, ze zalobu pod č. j. Ck 189/29 nepodala žalobkyně, nýbrž její manžel, kt~rý
také plnou mocza ni podepsal, že tedy žalobky:ně ve sp?ru onom pravního zástupce Dra Karla K-a nezmocll1la a podpIS na pine mocI ve sporu
onom založené není pravý. V důsledku toho přítomná rozepře nebyla
již zahájena pod č. j. Cl< 189/29. Rek u r sní s o u d potvrdil usnesení
prvého soudu.
]\] e j v y Š š í s O u d k dovolacímu rekursu žalovaných usnesení rekursního soudu změnil tak, že námitce rozepře zahájené vyhověl a žalobu odmítl.
D ů vod y:
Dovolací soud nesouhlasí s nrávním názorem rela:rsního soudu,
z něhož tentů vycházel při svém' zrušovaCÍm usnesení, a na jehož závaznost i pro sebe se odvolával v napadeném usnesení, že totiž o zahá. jené rozepři dalo by se mluviti jen tehdy, kdyby byla žalobkyně před
chozí žalobu č. j. Ci< 189"/29-1 s k u teč n ě se svým manželem podala,
a že proto náleželo prvému soudu, u něhož námitka litispendence byla
vznesena, aby okolnost tu náležitě vyšetřil. -K opodstatnění procesuální
překážky zahájené rozepře, k níž nutno pOdle'§ 240 odst. 3 c. ř. s. hleděti
vždy také z povinnosti úřední, stačí, že po stránce formální jest spor meZi
týmiž stranami o témž předmětu u téhož nebo jiného soudu již zahájen
7'

-
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(§§ 232, 233 c. ř. s.). Rozhoduje tu jen stav formální (procesuální), jak
se na venel< jeví. Stanovisko to odpovídá i účelu zákona, aby nejen
strany nevedly o témž nároku" opřeném o týž právní důvod, několik
sporů, ale aby téžz veřejného zájmu nemusily se soudy touž věcí několi
kráte obíral! a bylo se vyvarováno možného vydání dvou neb více rozhodnutí sobě odporujicích (srov. na př. čís. 2788 a 3783 sb. n. s.). Rozpor mezi skutečným a řormálním stavem ve sporu již dříve zahájeném
náleží řešiti v onom sporu a nemůže se soud, který' ve druhém sporu řeší
jen otázku zahá1ené rozepře rozporem tím obírati; protože vůbec nemůže
v druhém sporú odslraniti skutečnost, že žaloba taková tu jest a spor
o ní ve skutečnosti se již vede (srov. také rozh. čís. 216 a 3783 sb. n. s.).
Že první spor byl ponechán v klidu, na věci nic nemění, když rozepře
přes to zůstává zahájena (§ 232' c. ř. s.) a k návrhu kterékoliv ze stran
může býti opět obnovena lS 169 c. ř. s.). Ani otázkon plipadné zmateč
nosti ve sporu prvém (§ 477 čís. 4 nebo 5 c. ř. s.) nemůže se soud·
v druhé rozepři zabývati. To vše náleží do rozepře první. Neprávem
tudíž uložil rekursní soud soudu prvému, aby zjišťoval okolnosti, zda
předchozí spor zn. Ck 189/29 byl žalobkyní ve skutečnosti veden, když
oylo nesporno a z příslušných spisů zjištěno, že se spor mezi týmiž stranami o témž předmětu formálně již vede.
čís.

(Rozh. ze dne 7. února 1935, Rv J 2167/32.)
Žalobce zaplatil žalované na nájemném předem na dobu 5 let od
1. listopadu 1925 do 31. října 1930 30.000 Kč. Tvrdě, že najatý byt
nebyl zařízen tak, jak bylo vymíněno, domáhá se podle § 1096 obč. zák.
přiměřené slevy nájemného v poměru menší upotřebitelnosti bytu za
dobu, po kterou byt ten obýval. Žalovaná proti žalobnímu nároku namítla mímo jiné, že žalobou uplatňovaný nárok je v podstatě nárokem
ze správy podle § 922 obč. zák., jehož se již žalobce nemůže domáhati,
ježto jej neuplatňoval ve lhůtě uvedené v § 933 obč, zák. Žalobě bylo
vyhověno s o u d Y vše c h tří s t o I i c, ne j vy Š š í m s o ude 111
z těchto
důvodů:

, S hlediska ciovolacího důvodu nesprávného právního posouzení vecl
jest řešiti otázku, zda žalobní nárok, opřený o předpis § 1096 věta druhá
obč. zák., je nárokem ze správy podle§ 922 a. d. obč. zák. a zda tudíž
jeho uplatnění podléhá lhůtě stanovené v § 933 obč. zák., či nikoliv.
Z důvodu vadnosti najatého předmětu poskytuje zákon nájemníkovi
různé nároky, mezi nimi také podle zvláštního ustanovení § 1096 obč.
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v doslovu !ll: dílčí novely nárok na osvobození od nájemr;ého, Je-li
.atá při odevzdání tak vadná, nebo stane-ll se za trvam nél.Jmu
veC plana]
. "
,",.
t
d b
eupo"'e
r vadnou, že se nehodí k vymmene~lu uZlvam: a
o po o, ~ n
~.li
t~k I os ti a podle jejího rozsahu. Přr tomto n,aroku na srazk~ z, crnze
blt~l~ 2. věty § 1096 obč. zák., - kterého se naJemnll~ nemovlt~ ve CI ,ani
P? d vZlla' ti nemúže a při němž činže se Snlzu]e ]1z podle zakonneho
'
" b't
P,re de
. u vm
mezích zákonem
vyslovených po dobu neupotre
I e Inos t'I a
re
plS
o
§
33
b'
'k
t'
b
' 'd e
P
. odle jejího rozsahu - , neplatí lhuty9· o c', za:, re a, z.e
P . "tní druh správy při věcných nájmech za zpusobIlost napte veCI
o ZVlas
.
. .
"
t' , k III d'lč'
k lľednanému užívánÍ. Jde to zC,ela J.~s~e na Je\~o z m?, tyu "
.! 1
] I str. 311 a 312, kde se mImo ]Ine pravI, ze pOUZl1r vseobecnych
nO:~,~vení o správě Dodle § 922 a. d. obč. zák. mělo by tu problema~i~:oU cenu, a že lMly § 933 obč. zák; by byly při ponen~hlu ':.~nik,:
'íeích vadách málo praktickým;i. Krome toho I~e v ~ouzene,m. pn~ade~
lede činže byla zaplacena ku predu, a kde, se. n~]em~Ik do,!,aha vracem
části zaplacené činže v poměru, neupotrebltetnOS~ a )eJl~o "rozsahu,
o nárok z bezdťrvodného obohacenr podle § 1435 ok. zak., jenz se promlčuie teprve v řádné lMtě promlče::í (~ !~79 obč. zá~.). Právem ~ro,t,o
vyslóvil odvolací soud, že pro uplatnovam za!obnrho naroku neplatr tnJetá Rropadná lhůta uvedená v § 933 obč. zák.
,
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Nárok na slevu z nájemného podle druhé věty § 1096 obč. zák. nelze
posuzovati podle obecných předpisů o správě (§§ 922 a násl. obč. zák.).
Neplati proto pro uplatněni nároku propadná lhůta § 933 obč. zák.
Bylo-Ii nájemné zaplaceno předem, jest nárok na poměrné vrácení činže
nárokem z bezdůvodného obohaceni podle § 1435 obč. zák., jenž se
promlčuje v řádné lhůtě § 1479 obč. zák.

Čís.

čís.
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Stal-li se postup jen k inkasu, nepozbyl postupitel práva, by s pohlea ji zažaloval.
.

davKou disponoval

(Rozh. ze dne 7. února 1935, Rv J 1818/33.)
Srov. sb. n. s. čís. 2227, 10.05-7, 10.765, 11.213, 11573.
zalobce Oskar K. dodal žalovanému Františku S-ovi zboží za 432 Kč
a současně s dodáním zboží mu vždy zaslal celkem 5 faktur, na níchž
byla doložka, .že pohledávka, na faktuře uvedená, byla .postoupena záložně v K. P r v Ý s o u d uznal podle žaloby, jíž se žalobce Oskar K. '
domáhal zaplacení za dodané zbOŽÍ, vzav za prokázáno, že zažalovaná
pohledávka nebyla žalobcem postoupena záložně v K. do vlastnictví.
O d vol a c í so u d k odvolání žalovaného změnil napadený rozsudek
a žalobu zamítl z těchto cl ů vod ů: Prvý sond zjistil správně, že na
fakturách je další doložka, že postoupeny byly záložně v K., .a byla na
nich již v době, kdy faktury zaslány byly žalované straně. Právem proto
namítlá žalovaná strana straně žalujíc! nedostatek aktivní legitimace ke
sporu, neboť podle § 1396 obč. zák. nemůže postoupený dlužník prvému
věřiteli již platiti ani se s ním vyrovnati, jakmile mu postup byl oznámen, což v tomto případě podle obsahu faktur se stalo. Tvrd'í-li žalobce,
že postoupeny byly faktury záložně v K. toliko k inkasu, jest tvrzení toto
proti žalovanému bez účinku, když o tom nebyl žalobcem vyroz1lměn.
Jak mezi sebou upravily poměr žalobce a záložna,který poměr na venek
jest postupem a zejména jaký příkaz postupník snad obdržel a přijal, do
toho postoupenému dlužníku nic není a není proto žalobce legitimován
k podání předmětné žalbby.
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N e j v y Š š í s o u d k dovolání žalobce zrušil rozsudek odvolacího
soudu, jemuž uložil nové jednání a rozhodnutí.
D ů vod y:
S hlediska právního posouzení věci nelze souhlasiti se soudem odvolacím v tom, že bylo by proti žalované straně bez účinku tvrzení strany
žalující o tom, že faktury byly postoupeny záložně v K jen k inkasu
Tvrzení toto naznačuje úmysl stran, který byl sledován připojením doložek o postupu na jednotlivé faktury, a jde o to, aby význam doložek
těch byl vysvětlen. Stal-li se postup jen k inkasu a nevyšla-li pohledávka
z majetku původního věřitele, nepozbyl tento také práva, aby svojí pohledávkou dále disponoval a ji také zažaloval (srov. rozh. čís. 10.057
sb. n. s.). Prvý soud zjistil, že sporná pohledavka záložně v K »do vlastnictví« postoupena nebyla. Z tohoto zjištění plyne pak závěr, že nešlo
o. konečný přechod majetkové hodnoty z postupitele na postupníka, že
majetek postupníkův zvětšen nebyl a že tedy pohledávka zůstala dále
v disposičním právu postupitelově. Přichází-li nyní odvolací soud k závěru opačnému a míní-Ii, že jde o přechod pohledávky ze jmění postupníkova do jmění postupitelova, odporuje to zjištění prvé stolice. Bude
proto věcí soudu odvolacího, aby, nesouhlasí-li se zjištěním prvého
soudu a s jeho výkladem doložky o postupu na fakturách, opakoval dů~
kazy v tom směru prvním soudem provedené a teprve potom ve VěCI
znovu rozhodl.
čís.
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Zamítnuta-Ii v záldadním sporu žaloba o uznání nemanželského 0:covství z důvodu, že žalovaný podle výsledku 1>rgl!.gL;z!<QlIšky nemůže
.~Qýti.9tcemdítěte,nemOOIx by způsobiti pnznivější rozhodnuti pro žalobce důk~zy, j:ewoyaný" SOUl?žil v . kritické doběslOOtkm1 dítěte.
Okolnost, Že jiný odborník vyslovilo' průkaznosti krevní zkoušky jiné
mínění, než znalec, jehož mínění přijal soud za rozhoduj/cl, nenl dů
vodem obnovy.
(Rozh. ze dne 7. února 1935, Rv I 1936/33.)
P r v Ý s o u d zamítl žalobu nezl. Vladimíra K-e proti Rudollu F-e
o uznání otcovství a placení výživného, opřev svůj výrok O to, že podle
výsledků krevní zkoušky žalovaný nemůže býti pokládán za otce žalobcova. Žalobce domáhá se obnovy tohoto sporu podle § 530 čís. 7 c. ř. s.
tvrdě, že se teprve po vynesení rozsudku dověděl, že Dr. K. vykládá
význam a průvodní sílu důkazu krevní zkouškou zcela jinak než soudní
znalec Dr. S., na jehož posudku je v odpor vzatý rozsudek vybudován,
a že nově nabídnuými svědkyněmi Sch-ovou a T-ovou .ie podpírána
hodnověrnost nemanželské matky, pokud jde o dobu soulože' její se žalovaným. Niž š í s o u d Y vyhověly žalobě o obnovu, p r v Ý s o u d
z těchto d ů vod ů: Co se týče znaleckého důkazu, jest napadený rozsudek odůvodněn tím, že podle znaleckého důkazu o zkoušce krevní žalovaný otcem žalujícího dítka býti nemůže. Znalcem byl Dr. E. S.

T

dí-li žalobce, že Dr.

J.
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K jest o důkazní sile zkoušky krevní jiného

~roru než znalec Dr. S., tedy jde pouze o jiný znalecký názor, nikoliv
nf: o jiný důkazní prostředek. Důkazním prostředkem jest totiž znalectví
~ako takové, nikoliv .ale z,nalectví určit~ osoby. K tomu!? . důkazu mU,sí
J oud přikročiti, nema-1I sam dostatečnych znaloslr v urcltem oboru ve~eckém nebo praktickém. V daném případě se to také stalo a osoba,

která soudu podala zprá~u. o ,zk~ušce krve. a jejín; výz~amu pro, zjištění
otcovství, byl Dr. S. Že JIny lekar (Dr. K) Jest Jmeho nazoru, nez Dr. S.,
znamená pouze, že jsou pochybnosti o správnosti provedeného di\kazu
znalcem, nikoliv ale, že jde o nový důkaz anebo o novou skutkovou
okolnost. Správnosti provedeného důkazu znalcem lze odporovati ří
zením opravným, nikoliv však žalobou o obnovu sporu. Pokud jde však
o důkaz svědectvím Marie Sch-ově a Berty T -ové, mohly by okolnosti,
které svědkyně mají vědětí, míti příznivý vliv na rozhodnutí sporu o otcovství, bylo prot{) žalobě o obnovu vyhověti.
Ne j vy Š š í s o u d k dovolání žalovaného změnil rozsudek odvolacího soudu a žalobu o obnovu zamítl.
D ů vod y:

V základním sporu zamítl soud žalobu, protože zjistil podle znaleckého posudku, že žalovaný podle výsledku krevní zkoušky otcem žalujícího dítf.!", býti nemůž~, a dále, protože tím pokládal výpověď ne manželskématky'za"'silne"'óslabenou, takže prý nemohl své zjištění o ni
opříti. Jde o to, zda nově nabídnuté důkazy by mohly vzhledem na výsledky průvodního řízerií v hlavním sporu působiti rozhodnutí pro nezl.
žalobce příznivější. Zjištění, že žalovaný nemůže býti otcem žalujícího
dítěte, nevylučuje, že žalovaný tělesně obcoval s nemanželskou matkou
v kritické doběL.a.l~,):'y.Il!čllie,Ž.~ žalovaný nezletilého ž')lobce ~pl()clil.
Tímto zjištěním by tedy byla vyvrácenadonm.ěnk') § J63obLzák"
i kdyby bylo prokázáno, že žalovaný souložil s nemanželskou matkou
až do 16. září 1931, jak ona tvrdíla. Nově nabídnuté důkazy svědkyněmi
Sch-ovou a T -ovou, kterými měla býti podepřena hodnověrnost zmíněné
výpovědi nemanželské matky, by tedy nemohly způsobiti příznivější
rozhodnutí pro žalobce, poněvadž by tento výsledek nemohl mítí ani
přímý důkaz, že žalovaný s nemanželskou matkou v krítické době souložil. Závažné by byly tyto důkazy jen,. kdybyvedlenichbyl nabídnut
ještě důkaz, kterýbybyI způsobilýotřástizjistěním, že podle výsledku
~Kfevífrikóušky' žalOvaný' nemůže býti . otcem nezletilého žalobce. To se
však nestalo. Okoln{)st,které se žalobce dovolává, že jiný, třeba odborník, vyslovil o průkaznosti krevní zkoušky jiné mínění než znalec,
jehož posudek přijal soud za rozhodující v základním sporu, není dů
vodem obnovy podle § 530 čís. 7 c. ř. s. Musely by, nejde-li o křivou
výpověď znalce podle § 5,30 čís. 2 c. ř. s., býti nabídnuty důkazy o tom,
že skutkové předpoklady, na nichž se zakládá posl!dek znalce, kterého
sb~d slyšel v hlavním sporu, jsou mylné, napříkl.,žl'._QJ.!lyl~mJ:Jyl"zkou,._~anakrev jiných osob, nebo že zjištění, ke které krevní skupině patří
zúcasthěíféosoby, je mylné. O takové nové ňůkazy však žalobce žalobu
o obnovu neopřel. Není tu tedy předpokladů § 530 čís. 7 c. ř. s.
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'ztrátou manž:!ova n,ároku., Konečně Jest nepochy~néJ že ,.by 11131lŽel,
r

Odpírati manželskému původu dítěte podle § 158 obč. zák. lze jen
žalobou.
.
(Rozh. ze dne 7. února 1935, Rv ! 2593(34.)

..p r v Ý s o u d vyhověl žalobě na oduznání manželského původu
dltete podle § 158 obč. zák" o d vol a c í s o u d žalobu zamit!. D ů
vod y:. Nez!. Květuše K-ová narodila se 29. dubna 1932 a byla zapsána
v: matnce narozených Jako manželské dítko žalobce a jeho manželky.
~alobcese o jejím ~arození dověděl v červnu 1932, a podal dne 25.
cer~~a 1932 u okreslllho ,soudu v K. D. žádost za udělení práva chudých
a znzem zastupce chudych pro spor o oduznání manželského původu
Jmeno~~ného dítka .• Této žádostí bylo vyhověno, ale liknavostí soudní
kan.c~lar,e seo stalo, ze k zřízení zástupce chudých došlo až po uplynuti
3meslčm Ihuty § 158 obč. zák. Prvý soud žalobě vyhověl neprávem.
Vycház.el z názoru, že.pod~ním žoádosti za udělení práva chudých žalobce
zaroven odplral manzelskeho puvodu děcka a že to stačí k zachování
IhůtJ::' v li I ~8 (}b~. zák: stanovené, poněvadž v tomto paragrafu není
manzelov,l vyslo,:ne ulozeno, aby ?dporova! manželskému původu žalo.~ou. Nazor ~rveho s:-,udu Je my lny. V § 158 obč. zák. se síce o žalobě
pnmo ne!nluvl, al.e pres to. nemůže býti pochybností, že zákon právě
a Je~om, zal?bu .mel na. myslI. .~Iyne to z jeho u~tanovení, že se odpírání
musl stalI ,tIm,. ze m~nze! dokaze proh opatrovlllku, který se má ustanoVItI k obhajelll n;anzelského zrození, že není možno, aby dítě od něho
bylo zplozeno. JIZ to, že zákon přikazuje, proti komu má manžel důkaz
ten erovésti,.d~kazuje, že má býti odpor uplatněn sporem, ve kterém se
manzelovl pndeluJe postavení žajobce a opatrovníkovi žalovaného. Dále
tomu nen~éně zřej~ě svě?čí, ,že zák?11 žádá na manželi důkaz, a !c, jak
Jest na blledlll, dukaz presny, ktery přece, ježto jde o spornou otázku
sk~tko~ou a p~ávní, možno provésti jeh sporem. Že to musí býti dllkaz
stn~tl1l, vys.vlt~ n~Jen ze slov zákona samého, ale též z úvahy, že běží
o, ver; v~hke dulezltosh a že se oduznání manželského původu dotýká
zajmu dltete, tedy osoby, která je podle § 21 obč. zák. pod zvláštní
ochrano~ z~ko.~a. l'!'elze tedy mysliti jinak, než že zákon požaduje důkaz
ve !ormall1lm ;IZel1l l?růvodníom, ve kterém musí býti vyčerpány veškeré
po r~ce JSOUCI prostredky dukazní, aby nebyla ani nejmenší nejasnost
v otazce, o které má býti ,rozhodováno. Poukaz na § 159 obč. zák. nestačl a a~q~lto;1 napadene rozhodnutí také nelze ospravedlniti. Kdyby
k ~~ch?val1l Ihuty podle § 158 obč. zák. stačilo pouhé vznesení odporu
v nzel1l nespoľ11en:, mohlo by to vésti k tomu, že by manžel, když již
odpo; eodal, khd;,e ,mohl vyčkávati a třebas teprve po letech začíti věc
provadelI. Promlcel1l by seobávatí nemusí!, ježto jde o právo osobní
a to p.odleo §§ 1478',1481 obč. zák, promlčení nepodléhá. Mohly by tak
nastalI pru.tahy:, tak,ze by se vyřízení věci velmi oddálilo, což by však
bylo proti jas~;mu umyslu zákonodárcovu. Ten si přeje, aby se věc rozhodla co, n~J~nve, ~eboť Je to, nU,tno především v zájmu dítka, a pak by
se prodle,:ar:lm ta~e provedel1l dukazu mohlo ztížití ne-li docela zmařiti,
a proto dava manzelovilhůtu poměrně krátkou a stihá její nezachování

. kdyby byl pnpustny pouhy odpor v nzem nespornem, mUSIl odpor ten
~platniti nap!osto u:'Čít~~l prohláš,:ním: kt~ré však ~ení možno shledá~
vati v tom, ze manzel.zada za udele11l prava chudych pro spor, ktery
zamýšlí zahájiti o oduznání manželského původu a to jíž proto, že ke
sporu tomu aní. dojíti nemusí. Z uvedené120 plyne ted~, že podáním, žádosti za uděleni prava chudych dne 25. cervna 1932 zalobce podml11ce
I:i 158 obč. zák. zadost neučiníl a že jeho žaloba, do~lá teprve 28 .. srpna
1933 tedy dávno po zákonné lhůtě, je opožděná. Zalobcův nárok tím
zanikl a z jaké příčiny se to stalo, jest vedlejší, poněvadž lhůta, ci lcteroll
zde běží, jest propadnou Ihútou hmotného práva.
'
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D

ů

vod y:

Dovolací soud schvaluje právní názor odvolacího soudu, žeodpíra ti
manželskému původu dítěte podle § 158 obč. zák. lze jen žalobou, a odkazuje k příslušným důvodům napadeného rozsudku. Stejný právní
názor jest sdílen í písemnictvím (srov. Klang: Komentar I. str. 890,
Ehrenzweig: System, VI. vydání, svazek 11/2 str. 182, Krasnopolski: FamilieÍ1recht str. 223, Mayr: Lehrbuch 11. sv. str. 91, Tilsch:. Einfluss der·
Civilprozessgesetze au! das materíelle Recht str. 53, Sedláček: Rodinné
právo str. 117 a Krčmář: Právo rodinné str. 61). Názor, zastávaný v rozhodnutí býv. nejv. soudního dvoru ve Vídni ze dne 5. října 1864 čís, 5804
(Ol. U. čís. 198l)'v_~~"Jz,~,.. Q92QX()Yf,\ji,manželskérnupůvoc\11 dítěte nft- ". 1'
, mitkou (Einrede), byl opuštěn již v rozhodnutítél1Qžsoucl.uze ,clne.L
~~TI]n,l'T870čís: 8059 (OL U:Čí8.3896). '. ' . .... .
čís.
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Podle ustanovení všeobecných pojišťovacích podmínek shodného
s § 32 zákona čís. 501(1917 ř. zák. musl poJišťovatel, odvolává-li se na
průpadní doložku pro porušeni bezpečnostního smluvního ustanovení,
dokázati, že pojistník takový předpis porušil a že se pojistítel v měsíční
lhůtě, co se dověděl o porušeni oné závaznosti, na průpadni doložku
odvolal aneb v téže době pojistnou smlouvu vypověděl. Nejde o nepři
pustnou novotu (§§ 482, 5Q4 c. ř. s.), uplatnil-Ii pb'jistnlk teprve v opravném řizení, že pojistitel tento důkaz neprovedl.
(Rozh. ze dne 7. února 1935, Rv I 2741(34.)
Žalobce hyl pojištěn proti požáru u žalované. Dne 21. ledna 1928
oznámil žalované bezodkladně a žádalo výplatu pojistného
obno.sll. Zalovaná odmítla dopísem ze dne 21. března 1928 plniti namítnuvšl, že žalobce nese na požáru Sálil vinu. Žalobce domáhá se výplaty
P?jištěnéhoobnosu. Žalovaná namítla proti žalobě, že žalobce ztratil
. narok na odškodné podle čl. 11 všeobecn.ých pojišťovacích podmínek,
protože nedodržel bezpečnostních předpisů . uvedených v § 5 odst. 3
dodatku ke \'šeobecným pojišťovacím podmínkám a ·ťopi! v kotli· parní
lokomobIly v parní pile v době, kdy se tam nepracovalo. Níž š í
vyhořel, ~ož
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s O U d Y uznaly žalobní nárok důvodem po právu, o d vol a c í s o u d
mímo jíné z těchto d ů vod ů: Výtka nesprávného právního posouzení
provedena jest vlastně jedíně v tom směru, že soud první stolice nesprávně posoudil význam průpadné doložky, na kterou žalovaná strana
soustředila svou obranu, když se jí nepodařil důkaz, že žalobce požár
přímo buď úmyslně neb hrubou nedbalostí zavinil. Avšak je v neprávu.
Podle čl. 11/2 pojišťovacích podmínek a § 32/2 poj. zák. může se žalovaná strana dovolávati průpadní doložky a odpírati se své strany splnění
pojišťovací smlouvy, je-li prokázáno na jedné straně porušení bezpeč
nostních závazků pojištěncem převzatých a na druhé straně, že toto porušení stalo se vinou pojištěncovou neb mělo vliv na vzník pojistné príhody příp. na objem plnění pojišťovatelova. Soud první stol.ice shledává
'sice, že se žalovaný dopustil takového porušení tím, že proti předpisu
§ 5/3 pojišťovacích podmínek pro živnostenské provozovny platných
vytápěl po případě dal vytápěti kotel lokomobily v parní pile v (!obě,
kdy se tam nepracovalo, ale má současně za to, že v tom lze spatřovati
nejvýše neopatrnost žalobcovu, nikoli však zavinění ve smyslu shora
uvedeného předpisu, a že jednání to nemělo a nemohlo míti vlivu na
vznik a rozsah požáru, když není prokázáno, jak požár vznikl, že vznikl
v souvislosti s tímto jednáním žalobcovým, ba naopak, když lze míti
pravděpodobně za to, že vznikl krátkým spojením elektrického vedení.
Proto také nebylo třeba bráti v úvahu a blíže přetřásati i jiná žalovanou
stranou uplatněná porušení bezpečnostních závazků žalobcových, ježto
nemůže žalovaná odvolávati se na příslušnou průpadnou doložku bez
ohledu na otázku, jak požár vznikl. Není správným její názor, že může
odepříti splnění pojišťovací smlouvy již tehdy, když pojistná příhoda
vůbec, třebas úplně bez viny pojištěncovy, nastala, jakmile jen dokáže,
že týž prohřešil se nějak proti smluvním závazkům, jež se vznikem této
příhody nejsou konkrétně v nijaké souvislosti.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovoláni.

o ů vod y:
Podle čl. 11 všeobecných pojišťovacích podmínek (shodných s § 32
zákona o pojišťovací smlouvě čis. 501/17 ř. z.) musí pojišťovatel, odvolává-Ii se na průpadní doložku pro porušení bezpečnostního smluvního
ustanovení, dokázati, že pojistník takový předpis porušil a že se pojístitel v měsíční lhůtě, co se dovědělo porušení oné závaznosti, na prů
padní doložku odvolal aneb v téže době pojistnou smlouvu vypověděl.
To plyne z jasného ustanovení čl. II odstavec (2) všeobecných pojišťo
vacích podmínek a i zustanovení § 32 odstavec druhý zákona o pojišťo
vací smlouvě čfs. 5,01/17 ř. z., jenž ovšem v poslední větě zavdává
podnět k pochybnosti slovy »Oas gleiche gilt .... «. Pochybnost ta jest
však vyvrácena zprávou panské sněmovny čis. 51 příl. k sessi XIX/19,o9
str. ll, kde se opomenutí výpovědi pojímá jako vzdání se uplatnění prů
padní doložky, a článek 11 odstavec 2 všeobecných pojišťovacích podmínek to dokonce zcela zřetelně praví. Žalobce tvrdil v žalobě, že požár
vypukl dne 21. ledna 1928, že oznámil pojišťovně škodu bez prodlení
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. lovaná odn1ítla plnění dopisem ze dne 17. března 1928,S odů,voda. z~ že žalobce má sám vinu na požáru. Z toho neplyne, z,: se zalo:
~~~~'~trana odvolala na průpadní doložku, nebo že vypov,ědeb v ~ne
• 'č . Ihu' tě a sama to ani netvrdila. Žalobce to protI namltkam zatHeSI 111
J
, y . " ,
. k
.
•
d ol' , a
lované strany ovšem nenanutal a pnsel s n~mlt ou tou az v o v aUl
akuje ji v dovolací odpovědi. Tu však ~ejde o. n~vou skut~ov?U okolop t nebo námitku podle §§ 482 a 504 c. r. s., nybr,; o pravl11 ota3'ku; an
n?sdoklad
pro odvolání se na průpadní doložku jest upraven ]lz_ zakop
pre v ustanovení § 32 odstavec druhý, druhá věta zákona, čís; 001/17
~em a toto ustanovení jest účinným podle § 167 čís. 17 tehoz, za,ko~a
~ :~smí v neprospěch pojistníka býti zm~něn?, )ak p:av~,§ 42 tehol zal
Jest proto nutícím předpIsem, k nemuz jest pnhltzett bez ohledu
~~n:~, zda se žalující strana tohoto ustanovení dovolá~~~~, čilí nic. Jde
o rávní posouzení, jež přísluší soudu, a posoudIly-lI Ul;"'. soudt s ,~Ie:
d' Pka právního věc vadně nedbajíce tohoto ustanovel11, j~st pr!hll~etl
I<-I~, tce žalobcově po právní stránce vznesené v odvolaclm sdelem a
Ykované v dovolací odpovědi, že právní posouzení jest vzhledem
• d'
d Ioz'k y;
opa
k tomu nesprávným. Chce-Ii se pojišťovna dovo I'avaÍl. pu?a
mo
IEusí tvrdítí a dokázati n~jen, že byl poruše~ s~ll~veny bezp~č~os(nt
ředpis nýbrž všechny predpoklady pro opravne11l k odv,ol~nt oe ,na
~růpad~í doložku a k těmto I?ře,dpokladilm patří také tvr!e~l, z~ p~u:da
prilpadní doložky neb ~Yr:ovedela smlo,uvu z~včas. Neuc1l1lla:h taK zalovaná pojíšťovna, musI zavazek z pO]1sťovacl smlouvy splm!L
čis.

14148.

Jde-li o soucovské zástavní právo nabyté za vyrovnaclho řlz~ní (pro
útratovou pohledávku, jež nebyla vyrovnáním dotčena) a bylo-h vyr?y:
nad řízeni zastaveno a současně vyhlášen byl konkurs, nelze pounh
předpisu § 2 (2) konk. f., podle něhož trvají právni účinky zahájení yyrovnacího řízení až do prohlášení konkursu; bylo-li však soudcovskcho
zástavního práva nabyto v posledních šedesáti dnech před prohlášenÍ-m
lmnkursu, spadá soudcovské zástavní právo pod ustanoveni § 13 konk.
ř. a účinkuje konkurs na vymáhání zajištěn~ p?hl~d~vky ro?!e to~o,t;O
ustanovení podle něhož nelze zrušiti exekUCI, nybrz jen zpenezovacl rlzenl. Musí~1i však zpeněžovaci řízeni býti povoleno z jiných ?ůvodů,
nelze věřitele z něho vyloučiti, dokud jeho zástavní právo nezamklo.
(Rozh. ze dne 7. února 19'35, R II 25/35.)
P r v Ý s o u d nevyhověl návrhu povinného, by byla exekuce proti
podle § II konk. ř. zrušena. Rek u r sní s o u d k rekursu povmného exekuční řízení zrušil. O ů vod y: Pohledávka vymáhající strany
vymáhaná exekucí nebyla dotčena vl!ovnání~1, ježto jde o ~traty při
·souzené 17. dubna 1934, pokud se tyce 31. brezna 1934, kde~to vyrov:
nání bylo zahájeno usnesením ze dne 3. března 1934" a nem povole;"
exekuce ze dne 15. května 1934 v odporu s ustanoven1l11 § 11 konk. r.,
který ustanovuje, že po vyhlášení konkursu, v tomto případě 30. května
němu
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1934 nemuze býti pro pohledávku proti úpadci nabyto soudcovského
práva zástavního nebo práva na oddělené uspokojení. Nehledíc k tomu,
že usnesení konkursního komisaře ze dne 30.. srpna 1934, kterým bylo.
okresnímu soudu uloženo provésti exekuční dražbu, se nevztahuje na,
tuto exekuční věc a že konkursní komisař se zřetelem na tuto exekuci
nepoužil práva ve smyslu § 12 odst. 2 konk. ř., bylo e!,ekuční řízení
exekučním soudeín zrušiti ve smyslu § 13 odst. 2 konk. ř., ježto bylo
zahájeno k zpeněžení věcí zabavených dne 26. května 1934,. tedy ve
lhůtě 60 dnů před prohlášením konkursu, kterým podle odstavce 1 cit.
paragrafu zanikají práva na oddělené uspokojení, kterých věři.tel na
jmění úpadcově nabyl v uvedené lhůtě.
Ne j vy Š š í s o u d změnil k rekursu vymáhajícího věřitele usnesení
rekursního soudu a obnovil usnesení prvého soudu.

14149 -

14150-

lOl)

> adž však zpeněžení z jiných důvodů musí býE proyede~o,
vati. ponev
. ".( lk
něho vyloučiti, dokud její zastavl1l pral'o
nelze vymáhajícl vell e u z
nezaniklo.
čís.

-

.
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a o I<oupi losů na splátky není závazná, dokud nehyla vydána

~tml~opu~edepsaná listina o prodeji podle § 2 h) zákona ze dne 30.

kUpl e I _ "
'
, rvna 18/8 CIS. 90 r. z.
ce Oznámil-Ii kupite! prodávající firmě" že ohj~dn~v~u, lo~u. ~r~su!~ a
",
.
í splátky a došel-Ii tento dopiS prodavaJlcl ~rme Jestednye,
za~a ,yrahcyel~ odevzdána jéjÍlÍ1iágenty ohjednávkakupttelova, nedoslo
..neL.jl.
"
I
" k!:liedpánlplatné azavaznesm ouvy, .
o

.'

(Rozh. ze dne 1. února 1935, Rl' II 22/33.)

Důvody:

Soudcovského zástavního práva vymáhající věřitelky bylo .,abyto
dne 24. května 1934 po zahájení vyrovnacího řízení. Tato exekuce byla
přípustná, poněvadž vymáhaná pohledávka útratová nebyla vyrovnáním
podle plen. rozhodnutí čís. 1392 sb. n. s. dotčena. Vyrovnací řízení bylo
však 30. kvčtna 1934 zastaveno a současně vyhlášen byl konkurs. Při
cházelo by proto k účinnosti ustanovení § 2 odstavec 2 konk. ř. a ;JoČí·
tání 60denní lhůty (§ 13 odstavec I konk. ř.), jež však předpokládá, že
soudcovského práva zástavního bylo nabyto pře d zahájením vyrovnání,
a jen v tom případě lze počítati 60dennílhůtu od zahájení vyrovnacího
řízení nazpět, ano jinak by to ani početně nebylo možné. Ustanovení § 2
odstavec 2 konk. ř. přišlo by proto v úvahu jen, pokud se tam praví, že
za předpokladu v § 2 odstavec 2' konk. ř., které jsou splněny v souzeném
případě, trvají právní účinky zahájení vyrovnacího řízení až do. prohlášení konkursu. To značí, že, jsou-li účinky zahájeného vyrovnacího ří
zení a prohlášení konkursu stejné, trvají po, prohlášení konkursu nepře
rušeně dále. Pakli jsou stejné, trvají právní účínky vyrovnacího řízeni až
do prohlášení konkursu, odtud pak počínajíc nastávají ihned právní
účinky prohlášení konkursu. V souzeném případě však nejsou účinky
stejné. Neboť vyrovnací řízení nemělo vliv na vymáhanou útratovou poc
hledávku, jinak však konkursní řízení: pohledávka ta vznikla 'I' ř e d prohlášením .konkursu v posledních 60 dnech před jeho prohlášením, byla
proto konkursní pohledávkou, spadá pod pohledávky v § J3, konk. ř. míněné a podle tohoto ustanovení účinkoval konkurs na její vymáhání.
Zrušiti však exekucí nelze, ano podle § 13 odstavec 2 konk. ř. lze jen
zrušiti zpeněžovací řízení, kdežto lhůta pro zánik zástavního práva nabytého exekucí na movitých věech hmotných se staví a oživne, bude-li
konkurs zrušen podle § 166 konk. ř. (§ 13 odstavec 1 konk. ř.). Avšak
ani řízení zahájené k zpeněžení nelze zrušiti, poněvadž na návrh konkursního komísaře ze dne 3. srpna 1934 bylo zpeněžení zabavených věcí
povoleno a. toto zpeněžení se týká právě movitých věcí, k nímž vymáhaiící věřitelka nabyla soudcovského zástavního práva, Dokud stanovení
lhůty pro. zánik exekučního práva vymáhající věřitelky trvá, nemůže sice
vymáhající věřitelka své právo ve zpeněžovacím řízení ovšem uplatňo-

čís.

P
Ý s o u d nevyhověl žalobnímu žádání, by uznáno bylo pr~vem,
k r;í smlouva uzavřená mezi žalobcem a žalovanou o 10 kuseen čsl.
~~át:í~h stavebních losů v roku 192 I podle prodejního listu, z~ ~n~ 25:
,
1931 I·est neolatná a že žalovaná Jest povmna vraÍ1Í! zalobcl
unora
,
'
. k osmen
' ku d o 14 d·
od exokucí
I· tku a vydati
mu' podesanou
blan
111 P
~",.
v I a c í s 11 d k odvolání žalobcovu změnil rozsudek prveho
soudu a uznal podle žaloby.
,
' ,
N e j vy Š š í s o 11 d nevyhovel dovolal11.
,

6'; °

°

Dúvody:
Právní názor, že smlouva o prodeji l?sŮ na spl~tky není závazna,
dokud nebyla vvdána kupiteli
prodeji predepsana hSÍ1~a P?dle §,2 .b)
zák~na ze dne 30. června 1878 čís. 9'0 ř. z., byl p09:obne oduvodnen Jlz
v rozhodnutích čís. ,J 1.366 a 11.119 sb. n. s., na nez se dovolatelka ~1O
struinošt odkazuje. Dovolací soudnem~ .příčiny, by ~e, od toho~o p:av~
ního názoru v souzeném případě odchyh!. Oznam!l-h z~lobc,e .zalo:~n;
firmě dopisem ze dne 15. února 1931, že objednávku losu zrusuJ: ~ 7,ad~
vrácení splátky a podepsané jím směnkY.~.cl,~š.e.!:l,itep~() d~plSz_~lo,:ane
_Lirmti,š tě dti ye,.D e~ JL Pyl~iP,ředáDa,.Jelíml ~gen ty ,za!915coya.9 .bJ ednávka, tedy nedošlo k dOJednam pIa tne a pro zalo?c~. zavazne .sn;lo,:vy
·'-'č(koupi losů na splátky, a na tom nemohl~ ~IC zmemh .oko1n,ost" ze zalovanA firma přes to zaslala žalobci ?odatee.ne. pr?de]m hS,!' lezto zal,obce
jeho závaznost prosebe neuznal a ;alov~ne hrme to ?}na,~l!. Ned?slo-l:
k dojédnání platné a pro žalobce zavazne smlouvy, pnslusl zalobcl prot,
žalované firmě nárok na vrácehí toho, co jí na tuto smlouvu plml (§ 1435
obč. zák.).

°

čís. 14150.

Předpis C, na který odkazuje § 54 vyhlášky c.k. moravsk~ho m!sto:
držitelstvi ze dne 17. června 1907 čís. 64 z. z. mor.,neupravu]e celtstve
služehní poměr cestářů, nýbrž stanoví jen jejich povinnosti a kárnou
odpovědnost.

-

Čís.

14150-

,---

čís.

14150-

ll!

110

Služební knížka vydaná na základě § 25 tohoto
ráz služebního poměru cestáře.

předpisu

nedokazuje

ještě veřejnoprávní

(Rozll. ze dne 7. února 1935, Rv II 610;33.)
žalobce tvrdě, že je jako cestář k žalovaném" oKresu v poměru veřejnoprávním, neuznává svého propuštění v roce 1927 ze služeb žalovaného okresu, poněvadž prý nebyl propuštěn po zavedeném disciplinárním řízení, pokud se tyče toto se nestalo způsobem předepsaným
instrukcí pro cestáře podle vyhlášky c. k. moravského mlstodržitelství
ze dne 17. června 1907 čís. 64 z. z. pro Moravu, nebo zákonem ze dne
17. prosince 1919 čís. 17/20 sb. z. a n. a vládním nařizením ze dne
15. července 1920 čís. 437 sb. z. a n., a žádá dúsledkem toho žalobou
výplatu svých požitků od 1. ledna 1928. Niž š í s o u d y žalobě nevyhověly, odvolací soud z těchto d ů vod ů: Podle zjištění prvého soudu
byl žalobce cestářem od roku 19'07 do roku 1927, arci nikdy nebyl
II okresního silničního výboru, vziažmo silniční správní komise okresní
zaměstnán plně a trvale tak, že by jeho služba byla jeho stálým a výhradným povoláním a že by služební požitky z ni tvolily převážnou vět
šinu veškerých jeho příjmů (§ 3 zákona ze dne 17. prosince 1919
čís. 17/20 sb. z. a n. ve znění doplněném §em 1 zákona ze dne 21. prósince 1921 čís. 478 sb. z. a n.). Hledíc k tomu, že byl ustanoven diíve,
než zákon čís. 17/20 nabyl platnosti, a ve sporu ani netvrdíl, že by byl
v propadné lhůtě tří měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona, t. j. od
12. ledna 1920 vykonal opční právo vyhrazené v § 25 II uvedeného zákona, zůstal i nadále ve svém dosavadním služebním postavení, takže
pro posouzení jeho služebního poměru platí jeho dosavadní služební
<j;mlouva (víz zákonné místo posléz citované). Prvý soudce tedy v podstatě nepochybil, pokud dospěl k právnímu názoru, že služební poměr
žalobcův nemůže býti posuzován podle ustanovení citovaného zákona.
Gtázka je nyní, jakého rázu byla služební smlouva žalobcova. Tu při
pouští odvolalel sám, že před zákonem čís. 17/20 nebyl služební poměr
cestařů upraven zákonnými předpisy. Takových předpisl! nemá zejména
ani vyhláška c. k. místodržitelství ze dne 17. června 1907 čís. 64 z. z.
mor. v § 54 příl. A, pojednávajícím o služebnictvu. Odstavce 2: a 3 tohot.o
paragrafu znějí takto: »0' tom, co cestářům konati náleží a jaké jsou
jejich povinnosti, obsahuje bližší ustanovení předpis C. Silničním výborům jest se o to starati, aby každý pohrabáč obdržel exemplář tohoto
předpisu, aby se jím spravoval.« Předpisem C míněn je tu předpís pro
cestáře (pohrabáče), jenž je právě otištěn v předložené služební knížce
žalobcově. Předpis ten, jak i z obsahu jeho patrno, neupravuje tedy
celistvě a podrobně služební poměr cestářů, nýbrž stanoví pouze jejich
povinnosti a upravuje jejich disciplinární odpovědnost.Z toho a zvláště
i z ustanovení § 25 předpisu, které pojednává o služební knížce a jejím
účelu, plyne jasně, že služební knížka příl. B sama o sobě ní kterak nedokazuje veřejnoprávní ráz služební smlouvy žalobcovy. Jinak netvrdil
ani žalobce sám, že by mu kdy bývala doručena nějaká jmenovací listina, obsahující podrobná ustanovení o jeho služebním poměru, a rovněž

•
' . C;I rotokolů o zasedáních silničního výboru okresu, B. nez pred~?:t~n~c p~drobnějšíhO a to 3ni o deIinitivní;n us~ano~em .;alO~ce
lze ~.y
Gdvolatel sve stanovisko OpHa krome sluzeblll kmzl'y lez
cestMem. e' prohlášení ze dne 9. ledna 1926« (založeno ve spIsech
O »zavazn
'h ., du vN. M. na M.) a o posledm" odstavec vypove'doI sve'dk a
okresm o ura
. ..
,. k .
L' t t
'
sefa H- , někdejšího předsedy sI1mCIll .spravm .~mI~e. e~ y o p:uJOd
'yděI' proti odvolateu. V cltovaneI>! prohlasem zavazaI se zavObee
y »dle
sve usnesení správní komIse
. ze dr:e 6'"
"l'h
. rIJna, 1925 a,dlve ~s
ll! o
~o'světlení pana předsedy" vykonávati vsechny prace. cestarske vzcly
3 d e v týdnu za roční odměnu 1.100 Kč a to pod nasledky dISC1pII12 ,n (blite tam vytčenými) a v případě onemocnění aneb nUll1eho
oarnUnI· zdnění vyžádati Sl. dovo Ienou vz'd y ra
'"d'
'd em, a p od r Obll se
ne pre
a
,
I
•
b
.
k "'I
t"
zanepr
,
eň všem predpisům podle dodane mu s llze III mz <y pro ces ar~.
zarov
.,
'
k
.
t
d
,
.
.
'
I
vnl
. doslov tohoto prohlasem u azuje e ,y zrejme na
pomer
"
.sm
k II . .
uZ, sam
nemělo smyslu, aby předseda no ve dosazene spravm omlse
T a ke· bY
'
"1 ičnÍ znova přijímal d
všechny dosava
ll! ces t"
are ok resm'h o vy'b oru
~:I~ičního a jednotlívě je ,;ava~oval o~ím p:ohlášeI:ím~ kdyby .š!~ jiz
.o definitivní cestáře ve sluzebmm pomeru vere]nopra,vmm. Ook!ada se,
'e byly platy cestářů okresu B. nestejné a ustanovovany byly, v~bec .1l1~ividuálně podle volného uvážení silničního výboru; za zvlastnI prace
bývali cestáři zvlášť placeni jako nádeníci. Že cestá~~ okres~ ~., m,eZl
nimi též žalobce, neměli nároku na penSI, bylo takte z pr?kaz~no) zalobce sám ve své žádosti (jako bývalý cestář) je Sl toho zreJI:':' v.edom,
an prosí .o znovupřijetí do ,služby cestářské neb aspoň, o vymere~I »pomocí« za 20 roků jeho prace. I tyto okolnostI ukaZUJI k tomu, ze služební smlouva žalobce jako cestáře byla nepochybně rázu soukromo~
právnuího. Právem tedy podřadil prvý soudce nároky žalobou vznesene
předpisu § 1162 d) obč',zák. o prop~dné.:hůt~ 6 měsíců, do které ,by
byly musely býti uplatneny. Tato Ihuta JIz davno mmula. K ~epopre
némuzjištění, podle něh?ž ?yl žalobce na pOdZl,m, 1~2:7 ,;e sluz.eb jako
cestář propuštěn pro kradez cementu, se podotyka, ze pred svym PIOpuštěním výslovně krádež tu doznal, jak prokázáno.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolánÍ.
i

i

Důvody:

Žalobní nárok na zaplacení služného za léta 1928 až 19'31 byl opřen
o to, že žalobcův služební poměr byl rázu veřejnoprávního a že nebyl
Zrušen propuštěním ze služby, nýbrž že trvá dále. Avšak odvolaci soud
vyložil správně na základě zjištěných okolností, že služební poměr žalobce jako cestáře byl rázu soukromoprávního a že žalobce i potom,
když nabyl účinnosti zákon ze dne 17. prosince 1919, čís. 17, sb. z. a n.
. z r. 1920, zlIstal ve svém dosavadním služebním postavení. Nižšími
soudy bylo dále zjištěno, že na podzim roku 1927 byl žalobce ze služby
.i~ko cestář propuštěn, a to proto, že se dopustil krádeže cementu.
Z toho plyne, že-se propuštění stalo důvodně a že služební poměr žalobcúv byl jím zrušen již na podzim roku 1927, takže nárok na zaplacení služného za další léta 1928 až 1931 žalobci nepřísluší. Ustanovení
§ 1162 d) obč. zák. nelze sice v souzené věmi použíti, ježto žalobníná-
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rok nebyl vyvozován. z předč.asnéh? . propuš~ění, , nýbrž ze. služebn(
smlouvy, o níž tvrdil zalabce, ~e trva ,oale, ,aovsak ~a tom nesejde, prolože aní nárok ze smlouvy nem po pravu oduvodnen.
čís.
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Ve sporu československého státu proti rukojmímu za vývozní poplatek podle § 3 zák. čís. 418/20 Sb. z. a n. nemůže se soud zabývati
.otázkou vzniku, trvání a zániku nároku na tento poplatek.
(Rozh. ze dne 7. února 1935, Rv

ll[

čis.

999/33; dllvody viz Úr. sb. 1960.)

14152.

~ota"_I!I.\tl~ J,ýti složellai, osobou třetl.
•.
Ten, pro koho byla jistota složena, nabývá na ní zástavmho prava
pro nárok, v jehož prospěch byla jistota složená, ať předmět zástavy
náleží komukoliv.
Jest přípustno, by byla složena jistota třetí osobou s výhradou, že
ji bude jistota po uvolněni vrácena.
,
Je-Ii nesporno,že jistotlt složila s touto výhradou třetl osoba, lze jejímu návrhu na vydání jisb)ty vy~ověti,at1ižjepotřebí odkázatiji s ii!:.
jím nárok~~t1~~?ř~dpr~f~.:··'··
' ,',' , '"
,
--".,~"""".,,.,

(Rozh. ze dne 8. února 1935, Rl 1463/34.)
P r v Ý s o u d vydal dr. H-oví k jeho návrhu jistotu 1.000 Kč, ,Ioženou podle § 44/2 ex. ř. dlužníkem Fr~ntiškem ~-em vexekučni .věci,
poněvadž důvod, proč jistota byla ~Iozena, pommul a Jistotu s.lozll:;a
povinného Františka M-a ve skutecnostt dr. H. vyhradlv SI pn je]lm
složeni že mu (dr. H-ovi) bude po uvolnění vrácena. Jistotu vydal okr.
soud v'L. dr. H-ovi, ačkoliv zatím byla touž vymáhající věřitelkou v jiné
exekuční věci zabavena a jí přikázána k vybrání. Rek u r sní s o u d
k rekursu vvmáhající věřitelky změnil usneseni prvého soudu a návrh
dr. H-a na vydáni jistoty zamítl mimo jiné z těchto důvodů: Jak vychází z exekučních spisů najevo, má proti zástavnímu právu vymáhající strany na složené jistotě k ní podle svého tvrzení dr. H. vlastnické
právo. Byl-Ii dr. H. názoru, že vedení exekuce odporuje jeho vlastním
právům, měl žalovati podle § 37 ex. ř. Odporuje tomuto ustanovení zákona, poukázal~1i první soud zabavenou jistotu udánlivému vlast~ík!1
a nikoliv zástavnímu věřiteli. Jistota se má vydati zástav nim u věhtelt,
mimo případ, že by udanlivý vlastník podal vylučovací.žalobli s návrhem na odklad skutečného přikázání a pak sporem dokáže 'své vlastnické nároky.
Ne j v y Š š í, s o u d změnil usnesení rekursního soudu a obnovil
usnesení prvého soudu.

Důvody:

Není o tom spor~,. že .částka 1.000 Kč,. o, kterou .id.e, je uvolněnou
., t tou z exekuční vecI a ze byla po uvolnem exekucmm soudem Jako
Jls ;dlužníkem složena ve smyslu § 307 ex. ř., když došlo k. za~~ve~í
P? ku ktery' pry' příslušel povinné straně (v onom exekučmm nzem)
naroť exekučnímu
,
'"
,
. Bezpros t're d'
soud
u na
jejl vracem.
mm dOuvo d em
'~~~~o složení k soudu ?ylo, že si na. onen, peníz mimo, vy,;,áhajícího
Ttele činil nárok tako Dr. H., ktery take o jeho vracem pozada!.
tu tedy důvod ke složení podle § 307 ex. ř., protože si na zablvenou pohledávku činily nárok ta~é. jiné osoby, n~ž1i :,y~áhaj!~í
věřitel. Exekuční soud nepochybil, nandll-h rok k projednam o pnpadném rozvrhu. Při ro~u od~vodnil D;. H. s~é. nároky na v'yd~n~ této
částky v podstatě Ílm, ze neslo o' pemze dluzl1lka F. M., nybrz ze je
sám složil vlastním jménem jak~ kauc} za d.lužníka,~vš~k, s ov~hrado~,
že 150'livolnění kauce b:~~ou pemze vraCel~XjemU a~lko!1 dluzI11k~ .. Za~
stupce vymáhajícího ventel~ dovozoval, ~e, zabave~1 naroku Jev učm~~
proto že složení jistoty ulozeno bylo dluzmkovl a ze proto dluzno mlh
za to' že kauce ona byla dlužníkem složena a že jakékoliv výhrady
třetích osob jsou nepřípustné. V rekursu nebylo brojeno proti skutkovému ději, jak byl soudem první stolice položen na základ rozhodnutí.
Jenom po právní s!ránce bylo dov?zová.n~,. že Ov nár,o~u Dr~ H:. ~e~~~lo
býti v tomto řízem rozhodnuto, a ze nejvys smel byh vymahajlcI ventel
s návrhem na vydání zamítnut. Jde tedy jenom o právní posouzení jinak
nesporných skutečnos.H a mohl tedy. so~d na základě jednání :~v.eden~.h?
podle § 307 ex. ř .. vec. rozhodnouÍl. JI~tota, kterou ~o~d nar!?1 S}OZIÍ!,
ne l11 usí nutně pochazeh od, strany same, tedy, od dluzmka.v nZelll exe'liučĎíin (§ 56 c. ř. s.,§ 78 ex.ř.), ale ovšem nabývá ten, v jehož pro'spěch'byla jistota složena, na ní zástavní právo pro ~árok, k .iehož
zabezpečení jistota slouží (§ 56 odst. 3 c. ř. s.), nechť predmet zastavy
náleží komukoli. Neodporuje tedy zákonu, učinil-li hned při složení jistoty Dr. H. výhradu v tom směru, že po uvolnění má býti jistota vrácena
jemu a nikoli dlužníku, jemuž nenáleží. Taková výhrada nemohla by
ovšem býti na újmu nárokům vymáhajícího věřitele, k jejichZ'Z:'i15eip ě,:"
čeflfiiíěTasl6úžiti, avšak jinakje taková výhrada přípustná a musí k ní
býti přihlíženo, když právěiá platnosti tétóv výhrady ~.ylá )i~~~ta ja~o
taková soudem přijata. Za takového stavu ve CI nelze pnsvedclh vymahajícímu věřiteli v této věci, že na jistotu jest hledě~ tak, )ak.o vby byla
složena dlužníkem, že by výhrada byla bezúčmná a ze by jedme rozhodujícím bylo, že složení jistoty bylo, uloženo dlužníku. Protože po' skutkové stránce nečiní! vymáhající věJitel v této věci námitek proti tomu,
že se věc se složením jistoty skutečně měla tak, jak uvedl soud první
'stolice a jak to vylíčil Dr. H., není důvodu, proč by nemělo býti rozhodnuto v tom smyslu, že peníze mají býti vráceny Dru H., který j~ ~vým
jménem složil a nikoli dlužníkovi, když podle toho tomuto dluZlllkovl
nějaký nárok 'na ony peníze nepříslušLNebyl? jmenovit~ ~.otře?a, ,~by
,J:)L}L.zatohoto stavu věci byl se svým ná;okem poukazan na por~d
práva, když skutkové okplno~tibyly.ne~p.orne.

Et !
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Zajišťovací exekuci podle čl. III uvoz. zák. k ex. ř. a dvorských dekretů ze dne 18. září 1786 čís. 577 písm. c) sb. z. s. a ze dne 24. října
1806 čís. 789 sb. z. s. lze povoliti i pro nárok státu proti železničnímu
úředníkovi na náhradu škody způsobené zločinem zneužiti moci úřední
a braní darů, již jest železniční úředník povinen nahraditi podle § 33
služebního řádu pro zaměstnance státních drah.

(Rozh. ze dne 8. února 1935, R I 1670/34.)
P r v Ý s o u d povoiil podle čl. III. uv. zák. k exekučnímu řádu, dále
podle dvorských dekretů shora uvedených a podle § 69 (2) vládního nařízení ze dne 5. března 1927 čís. 15 sb. z a n. československému státu'
proti jeho úředníku k zajištění škody vzniklé státu trestním činem povinného při výkonu, jednak zajišťovací exekuci na movitosti povinného,
jednak zajišťovací exekuci na jeho pensijní důchod, tuto bez obmezení
podle§2zákona ze dne 15. dubna 1920 čís. 314 sb.z.an. Rekursní
so u d k rekursu povinného návrh na povolení zajišťovací exekuce zamítl. D ů vod y : Zajištění podle čl. III uvoz. zák. k ex. ř. a podle uvedených dvor. dekretů jest přípustno jen pro veřejnoprávní nároky eráru,
a nikoliv pro nároky na náhradu škody. Jasně to plyne z textu druhého
dekretu č. 789/1806, jenž mluví výslovně o zajištění p'Úhledávek, jež se
k soudnímu řízení nehodí, nýbrž v nich výlučně přísluší šetření, rozhodnutí a exekuce politickým úřadům a jež nespočívají na soukromoprávním titulu. V tomto případě však nejde o žádný takový nárok veřej
noprávní, nýbrž o nárok na náhradu škody ex delido, tedy požadavek
ryze soukromoprávní. Zajištění bylo by povoliti jen za podmínek § 379
ex. ř., které však splněny nejsou.
Ne j v y Š š í s o u d k dovolacímu rekursu vymáhajícího věřitele
obnovil usnesení prvého soudu, pokud jde o zajiš~ovací exekuci na
pensijní důchod povinného, však s obmezením, že se exekuce povoluje
pouze na 'j, pensijního důchodu povínného, a že povinnému musí zů
stati volní'ln ročně 4.000 Kč; návrh na zabavení dalších pensijních dů
chodů zamítl.

Dllvody:
V dopisu ředitelství státních drah v P. z í 1. srpna 1934 Č. 31118 1I/1934 připojeném k žádosti o povolení zajíšťovací exekuce jest uvedeno, že proti povinnému jest zavedeno trestní řízení pro zločin zneužítí mocí úřední a braní darů, že jednáním jehO' způsobena byla železniční správě škoda 4.100 Kč, a že jmenovaný jest povinen podle § 33
služebního řádu pro zaměstnanc státních drah tuto škodu nahraditi
(ručí za škody vlastní vinou ve službě způsobené nebo neodvrácené).
Jde tu tedy o pohledávku státní správy, vzniklou ze služebního nebo
pensijního poměru, nebo se zřetelem na něj ve smyslu odstavce druhého·
§ 59 vlád. nařízení ze dne 5. března 1927 Č. 15 sb.' z. a n .• a tedy í o pohledávku státu, 'O níž správním úřadům (§ 33 služ. ř. pro zaměstnance

h) samým náleží ji vyšetřiti, o ni rozhodovati a ji ~:,e~vovati (dvor:
drak t c' 789 z r. 1805 sb. z. s.). Právem bylo proto zadano o exekUCI
de.'''ťovaCÍ
re . podle čl. III uvoz. zak.
" k ex. r. a d vor. d e kre tOu z r. 1786 a
f~g~, když jde o pohledávku proti zaměstnanc~st~t~í.ch .d!"":,h" vznik~ou
lužebního poměru nebo se zřetelem na neJ, JeJlz zjlstem se deJe
zal s; bní cestou a nezaplatí-li se hotově, sráží se z činných požitků
"s uZ~nsací bez prostřednictví soudu« (§ 33 odst. 3 služeb. řádu).
~:~odnutí č. 39'53 nedopadá v. tomt? případ~, neboť !ehdy ~eš!o o pohl dávku z náhrady škody proh zamestnancI zelezmčmmu, nybrz o exekl~ci pro náhradu ško?y 'proti ,tře!í os?bě (firmě .N). Avšak I pro 9avr~
h v' nOU exekuci pial! zakonne predplsy, omezujlcl exekUCI na sluzebm
fat~ a výslužné osob zaměstnaných ve službách veřejných i soukro~ých zejména tedy ustanovení zákona ze dne 15,. dubna 1920. Č. 314
b. z: a n. ve znění zákona Č. 177/24 sb. z. a n. Proto mUSIla byl!
~xekuce povo,lená na pensijní důchody povinného ?bmezena ve smyslu
§ 2 uvedeného zákona. Pokud jde o toto obmezem exekuce, poukazule
se na důvody rozhodnutí nejv. soudu ze dne 3. ledna 19,35 čís. 14072
sb. n. s., vydané ve věcí, v níž zastupovala čsl. stát (železniční správu)
rovněž moravsko-slezská finanční prokuratura v B.
čís.
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Nelze uznati tQhQ, komu bylO' rQzsudkem zakázánO' vykO'návati hostinskou a výčepnickou koncesi na nemO'vitQsti, za vhQdnéhO' správce tétO'
nemcvitcsti, třebaže nenl jinak proti jeho osobě námitek.
(Rozh. ze dne 8. února 1935, R I 26/35.)
Ježto spoluvlastnící nemovitosti, a to Alfred Sch., jenž v této nemovitosti vykon;\.val hostinskou a výčepnickou koncesi, dále Ida Seh-ová
a Markéta R-ová nemohli se dohodnouti v osobě společného správce nemovitosti, zřídil ho p r v Ý S o u d podle § 836 obč. zák. sám, určiv za
společného správce Josefa H-a, který byl již vnuceným správcem podílu,
patřícího vlastnicky Markétě R-ové. Rek u r sní s o u d změnil usnesení
prvého soudu, Ilstanoviv jiného společného správce (Alfreda Sch.).
N e j vy Š š í s o u d k dovolacímu rekursu odpůrkyň Idy Sch-ové
a Markéty R-ové obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody:

A. Sch. byl pravoplatným rozsudkem uznán' povinným, aby nevykonával hostinskou a výčepnickou koncesi na téže nemovitosti, a aby se
zdržel užívání místnosti a inventáře účelům této živnosti sloužících. Za
tohoto stavu věci nelze uznati A. Seh. za vhodného správce zmíněné
nemovítostí, i když jinak by nebylo proti jeho osobě podstatné pře
kážky, neboť jeho ustanovením za správce bylo by zasaženo do práva,
jehož nabyly proti němu stěžovatelky z rozsudku a jehož se na něm domáhají exekucí.
8'

-
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Jde jen o přesnější označení žalované strany, nikoliv o změnu žaloby
podle § 235 c. ř. s., aneb o vstup nové strany do sporu (§§ 23, 234 c.
ř. s.), prohlásí-li žalobce ve sporu beze změny skutkového podkladu žaloby, že žaluje vedle žalované veřejné obchodní společnosti i jejího veřejeného společníka, a jde-Ii o dluh veřejné společnosti obchodní, nikoliv o soukromý závazek veřejného společníka.
(Rozh. ze dne 8. února 1935, R í 31/35.)
P r v Ý s o u d připustil podle § 235 III c. ř. s. změnu žaloby, navrhovanou žalobcem v ten smysl, že vedle dosud žalované firmy M., mechanická tkalcovna A. B. a synové, je žalovánl..iS:Jíyeřej[lý společník f. B.
Rek u l' s ní s o u d vyhověl rekursu žalovaných a navrhované změně
žaloby nevyhověl. D ů vod y: První soud připustil jako změnu žaloby
podle § 235 c. ř. s., že vedle žalované protokolované firmy má býti solidárně 'Odsouzen k placení zažalované pohledávky F. B., který dosud
nebyl žalován. Jest sice pravda, že materielně jsou nositeli práva závazků veřejné společnosti její společníci, ale procesuelně nejsou společ
níci veřejné spolčnosti stranami ve sporu, jak to plyne zřejmě z §§ II
a 36 čís. 2 ex. ř. a čl. 111 a 112 ob ch. zák. Důsledkem toho jest rozsudek
proti společnosti vykonatelný proti společníkům jenom obmezeně s výhradou § II ex. ř. Rozšíří-li Se tedy ve sporu žaloba proti společnosti
na společníka, nejde tu o subjektivní změnu žaloby, neboť dřívější podmět ve sporu setrvává a společník nenastupuje na jeho místo, nýbrž jde
tu o novou žalobu a nikoliv o případy, vytčené v §1235 c. ř. s. Přístup
nové osoby do sporu jest upraven zvláštními předpisy a vázán na
zvláštní podmínky (srov. §§ 19, 20, 23 a 234 c. ř. s.) a nelze tu proto
užíti ustanovení § 235 c. ř. s., i když by se nebylo obávati značného
ztížení nebo průtahu jednání, což však by zajísté nastalo, poněvadž by
llovému žalovanému musela býti doručena žaloba a s ním zavedeno pře
depsané řízení (srov. rozh. sb. n. s. čís. 7781, 83(9).
Ne j vy Š š í s o u d k dovolacímu rekursu žalobce změnil usnesení
rekursního soudu tak, že navrhovanou změnu žaloby připustil s obmezením, že F .. B. je žalován j a k o ve ř e j n Ý s p o leč n í k žalovan é f i l' ní)':"'
Důvody:

Nejvyšší soud vyslovil a odůvodnil v četných rozhodnutích (viz zejména čís. 11.580, 9241 sb. n. s.), že"y~ř"ejná obchodní společnostnení
","~yláštním právním podmětem, ani právnickou osobou a dovoi:li1' i této
zásady, že, i když je taková společnost podle čl. 111 obch. zák. žalována pod svou firmou, nemůže býti ve sporu stranou, nýbrž, jsou ji,a,
,j.~ji",sR?,I"ečníci a že jde O rozepři zahájenou (rozsouzenou), žalována-=1i
v Jednom sporu veřBjná obchodní spole,čnost, ve druhém sporu pak veřejní společníci (rozhodnutí čís. 9241 sb. n. s.). Nejde proto o změnu
žaloby podle § 235 c. ř. s. nebo O' vstup nové strany dO' sporu (§§ 2'3, 234
c. ř, s.), nýbrž jde jen o přípustné přesnější označení strany žalované,

117

prohlásil-li žalobce beze změny skutkového podkladu žaloby při ústním
jednání dne 1. června 1923, že žaluje vedl~ žalované protokolované fjrmy
M mechalllcka tkalcovna A. B. a synove, I F. B., ktery ve sporu zalov;~ou společnost zastupuje jako její veřejný společník. Domněnka, jíž
vyslovil F. B. ve svém rekursu proti rozhodnutí prvého soudu, že žalobce
ho žaluje jako samomajitele odlišného právního podmětu, totiž obchodního podniku, jejž provozuje pod neprolokolovanou firmou stejného
znění, jak jí ~ž~vá ža.lovaná, vnemá .v~, spis~ch po~kladu, ~eboť žvalo~ce
odůvodnil znunenou upravu zaloblll zadostJ Ťlm, ze F. B. jest verejnym
společníkem žalované firmy. Jmenovaný jest žalován jen ze závazku žalované společnosti a nikoli v příčině svého osobního poměru k jiné společnosti, jak tomu bylo v případě, jehož se týká rozhodnutí čís. 7781
sb. n. s. O jiný skutkový poklad šlo i v rozhodnutí čís. 8399 sb. n. s.
čis.
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Pracovni soud není příslušný rozhodovati výpevědni spery mezi
vlastníkem domu a domovníkem vzniklé tim, že proti výpovědi byly včas
vzneseny námitky (§ 571 c. ř. s. a § 10 zák. čís. 82/20. Sb. z. a n.).
(Rozh. ze dne 8. února 1935, R I 33/35.)
P r v Ý s o u d k námitkám žalovaných zrušil mimosoudní výpověď.
O d vol a c I s o u d k odvolání žalobců zrušil rozsudek prvého soudu
i s řízením mu předcházejícím pro zmatečnost a odmítl námitky žalovaných proti výpovědi z těchto d ů vod li: V odpor vzatý rozsudek o'zna, čuje za nesporné mezi stranami, že dne 2. května 1934 večer dali žalobci
žalovaným výpověď z jejich naturálního bytu a pracovního poměru. šlo
o výpověď z bytu, jehož užívání zaměstnavatel zaměstnanci poskytl
bezplatně, jak takovou rozepři má na mysli předpis § 2 písm. f) zákona
ze dne 4. července 1931 čís. 131 sb. z. a, n., o které podle úvodní věty
téhož § 2 jest v mezích § 1 téhož zákona příslušným rozhodovati pracovní soud. Příslušnost pracavního soudu pro rozhodování o rozepři
vzniklé z pracovního (služebního) poměru mezi zaměstnancem a zaměst
navatelem jest podle § 1 odst. 1 téhož zákona v Ý I u č n á. Tuto pří
slušnost vymezuje předpis § 104 odsl. 2 jur. normy a poukazují na ni
ustanovení §§ 240 odsl. 2 a 441 věta druhá c. ř. s. Okresní soud v P. byl
pro projednávání rozepře o námitkách žalované strany proti výpovědi
z předmčtného bytu předmětně nepříslušný a tato nepříslušnost jeho
nemohla býti odstraněna ani výslovným dohodnutím stran. Skutečnost
tato zakládá zmatečnost v odpor vzatého rozsudku a předchozího řízení
podle § 477 čís. 3 c. ř. s. Na tom nic nemění, že šlo prý o pracovni
, P?měr domovnický, založený podle § 1 zákona ze dne 30. ledna 1920
c~s. 82 sb. z. a n., kterým se upravují právní poměry domovníků, a že
predplS § 1 téhož zákona ustanovuje, že výpověď z takového poměru
m~že býti dána soudně u okresního soudu, v jehož obvodě jest byt, nebo
mImosoudně, a že proti výpovědi z takového poměru, nechť soudní.
nechť mimosoudní, lze podati námitky u okresního soudu. TotO' zákonné
ustanovení bylo změněno zmíněným již předpisem § 1 zák. čís. 131/31
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sb. z. a n. zvláště, když předpísem odsl. 2 téhož § 1 nebylo ustanovení
§ 10 zákona čís. 82/2.0 sb. z. a n. zachováno účinným. Jen, jde-lí o byt
nájemníka chráněného zákony o ochraně nájemníků, jest příslušným
okresní soud podle dosavadních předpisů (Dra Jaroslava Říhy: Pracovní
soudy k § 2 písm. f) stránka 43). O takový byt jíti nemůže, když jeho
užívání spočívá na smlouvě ze dne 2. května 1934 (§ 26 čís. 4 zákona
o ochr. nájemníků, podle vyhlášky ministerstva sociální péče ze dne
24. března 1934 čís. 62 sb. z. a n.).
Ne j v y Š š í s o u d zrušil usnesení odvolacího soudu, jemuž ulo'žil
nové jednání a rozhodnuti.
Důvody:

Prvý soucl na základě zjištěných skutkových okolností o způsobu
a druhu prací žalovaných u žalobců a z označeni žalovaného jako »vrátného« jednak v přihlášce k pojištění, jednak i ve vysvědčení, dospěl
k závěru, že žalovaní byli u žalobců v poměru domovnickém, sjednaném
ve smyslu zákona ze dne 30. ledna 1920 čís. 82' sb. z. a n. Odvolací soud
se skutkovými zjištěními prvého soudu této otázky se týkajícími vůbec
nezabýval a je nepřevzal, ač v odvolání byla žalobci napadána, poměr domovnický žalovaných byl rozhodně popřen a bylo dovozováno, že jde o poměr pracovní, a že o sporu (omto náleží rozhodnouti
výlučně pracovnímu soudu. Napadené usnesení vyslovující zmatečnost
rozsudku prvého soudu s řízením mu předcházejícím jest však před
časným, poněvadž postrádá skutkového zjištění pro závěr, že poměr
žalovaných k žalobcům byl ryze služební a že naturální byt byl jen součásti jejich mzdy, a mimo to vychází z mylného právního názoru, že
spory O výpověď z bytu domovnického podle zákona čís. 82/2.0 sb.
z. a n. náležejí výlučně před soudy pracovní podle zákona čís. 131/31
sb. z. a n., poněvadž prý § 10 zák. čís. 82/20 sb. z. a n. byl změněn
zákonem o pracovních soudech, když v odst. (2) § 1 tohoto zákona
(čís. 131j31 sb. z. a n.) nebyl § 1.0 domovnického zákona zachován
v účinnosti. Než podle druhého odstavce § 1 zákona čís. 131/31 sb.
z. a n. zůstává timto zákonem nedotčen § 16 zák. ze dne 30. ledna 1920
čís. 82 sb. z. a n., ustanovující, že veškeré spory mezi vlastníkem domu
a domovníkem přísluší rozhodovati řádným soudům podle zákona
o soudní příslušnosti povolaným. K těmto sporlim náleží zřejmě i výpovědní spory vzniklé tím, že proti výpovědi byly včas vzneseny námitky
~§ 571 c. ř. s. a § ID zák. čís. 82/210) a proto nebylo třeba, aby v § 1
zákona o pracovních soudech byl vedle § 16 domovnického zákona uveden i § 1.0. Zvláštní ustanovení § 1.0 zák. čís. 82/2.0 sb. z. a n. mělo
jen umožniti, by z domovnického poměru, kter)' není poměrem nájemním, mohla býti dána soudní nebo mimosoudní výpověď podle obdoby
nájemních smluv (§§ 560 a násl. c. ř. s.), a by proti takové výpovědi
mohly býti podány námitky a zavedeno výpověctní sporné řízení podle
obdoby § 571 a násl. c. ř. s. Není-li § lG zákona čís. 82/20 sb. z.
a n. uveden v § 1 odst. 2 zákona 'O pracovních soudech, nelze z toho
vyvozovati, že výpovědní spory mezi vlastníkem domu a domovníkem
měly býti přeneseny na pracovní soudy. Z materiálií plyne, že z pří sluš ..
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nosti pracovních soudů měly býti vyňaty spory, upravené někte.rý!"i spe~
delními zákony, mezi nimi zvláště spory z poměru domovn~k~, kte:e
byly z kompetence pracovních soudil vyloučeny (srov. usnesem ustavnerávního výboru ve zprávě jeho tisk. 4~3/1931):. ~ebylo by důsl~dné
~ zřejmě nebylo ani zamýšleno zakonodarcem pn.dehl! spor~ o vy~o
vědi z bytu soudům pracovním a spory mzdo ve ponechal! soudum
řádným.
čís.

14157.

Poměr § 92 obč. zák. k §§ 1 a 2 vyživovacíbo zákona.
Vyživovací povinnost ukládá výdělečnou činnost jen podle možnosti.
Je-li manž~lkllčinna ve výdělečnémpodniku1l1an~elo,,~,plní povinnost ulofěifoiilí V §'92 í:ibč; zák; (aby maÍlžela podle svých sil ve výdělku podporovala) a ne!,11ů~!:.E t<!.,~~~lI!l,?,l:lm~~u, z, níž by poskytovala
otci služnou výživu. ' ,
Slovo »manžel« v § 2 (2) vyživ. zák. vztahuje se také na manželku.

(Rozh. ze dne 8. února 1935, Rv I 1385/33.)
žalobu, opřenou o ustanovení § 154 obč. zák., niž š í s o u d y zamítly, o d vol a c í s o u d, pokud jde o spolužalovanou Bedřišku R-'Ovou
zd ů vod u: Je rozhodnouti otázku, zda na žalovanou Bedřišku R-ovou
vztahuje se též ustanovení § 2 zákona ze dne 16. prosince 1930 čís. 4
sb. z. a n. z roku 1931. Ohledně této žalované zjistil soud prvý na základě výpovědi svědka Karla R-a, že od roku 1926 vede jako manželka
domácnost, ve které se stravuje 16 až 2.0 osob, že mimo to ,částečně vede
tato žalovaná i dozor obchodní v závodě svého manžela a že vypomáhá
také tu a tam v korespondenci manželově. Je nerozhodno, jestli je denně
v obchodě zaměstnána, a to zejména v hodinách, kdy je obchod silnější,
jak potvrzuje zpráva městského úřadu v T. Š. Jde jen o to, zda jí přísluší
zajejí práci nějaká odměna za její práce konané manželi či nikoli, ať již
práce ty se pohybovaly v mezích po,vinností, uložených manželce ustanovením § 92 obč. zák., či zda práce ty meze oné povinnosti převyšo
valy. Nemůže ovšem býti pochybnosti, že tato žalovaná je podstatnou
podporou svého manžela a jeho závodu, když dohliží na vedení domácnosti, dozírá i na obchod a dokonce i vypomáhá mu v korespondeci,
a možno skutečně předpokládati, že tím žalovaná vykonává činnost,
která značně ulehčuje manželi Karlu R-ovi, ba, která dokonce ušetřuje
mu placenou silu, kterou by jinak alespoň k vedení domácnosti musil
míti. Rovněž nelze přehlédnouti, že mezi osobami blízkými, uvedenými
v § 2 odst. 2 zákona čís. 4/31 sb. z. a n. jmenován jei manžel. Než
odvolací sOLld má za to, že zákonodárce slovem »manžel" mohl míti
skutečně jen na mysli manžela a nikoli též manželku. Podle § 44 obě.
zák. jsou sice oba manželé povinni poskytovati si vzájemnou pomoc, ale
nikde zákon nestanoví, že by manžel byl povinen v manželčině živnosti
vypomáhati bezplatně, neboť zákon mu ukládá v §§ 91 a 141 obč. zák.
jen povinnos'!, aby se staralo výživu manželky a dítek. Oproti tomu má
manželka podle § 92 obě. zák. pomáhati svému muži v domácnosti a ve
výdělku podle svých sil, aniž by za tyto služby mohla požadovati od
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manžela úplatu; každá taková ať vymíněná nebo placená úplata musila
by se považovati za darování (srov. Ehrenzweig: »Familienrecht«
str. 1'13). Kdyby ustanovení § 2 zákona čís. 4/31 sb. z. a n. mělo se
vztahovati i na služby konané manželkou v domácnosti a živnosti manželově, pak by tím byl zvrácen občanský zákon v jedné ze základních
zásad manželského práva, čemuž zajisté zákonodárce nechtěl. Odvolatel
netvrdil t,;ké, že na straně manželů R-ových jde o společenstvi statků
po rOzumu § 1233 a násl. obč. zák.; z pouhé skutečnosti manželského
poměru a společného provozu živnosti nelze ještě souditi, že zisk z obchodu Karla R-a plynoucí je společným jměním manželů R-ových
(§ 1237 obč. zák.). Jestliže pak ani odvolatel sám netvrdil, že žalovaná
má svoje vlastni jmění, z něhož by mohla dostáti své alimentační po~
vinnosti, pak právem prvý soud žalobu ohledně ní zamítl. Nelze ovšem
pochybovati o tom, že tato žalovaná by při dobré vůli mohla přispěti
dobrovolně k výživě nuzného otce, ať již naturáliemi nebo penězi, ale
soudním rozsudkem jí tato povinnost uložena býti nemůže, když ustanovení §§ 1 a 2 zákona čís. 4/31 se na ni vztahovati nemůže, neboť ani
sám žalobce netvrdí, že by kromě své činnosti v domácnosti a v závodě
manželově mohla ještě vykonávati jinou výdělečnou činnost.
Ne i v y š š í s o u d nevyhověl dovolání žalobcovu, a to, pokud jde
o spolužalovanou Bedřišku R-ovou, z těchto
důvodů:

žalobce OdLlvodňoval platební schopnost spolužalované dcery B. R.
přispívati poměrně k jeho slušné výživě (§ 154 obč. zák.) tvrzením, že
koná práce v živnosti svého manžela, za něž by jí příslušela přiměřená
odměna podle § 2 odst. 1 a 2 zák. čís. 4/31 a potírá především jako
právně mylný názor odvolacího soudu, že § 2 odst. 2 zákona čís. 4/31
se nevztahuje na manželku, která podporuje manžela v jeho výdělečné
činnosti a že zmíněným zákonem nebyl pozměněn § 92 obč. zák. Než
dovolací soud schvaluje právní názor soudu odvolacího. Kdyby zákonem
alimentačním byl měl býti pozměněn § 92 obč. zák., muselo by to býti
v tomto zákoně výslovně ustanoveno, neboť §em 92 obč. zák. jsou upraveny po,vinnosti manželky zpúsobem takovým, že by každou jeho změ
nou bylo se dotýkáno základních povinností manželky vůči manželovi,
jak jsou v obč. zák. upraveny. Z § 92 obč. zák. vyplývá, že manžel'ka
má povinnost, aby se věnovala domácnosti, zároveň však - žádá-li to
na ní manžel - aby ho podporovala í v jeho výdělečné čínnosti. Obmezení § 1 zák. Č. 4/31, že ten, koho stihá vyživovací závazek, jest povinen
vykonávati příslušnou činnost (jen) podle možnosti, jest zvláště použíti
na manželku, které právě pro povinnosti uložené jí v § 92 obč. zák.
,zpravidla nebude možno, aby vykonávala výdělečnou činnost. Podle
zprávy ústavně-právního výhoru senátu, tisk čÍs. 223/1930 k § 1 aliment.
zák. mMe býti výdělečná činnost uložena jen v takové míře, pokud je to
z a d an Ý c h o k ol n o stí mo,žno a pokud je toho zavázaný schopen.
Třebaže nelze souhlasiti s úzkým výkladem, že pod slovem »manžel«
v druhém odst. § 2 uved. zák. jest rozuměti jen manžela, nikoliv manželku, neboť tomuto výkladu odporuje ustanovení téhož paragrafu o oso-
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.
eré s ovinným nebo jeho m a II žel e m jsou příb~zní«,. co~
b~~h, ,,,kt vztahE'e l'ak na manžela, tak i na manželku, plyne pre~e)a~n~
zreJn~ s~, zák lže manželka zpravidla nemúže býti n'1 ce )lgk"yyq"l,e5pe
Z

~ 9 o t c. u cili'~by mohla plniti vyživovací povin~ost y~Cl, rodlc,um

pracl10bť. zák.)'1!....!l~Ill\li~"n,i,1sqy"žádi't~I1~,,'!'anže!o~!!zvl~~tnól(JI1rrWnU

(§'15.
. koná v jeho podnikuvydelecnem a ze z toho duvodu§ 2
za, Jl1ac S' j{teree, lU' z'e" vztahovafina manželk'ú podporující manžela v leho
~-UVed. za k. se II II
povolání.
čls. 14158.

'd o zmatečnost § 477 čls 3 c. ř. 5., jestliže odvolací soud po::Jr;zsudek prvého soudu zár~veň opravil po stránce l.ormálni, roz;
tvr
k ' yr'ok v tom směru, že do něho pojal i rozhodnuti o nanutane
sud ovy v
vzájemné pohledávce.
(Rozh. ze dne 8. února 1935, Rv I 19'1/34.)
·

P r v Ý s o u d vyhověv žalobé na , zap~~cení , 3.571 K~ uvedl, mim~
.. '
du'v'odech rozsudku že namltane vzalemne pohledavky 3.521 Kc
]lne. v důvodem po právu' rozhodnutí o tom nepola
. I vsa
' k d o vyr,
. oku .
Oe~~uo I a c i s o u d nevyhověl ve věci sa~é odv~lání: ro~~udek prveho
d však doolnil ve výroku v ten smysl, ze namJtane vzalemne pohle~~~ku nejsou dúvodem po právu. K tomu uved} v d ~ vod e c 11: žalo;
vanl strana uplatňovala v řízení proÍl~ohledavky ,:hrne~ 3.521, Kc,
o kterých v řízení první stolice bylo jednano a 'o~ledne, kterych take na~
adený rozsudek odůvodňuje, že nejsou po pravu .. Vyrok ? m~h nen~
~šak v rozsudkovém výroku obsažen, takže tento Je vadny a :]est lel

· doplniti.
"
k d 'd
ťk ó do
·
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolam, po u I e o vy y an,
plnění rozsudku prvého soudu, z těchto
důvodů:

Prvý soudce zabýval se protipohled~vkoLl, ktcrou. žalovaný, n~.t;Jí!a~
k započtení, učinil v příčině této' pohledavky potrebna sku~kova Zl!ste?!
a doličuje v důvodech svého rozsudku, ž~ tato proÍlpohled~yka nepozustává po právu. Není proto zmatečnosÍl podle §§ 503 Cl~. 1 a ~77
čís. 3 c. ř. s., když odvolací soud, potvr~lv roz~ud.ek prveho yrveho
soudce, opravil výrok v tom smyslu, že,do !leho. P?pl I ~o;;hodnuÍl o p.rotipohledávce žalovaného, neboť tím pnzpusobll Icn znem rozsudkoveho
vyroku obsahu dflvodů rozsudku.
čís.

14159.

Obecní zaměstnanec je povinen učiniti, prohlá~eni t;0dle § 25 !.ák;
čis. 16/20 Sb. z. a n.; prohlášeni to nem nahrazeno upravou pozltku
zaměstnancových, třebaže byla provedena podle tohoto zákona.

(Rozh. ze dne 8. února 1935, Rv I 2349/34.)

-

Čís.

14159 -

--

čís.

14160-·

čís.

14160.

122

žalobce domáhá se na žalované obci placení pensijních požitků roč
ně 8.450 Kč tvrdě, že od roku 1881 byl přijat do služeb žalované jako
městský hlídač a že v době skončení jeho služebního poměru v roce
1933 se vztahoval naň zákon ze dne 17. prosince 1919' čís. 16 z roku
í 920 sb. z. a n., podle něhož mu přísluší pense ve výši jeho posledního
služebního platu. P r v Ý s o u d neuznal žalobní nárok důvodem po
právu. D Ů vod y: Je nesporné, že žalobce byl u žalované obce ustanoven za lesního hlidače několik let před vyjitím zákona ze dne 17. prosince 1919 čís. 16 sb. z. Q n. z roku 1920. O zřízencích již ustanovených
platí pravidla obsažená v § 25 uvedeného zákona, dle nichž zůstávají
v dosavadním služebním postavení, přísluší jim však právo do 3 měsíců
ode dne účinnosti zákona toho se vysloviti, má-Ii pro budoucnost jejich
služební poměr posuzován býti dle nového zákona, či nikoli, jinak platí
dosavadní smlouva. Knihou protokolů o schůzích rady (zastupitelstva)
žalované. obce zjištěno., že žalobce byl dne 5. ledna 1885 přijat za prozatímního hlídače a že mu byl usnesením ze dne 25. května 1888 svěřen
jako prozatímnímu hajnému dozor v obecním lese. Jiné zápisy ohledně
žalobce v knize protokolů obsaženy nejsou. žalobce jako pro,zatímní zří
zenec, ustanovený před vyhlášením zákona ze dne 17. prosince 1919,
měl dle § 25 cit. zákona právo vysloviti se, že pro budoucnost jeho služební poměr má býti posuzován dle zákona toho. Takové prohlášení
žalobce neučinil. Tvrzení, jeho, že prohlášení to učiniti nemusel, když
žalovaná obec sama mu upravila požitky dle nového zákona, a že následkem úpravy té služební poměr jeho musí býti posuzován dle zmíně
ného zákona, jest mylné, ježto zákon výslO'vně předpisuje prohlášení se
strany zaměstnancovy. Následkem toho, že žalobce se nevyslovii dle
2. odst. § 25, že služební jeho poměr má býti posuzován dle nového zákona, nestal se ani zřízencem definitivním, poněvadž ustanovení posledního odstavce § 25, dle něhož obe,cnímu zastupitelstvu náleží činiti opatření, aby prozatimní ustanovení zřízenců, kteří již dříve nebyli ustanoveni definitivně, netrvalo déle roku ode dne platnosti zákona, týká se
pouze zřízenců, kteří prohlášení shora uvedené učinili, a nemá ani nároku Il1a výslužné dle § 14 cit. zákona, jehož se žalobou domáhá. Od vol a c í s o u d nevyhověl odvolání. D ů vo d y: Odvolací soud úplně
sdílí právní názor prvého soudu. Na věci nemůže nic změniti ani nepopřená skutečnost, že žalovaná obec žalobci platila požitky tak velké,
jaké jako minimálni stanoví zákon čís. 16 z roku 1920 sb. z. a n. (§ 11),
neboť ze znění § 2'5 tohoto zákona nic nemůže býti vyvodě no, že by
talo výše placeného služného nahrazovala prohlášení zaměstnance, jak
je předpisuje § 25 uvedeného zákona. Nepoužil-Ii žalobce práva ku
prohlášení dle § 25 uvedeného zákona, zůstala v platnosti smlouva pů
vodní, ovšem se změněnými požitky dle toho, jak mu postupně byly
upravovány. Nezachoval-li se tudíž žalobce dle § 25 uvedeného zákona,
je žaloba o tento zákon opřená, svým důvodem neoprávněná (srov. také
rozh. sb. n. s. Čís.3718).
Ne j vy Š š í s o u d schváliv názor odvolacího soudu
dovolání, poukázav na důvody rozsudku odvolacího soudu.

nevyhověl
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pojištěnce, jenž neuplatnil n~rok na zvýšen~,dávek pensijních po?l~
é1 I § 177 a) zákona ze dne 14. cervence 1931 C1S. 125 Sb. z. a n., sbha
s . 1uzavinění na škodě vzniklé tím, že ho zaměstnavatel včas k pojišnepřihlásil, a že jsou mu důsledkem toho vypláceny menší pensijní
dávky.

t:

(Rozh. ze dne 8. února 1935, Rv 11 1108/34.)
žalobkyně tvrdí, že byla zaměstnána u žalované firmy od 1. března
1925 do 30. dubna 1931 a podléhala vzhledem ke svému postavení po
celou dobu pensijnímu pojištění. Koncem dubna 1931 byla pro' nedostatek práce propuštěna. žalovaná, ačkoliv byla k tomu povinna, nepřihlásila žalobkyni do pensijního pojištění, a teprve dodatečně bylo
zjištěno pensijním ústavem, že po celou dobu od 1. března 1925 do 30.
dubna 1931 žalobkyně pojištění podléhala, pročež pensijní ústav Úřa
dovna B v B. vyslovil pojistnou povinnost žalobkyně a uložil žalované
zaplacení příspěvkll, pokud nebyly promlčeny, t. j. od 1. března 1928 do
30. dubna 1931. Aby si žalobkyně zachránila ještě další příspěvkové
měsíce, doplatila se svolením pensijního ústavu příspěvky od 1. prosince
1924 do 28. února 1928 celkem 370 Kč. Dnem 1. ledna 1934 byla žalobkyni vyměřena starobní renta na základě započítatelné pojistné doby
roční 4.8900 Kč. Nezapočtena byla však doba od 1. března 1925 do 28.
února 1928, pro kterou pensijní ústav od žalované podle zákona pří
spěvky vymáhati nemohl. Diference, která vznikla mezí rentou žalobkyni přiznanou a rentou, na kterou by měla nárok, kdyby žalovaná byla
ji přihlásila řádně k pensijnímu pojištění, obnáší měsíčně 9() Kč. O tuto
částku jest žalobkyně zkrácena po celou dobu, během které jí bude vyplácena renta, totiž doživotně. Žalovaná je tudíž povinna nahraditi žalobkyni celou škodu, která jí vznikla nepřihlášením k pensijnímu pojištění, a to jednak částku, kterou doplatila ze svého, a dále je povinna
doplniti žalobkyni důchod o částku 90 Kč měsíčně. Niž š í s o u d y
zjistivše, že rozdíl mezi důchodem, který žalobkyně dostává a důcho
dem, na který by jinak měla nárok, činí 82 Kč 50 h, uznaly podle žaloby
a přisoudily žalobkyni jednak 370 Kč a měsíční důchod 82 Kč 50 h,
o d vol a cí s o u d z těchto důvodů: Jde o nárok na náhradu škody
proti zaměstnavateli pro opomenutí včasné přihlášky k pensijnímu pojištění. Okolnost, že žalobkyně nebyla přihlášena k pensijnímu pojištění,
není spornou, a okolnost, že žalobkyně podléhala pensijnímu pojištění,
a že tedy žalovaná byla k přihlášce povinna, je prokázáno a ručí
tedy žalovaná podle § 1295 obč. zák. za škodu žalobkyni tím způso
benou. Zalovaná popírá každé zavinění, má však za to, že, jde-li o, zavinění, zavinily škodu obě sporné strany, každá polovicí. Tento právní
názor opírá žalovaná o ustanovení § 177 a) zákona ze dne 14. července
1931 čís. 125 sb. z. a n. Ale tento předpis přichází v úvahu jen, je-Ii tu
v prospěch zaměstnance nějaká nepojištěná doba služební, kterou by
bylo lze započítati. To tu nedopadá, jelikož žalobkyně již od počátku
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svého služebního poměru podléhala povinnému pojištěnÍ. Ručí tedy žalovaná sama za celou škodu.
N e j' vy Š š í s o u d změnil k dovolání žalované částečně rozsudek
odvolacího soudu a přiznal žalobkyni měsíční rentu toliko ve výši
41 Kč 25 h.
D

ů

vod y:

Pokud vytýká dovolatelka, že odvolací soud vzal za prokázáno, že
podléhá pensijnímu pojíštění, jak bylo právoplatným výmě
rem všeobecného pensijního ústavu uznáno, a pokud dále dolíčuje, že
pracovní soudy jakož i ostatní řádné soudy nejsou vázány tímto výmě
rem, kterým podle § 159 zák. č. 26/29 sb. z. a n. vázány jsou jen pojišťo,vací soudy, neshledává dovolací soud výtku tuto opodstatněnou.
Jde tu o řešení otázky předurčující, a to otázky práva veřejného, o které
rozhodují úřady správní. Uznal-li pak pensijní ústav právoplatně žalobkyní za zaměstnankyni povinnému pojištění podléhající, váže toto usnesení, vydané správním činitelem v jeho působnost i soudy (viz rozh.
Č. 5804 a 13.573 sb. u. s.). Nebylo proto ani přípustné, aby soud tuto
otázku jako pro nárok žalobní předurčující přezkoumával, když byla
již příslušnými úřady správními s konečnou platností rozhodnuta. Pokud
však jde o ustanovení § 177 a) zákona čís. 125/31 sb. z. a n. nutno
přisvědčititi dovolatelce. O pojistné povinnosti žalobkyně bylo TO'zhodnuto výměrem ze dne 15. května 1931, který byl dle dopisu Úřadovny B
všeobecného pensijního ústavu v B. ze 24. května dne 26. května 1931
zaslán žalované firmě i žalobkyni, a který nabyl právní moci rozhodnutím zemského úřadu ze dne 31. května 1932. Již ve zmíněném výměru
z 15. května 1931 jest uvedena započitatelná doba toliko od 1. března
1928 do 30. dubna 1931, tedy již z něho vysvítá, že předchozí doba totiž
od 1. března 1925 do 1. března 1928 žalobkyni započtena nebyla, pokud
se týče, nebude. Bylo proto na žalobkyni dle § 177 a) zák. čís. 125/31
sb. z. a n. ve lhfttě v tomto zákonném ustanovení určené, totiž ve lhůtě
do 30. června 1932, uplatniti nároky na zvýšení dávek pensijních
částku, která by odpovídala započtení pol'Oviny doby odbyté ve služebním poměru, který by byl zakládal pojistnou povinnost, kdyby za
jeho trvání byly platily právní předpisy tohoto zákona, pokud tato doba
nebyla pro vyměření dávek již podle § 177 odst. 1 zák. Č. 26/29 sb. z.
a n. započtena.
Poněvadž pak žalobkyně nepoužila tohoto svého práva, kterým
mohla odvrátiti polovici škody, jejíž náhrady na žalované firmě se dožaduje, zavinila tímto opomenutím ztrátu nároku na zvýšení dávek pensíjního podle § 177 a) zák. č. 125/31 sb. z. a n., a pro,to není oprávněn
její nárok na náhradu polovíce požadované škody.
žalobkyně
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Je-li v pozemkové knize zaznamenáno nadzástavní práv'O na případ
nou regresní pohledávku ručitele za knih'Ovní p'Ohledávku zajištěn'Ou na
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m'Ovitosti v dřívějším p'Ořadí, a byl-li při této kauční hypotece ru!,:ze ove
ne, v době záznamu nadzástavního práva ještě p'Odle § 469 aj
clte, 1 'k poznamenán závazek vlastníka
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čil po zaplacení vymazati, jes vymaz za~az
v~!: to ova . vl;'zaru h 'Oteky účinný pr'Oti 'Ostatním hyp'Otekamím ventelum, nik'Oltv
t~~u.
věřiteli zaznamenanéh'O nadzástavníh'O práva na kaučn~ hyvs t (c~ nevzdal-Ii se oprávněni na výmaz hyp'Oteky po zaplacem pop'O ~ávk a jest z rozvrh'Ové p'Odstaty částku, která by připadala na rehle sní J;;hledávku ručitel'Ovu, kdyby se nebral zřetel na hyp'Otekn, jež
gr~1 býti vymazána podle § 224 ex. ř. ul'Ožiti na úr'Ok, nedoložil-Ii nad~~t~vní věřitel p'Odíe § 210 ex. ř.,. že, zajištěná pohle~ávka ~egr~s!~í j~
právU a již způsobilá k uspokojem. Bude na nadzastavnun venteh,
~ce-li vytnáhati vydání u~'Ožené. čá~tkl:" .nejen, ~by pr<?~ázal, že Jeh«?
ekuční titnl nabyl právm mOCI, nybrz I, ze a Jak'Ou castk'Ou ructteh
exrámci kauční hyp'Oteky již p'Ohledávka vznikla, p'O připadě by proká~al, že 'Ostatní věřitelé js'Ou s tún srozuměni, by jím ul'Ožený peníz byl
vydán.

trnti

(Rozh. ze dne 9. února 1935, R II 17/35.)
P r v Ý s o u d rozděluje nejvyšší podání přikázal mimo jiné firmě
B-ové v M. O. na její pohledávku 60.000 Kč s přís!. zaznamenanou pod C 82 na jistotní pohledávce Eduarda ,o)osefa Z-?vých, váz:
noucí na nemovitosti pod po!. C 77 zbytek nejvysslho' podanl 15.16,7 Ke
45 h. Přikázaný peníz uložil na úrok a výplatu jeho učinil závislou na
průkazu likvidity jistotní pohledávky a e;ávní ~oci exe~učníh~. titulu,
na základě kterého byla pro hrmu Bratn B-ove pohledavka JejIch zaznamenána. K odporu téže firmy nebyla přikázána pohledávka Spořitel
ního a záloženského spolku v N. H. 22.000 Kč s přís!., váznoucí pod
C 85 v pořadí zástavního práva pro pohledávku téhož spolku 30.000 Kč
pod C 63 váznoucího. Rek u r sní s o u d k rekursu Spořitelního a záloženského spolku v N. H. změnil napadené usnesení tak, že přikázal
stěžujícímu si spolku přihlášenou pohledávku 22.000 Kč s přís!., celkem
24.250 Kč 75 h, váznoucí pod C 85 v prvním knihovním pořadí (v pořadí
pllvodního zástavního práva pod C 63), odporovatele odkázal na pořad
práva a rekursu firmy Bratří B-ové do podmínek, na které byla vázána
výplata jí přikázané pohledávky, nevyhověl. D ů vod y : Ad 1. Rekurs
Spořitelního a záloženského spo,lku v N. H. jest opodstatněn. Na n~mo
vitosti vl. čís. 179 pozemkové knihy kat. území V. K. jest pod polozkou
C 63 zapsáno zástavní právo pro pohledávku Spořitelního a záloženského spolku v N. H. v obnose 30.0'00 Kč s pří s!. podle dlužního úpisu
ze dne 18. září 1925. Podle knihovního pořadí bylo k této pohledávce,
předpokládajíc její správnost, přihlížeti na prvním místě. Podle kvitance
ze dne 23. ledna 1933 a dlužního úpisu ze dne 6. ledna 1933 vložen byl
pod polo'žkou C 85. převod prán zástavního, váznoucího pro pohledávku Spořitelního a záloženského spolku v N. H. v obnose 30.0,00 Kč
s přís!. podle dlužního úpisu ze dne 18. září 1925 pod položkou C 63,
pro novou pohledávku téhož věřitele v obnose 22.000 Kč s přís!. Než
v mezidobí. došlo k následujícím knihovním zápisům v pořadí, jak zde
Bratří
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uvedeno: a) Pod doložkou C 77 vloženo bylo podle prohi'ášení ze dne
18. května 1931 zástavní právo pro kauci a možnou škodu do výše
60.000 Kč s přísl. pro Eduarda Z-a a Josefa Z-a. b) Pod pol. C 78 poznamenán byl závazek vlastníka k výmazu všech předcházejících pohledávek po jejích částečném neb úplném zaplaceni. c) Pod pol. C 82 zaznamenáno bylo na pohledávce Eduarda a Josefa Z-a v obnose 60.000
Kč, pol. C 77, zástavní právo pro pohledávku firmy Bratří B-ové,
v obnose 60.000 Kč s přís!. d) Pod pol. C 84 vložen byl výmaz závazku
zapsaného pod pol. C 78. K převodu zástavního práva pro novou pohledávku Spořitelního a záloženského spolku v N. H. v obnose 22.000 Kč
s přísl. došlo tedy časově až po vkladu výmazu pod d) uvedeného a po
vkladu zástavního práva pro pohledávku prot. firmy Bratří B-ové. Při
rozvrhovém roku podala firma Bratří B-ové odpor proti tomu, aby se při
rozvrhu přihlédalo k pohledávce Spořitelního a záloženského spolku v N ..
H. v obnose 22.000 Kč s přísl. z důvodu, že převod zástavního práva
pro novou pohledávku tohoto věřítele jest odporovatelný. Soud prvé
stolice zřejmě si osvojil tento názor odporovatelčin, neboť prohlásil
výmaz závazku C 78 vuči odporovatelce za neúčinný, a k pohledávce
Spořitelního a záloženského, spolku v N. H. v obnosu 22'.000 Kč v pořadí starého zástavního práva polo'žka C 63 nepřihlížel. Stanovisko
soudu prvé stolice není správné. Rozhodnutí o otázce odporovatelnosti
převodu práva zástavního pro novou pohledávku závisí nejen na posouzení právním, nýbrž na zjištění sporných skutkových okolností
i ú mys I u zkrátiti věřitele. Měl proto soud prvé stolice vyřízení odporu odkázati na právní pořad a s pohledávkou Spořitelního a záloženského spolku v N. H., proti níž čelil' odpor odkázaný na právní pořad,
zatim tak naložiti, jako by nebyla popřena ani co se týče žádané částky,
ani tvrzeného pořadí; když tak neučinil, nýbrž odpor ihned vyřídil a
k pohledávce popřené nepřihlížel, pochybil. Náprava byla zjednána hořejším způsobem. Ad 2.) Po rozhodnutí rekursního soudu o rekursu spořitelního spolku v N. H. jest patrno, že rekurs firmu Bratří B-ové jest již
bezpředmětným, neboť na její pohledávku se již vubec nedostane. Mohl
by proto rekursní soud se obmeziti jen na odkázání rekurentky firmy
Bratří B-ové na rozhodnutí ad 1.). Než rekursní soud jde dále a vyřizuje
její rekurs i věcně. Rekurentka firma Bratří B-ové se cítí dotčena tím, že
prý v napadeném rozvrhovém usneseni učiněna byl'a výplata částky jí
poukázané závislou na prukazu likvidity její pohledávky. Takovou závislost však 80ud prvé stolice nevyslovil. Prukaz likvidity žádá soud
prvé stolice po Eduardu a Josefu Z-ovl- ohledně jejich pohledávky
v obnose 60.000 Kč pol. C 77, kdežto na rekurentce firmě Bratří B-ově
žádal soud prvé stolice pouze průkaz o pravomoci rozsudku krajského
soudu v N. J. č. j. Ck I 7/32-26. Z toho vidno, že její rekurs byl i bezdůvodný.

N e j vy Š š í s o u d na dovolací rekurs věřitelky firmy Bratří B-ové
usnesení rekursního soudu a z přikázané pohledávky
Spořitelnímu a záloženskému spolku v N. H. 24.250 Kč 75 h přikázal jen
9.083 Kč 30 h, stěžující si firmě zbytek její 15,167 Kč 45 h za podminek,
změnil částečně

v usnesení prvého soudu stanovených.

Důvody:

Není správný názor rekursního soudu, že pohledávka Spořitelniho a
záloženského spolku v N. H. 22.000 Kč s přísl., knih?vI;ě vložen.á podle
dlužniho úpisu z ? ledn~ 1933 podC85 se m~la. pnkazat,1 cela z net
vyššího podáni prede vsemi ostatn~ml k,:~h~vI:I';l1 I:0hle,davkan;l,. a ze
odpor dovolací ,rekurentky proh .l~.1lm~ pnka~al11 n;~l byh odka:an. na
pořad práva, jezto. se oplral o. to .. ze.]1fevod zastayn.rno pr~va vlozene~,~
pro pohledávku teže hypotekarnl ventelky z dluzl11ho UplSU z 18. zan
1925 pod pol. 63 na tuto novOU pohledávku 22.000 Kč je odporovatelný.
Stěžovatelka neodporovala totiž přikázání pohledávky 22.000 Kč s přís!.
jen proto, že převod zástavniho .práva pod polož~~u C 6,3 ~a !uto novou pohledávku Je odporovatelny podle § 2 odp. radu, nybrz predem a
hlavně proto, že tento převod je oproti ní bezúčinný, poněvadž Se stal
bez jejího souhlasu, ač je pro ní pod položkou C 82 zaznamenáno nadzástavní právo na případnou regresní pohledávku ručitelů J. a E. Z. zapsanou pod položkou C 77, a ač při této kauční hypotéce byl v době
záznamu nad zástavního práva ještě podle § 469' a) obč. zák. poznamenán závazek vlastníka dáti hypotéku pod pol. 63 po zaplacení pohledávky vymazati. Rozhodnutí o tomto odporu, čelícím proti pořadí pohledávky 22.000 Kč závisí pouze na rozhodnutí právni otázky, zda výmaz po,známky závazku vlastníka k výmazu hypotéky pod pol. 63 povolený na žádost hypotekárního věřitele pod pol. C 84 je účinným i vůči
stěžovateli. Podle § 231 ex. ř. bylo proto rozhodnouti o odporu stěžo
vatelově již v rozvrhovém usnesení, a t'O tak, že zmíněná právní otázka
měla býti zodpověděna záporně. StěžovatelCe byl totiž v dusledku zajišťovací exekuce
kauční hypotéku

J.

povolen záznam nadzástavního práva na

zmíněnou

a E. Z. a týž je proto oprávněn z této regresní pohledávky hledati uspokojení podle knihovního stavu, jaký byl v době záznamu nadzástavního práva, tedy v případě zaplacení pohledávky vtě
lené pod pol. 63 bez ohledu na pohledávku, na kterou zástavní právo pod
položkou 63 bylo převedeno. Výmaz závazku vlastníka nemovitosti k výmazu hypotéky pod C 63 zapsaný pod C 84 je proto sice účinný oproti
ostatním hypotekárním věřitelťtm, nikoli však i oproti stěžovatelce, která
se nevzdala oprávnění na výmaz hypotéky po zaplacení pohledávky.
Z rozvrhové podstaty měla proto částka, která by připadla na zmíněnou
regresní pohledávku, kdyby se nebral zřetel na hypotéku pod položkou
C 63, býti podle § 221 a 224 ex. ř. uložena na úrok. Naproti tomu je dovolací rekurs neodůvodněným, pokud napadá usnesení nižšich soudů,
dle nichž by na úrok uložená částka mohla býti přikázána s.těžovatelce,
až bude prokázána likvidita nadzástavním právem stěžovatelčiným zatížené regresní pohledávky z náhrady škody naproti povinnému. V rozvrhovém řízení nutno totiž (§ 210 a 224 odst. 1 ex. ř.) zásadně žádati
listinný doklad, že zajištěná pohledávka z úvčru anebo z duvodu možné
náhrady škody je po právu a již způsobilá k uspokojení. Stěžovatelka
se takovým listinným dokladem nevykázala a exekuční soud nebyl povl~en vyhledati listiny jsouci prukazem pohledávkyy v jiných soudních
~plsech (sb. n. S. 4864, 5962). Bude proto na nadzástavní věřitelce neJen, aby prokázala, že její exekuční titul nabyl právní moci (sb. n. s.
5980), nýbrž i že a jakým penízem hypotekárním věřiteIům v rámci
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kauční hypotéky
zadnější věřitelé

již pohledávka vznikla, po případě aby prokázala, že
jsou s ím srozuměni, aby jim uložený peníz byl vydán
(sb. n. s. 7869, 10.773).
čís.

14162.

Není zmatečností podle § 477 čís. 6 c. ř. s., rozhodlo-Ii o návrhu na
složení k soudu podle § 1425 obč. zák. procesní oddělení soudu, nikoliv
odděleni nesporné.
(Rozh. ze dne 14. února 1935, R I 10/35.)
P r v Ý (p r o c e sní) s o u d přijal za sporu od žalovaného vkladní
knížku, jíž žalovaný složí! podle § 1425 obč. zák. k soudu. Rek u r sní·
s o u d zrušil usnesení prvého soudu o tom pro zmatečnost, a odmítl návrh žalovaného, by složení knížky vkladní pro žalobce bylo vzato na vě
domí. D ů vod y: Jde o složení zažalovaného dluhu k soudu po rozumu
ustanovení § 1425 obč. zák. Sl'ožení dluhu k soudu podle právě jmenovaného předpísu je věc řízení nesporného, o které procesní soud rozhodovatí nesmí a učinil-li tak přece, dopouštf se tím zmatku podle § 477
čís. 6 c. ř. s. Poněvadž pak rozhodlo návrhu podle § 1425 obč. zák. soud
procesní, bylo napadené usnesení pro zmatek § 477 č. 6 c. ř. s. z moti
úřadu zrušeno a dotyčný návrh odmítnut.
Ne j vy Š š í s o u d zrušil usnesení rekursního soudu, jemuž uložil,
by o rekursu žalobcově znovu rozhodl.

P r v Ý s o u li (okresni :oud) vy:hověl .námitc~ věcn~. ne!,řIsluš~osti
'alo bu odmítl maje za to, ze k proJednal1I rozepre Je pnslusny kralsky
a zld civilní vP. Rek u r sní s o u d na rekurs žalobců usnesení prvého
sO~clu změnil, námitku věcné nepříslušnosti soudu prvého zamítl a prvésOu souelu uložil jednání ve věci samé. D ů vod y: Prvý soud odmítl ža:6bu s odůvodněnim.' ~e po?le § 227 c. ř. s. te přípust~a kumubce něko
lika nároků v jcd1l1e zalobe pouze za podmlnky, kdyz procesl11 soud je
Jříslušný pro kaž~ý jec~notlivý z ktll:1tI1~vaných nároků zvlášť a o,všem
1pro všechny v zal?be kumulovane . narok~ d?hromady, bez~ zretele
k tomu je-Ii mezI naroky kumulovanyml pravlll nebo skutkova SOUVISlost. Al~ že by procesní soud musel býti příslušný i pro všechny v žalobě
kumulované nároky dohromady, t. j. že by součet nároků nesměl přesa
hovati Kč 5.000.-, není v § 227 c. ř. s. odůvodněno. žalobce dále žalobu ob mezi I na Kč 5.000.- vzdav se nároku ohledně částky převyšující
obnos Kč 5.000.- Prvý soud nevzal zřetele na toio obmezení zaujav
stanovisko, že předmětem jednání jest jen otázka, zda soud ža:lobcem
dovolaný byl v době podání žaloby pří'slušný. Než ani s tímto názorem
prvého soudu nelze souhlasiti. Nejvyšší soud v rozhodnutí čís. 9767 a
12495 vyslovil zásadu, že, vzdal-li se žalobce nároku na částku převy
šujíCí částku Kč 5.000, stal se dovolaný okresní soud příslušným k projednání a posouzení rozepře. R~kursní soud k zjednodušení věci poukazuje na duvody tohoto usnesem.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Důvody:

Složení dluhu k soudu podle § 1425 obč. zák. je věc řízení nesporného. Avšak okolnost, že o příslušném návrhu rozhodl'o procesní oddě
lení soudu první stolice místo oddělení nesporného, by mohla býti závadná jen s hlediska rozvržení práce (§ 28 j. ř.). Tím však nebyla založena zmatečnost podle § 477 čís. 6 c. ř. s. Nelze tvrditi, že soud prvé
stolice rozhodl o tomto návrhu v řízení sporném, jak to předpokládá
§ 477 čís. 6 c. ř. s., neboť nějaké řízení nebylo vůbec O něm zahájeno,
nýbrž soud první stolice se omezil na usnesení, že se vklad přiiímá
k soudu. Nejsou tu proto předpoklady zmatečnosti podle čís. 6 §. 477
c. ř. s.
čís.

14163.

Jest rozeznávati věcnou nepříslušnost od nedovoleného hromaděni
v téže žalobě (§ 55 j. n., § 227 c. ř. s.).
Bylo-Ii v žalobě podané u okresního soudu nepřípustně hromaděno
několik nároků v cellmvé výši přes 5.000 Kč, jde o formální vadu, která
jest napravena tím, že žalobce obmez! nárok celkem na 5.000 Kč vzdav
se přebytku.
'
nároků

(Rozh. ze dne 14. února 1935, R I 96/35.)

Podle obsahu žaloby domáhá se žalobce z důvodu právního zastupování žalovaných zaplacení dvou pohledávek a to 4.143 Kč 55 h a
1. 797 Kč 40 h. Žalovaní vznesli při prvém roku námitku místní a věcné
nepříslušnosti soudu a uvedli k odůvodnění námitky věcné nepřísluš
nosti, že zažalovaná pohl'edávka převyšující v celku 5.0010 Kč jest z jednoho a téhož důvodu a z jednoho a téhož právního poměru, že přísluš
ným by tedy byl krajský soud, a že žalobce nemli že hromaditi podle
§ 55 j. n. a § 227 c. ř. s. v jedné žalobě! u okresního soudu podané více
nároků, které by celkem přesahovaly 5.000 Kč. Na námitku tu odpově
děl žalobce v přípravném spise, že žalované straně byly zaslány dva
svrchu zmíněné účty a to v různých od sebe se lišících záležitostech;
mimo to předložil žalobce za sporu 3 různé plné moci podepsané podle
jeho tví·zení oběma žalovanými. Námitku nepříslušnosti soudu jest podle
zásad vyslovených v §§ 29' a 41 odst. 2 j. n. rozhodnout jediné na základě údajů žalobcových, a to nikoli jen těch, jež jsou v žalobě, nýbrž
i těch, jež k vyvrácení námitky nepříslušnosti soudu byly předneseny
v ústním jednání (srov. rozh. čís. 5751 a čís. 8217 sb. n.s.). Podle údajů
žalobcových jde tu tedy o dvě samostatné polťledávky, z nichž žádná nepřevyšuje mez v § 49 č. 1 i. n. stanovenou, a z nichž pro každou byl tedy
dovolaný okresní soud ratione val'mis příslušný. Neběží tu tedy vůbec
o otázku věcné příslušnosti soudu, nýbrž o otázku nedovoleného hromadění žalobních nárokír podle § 227 c. ř. s. u soudu jinak pro každý
Civllnf ro!':hoQnuH XVII.
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z nich příslušného. Otázku tu nadhodil také prvý soud v odůvodněni
svého usnesení, a správně se zmiňovalo nedovolené kumulaci obou žalobních nároků v jedné žalobě podle § 227 c. ř. s. (v příčině té nelze souhlasiti s názorem rekursního soudu, že prý součet nároků nerozhoduje),
ale v dal'ším odůvodnění svého usnesení otázku tu prvý soud opustil a
řešil jen námitku věcné nepříslušnosti soudu.
O věcnou nepříslušnost
však tu nejde, jak bylo již vyloženo, nýbrž jen o nedovolené hromaděni
nároků v téže žalobě podle § 227 c. ř. s. To však jest vadou formální,
o jejíž odstranění má soud pečovati podle §§ 84 a 85 c. ř. s. z moci
úřadu, a za tím účelem vyzvati žalobce, aby sám určil, které z několika
nároků chce shrnouti v mezích § 227 c. ř. s. v téže žalobě již podané, a
které z nich chce uplatniti ve zvláštní žalobě, jak dovodil nejvyšší
soud zevrubně zejména v rozhodnutí čís. 8955 sb. n. s., k němuž se ke
zkrácení důvodů odkazuje. V tomto případě prvý soud tak neučínil, ale
to níjak nevadí dalšímu projednávání na základě téže žaloby, protože'
žalobce nepřípustné hromadění dvou nároků převyšujících sumu 5.000 Kč
sám napravil tím, že obmezil jednotlivě nároky žalob ní na celkovou sumu 5.000 Kč, vzdav se při roku konaném dne 7. listopadu 1933 žalobního nároku, pokud tuto sumu převyšoval.
Cís. 14164.

Podstata důvodu zmatečnosti podle § 477 čís. 9 c. ř. s.
Je-Ii rozsudkový nález sám sebou v rozporu, jest pro zmatečnost
zrušiti rozsudek cel Ý a nelze uvažovati, pokud je rozsudkový výrok
podle ostatního obsahu spisů správný a pokud nikoli, a podle toho zrušení obmezovati. šlo-Ii o rozsudek pro zmeškání, jest naříditi jen vyneseni nového rozsudku, nikoli další jednání ve věci.

nedělí

na výživu

dítěte,

celkem 1.350

Kč.

Tomuto skutkovému

ději

od-

oviďá žalobni prosba, aby žalovaný byl uznán za otce nez\'. Marie

tové a povinným zaplatiti matce dítěte Alžbětě K-ové shora uvedené
náklady, odporuje však obsahu 7aloby prosba další, která vznikla patrn' m přepsáním při sepisování žaloby, aby žalovaný byl uznán povinný~ platiti ditěti nezl. Františku K-ovi výživné. Když žalovaný zmeškal
rvní rok, bylo podle § 396 c. ř. s. pokládati shora uvedený skutkový
Přednes dostavivšího se zástupce obou žalobců za pravdivý a nebylo
~řekážek, vyhovětí žalobě ohledně zjištění otcovství k nezl. žalobkyni
Marií L-ové podle § 163 obč. zák. a ohledně nároku matky dítěte na zaplacení částky 1.350 Kč podle §§ 167 a 1042 obč. zák. Tato část rozsudku neobsahuje žádných odporů, neboť odpovídá žalobě a skutkovým
přednesilm a ježto šlo o rozsudek pro zmeškání, nebylo ve zkráceném
vyhotovení jeho třeba uváděti dilvody (nař. min. sprav. z 2. června 1914
čis, 125 ř. z.). Není proto tato část rozsudku stížena vytýkanou zmateč
ností. Pokud ovšem rozsudkem dále hylo uloženo žalovanému, aby platil
výživné nezl. Františku K-ovi, neni odilvodněno, aby žalovaný platil výživné tomuto nezletilci a odporuje si rozsudek ukládaje žalovanému povinnost platí ti nezl. Františku K-ovi, když zjišťuje otcovství k nezl.
Marii L-ové, a nikoliv ne zl. Františku K Jde tedy v tomto směru od odpor, zaviněný nesprávnou ž<tl'obní prosbou, kteréžto vadě nelze odpomoci opravou rozsudku, jest proto v této částí rozsudek podl § 477 čis. 9
c. ř. s. zmatečným a musil býti v télo části zrušen. Bude nyní věci prvního soudu, aby se stranami dále O této částí žaloby jednal a po případ
ném doplnění věcí znovu rozhodl.
Ne j vy Š š í s o u d k rekursu žalovaného změnil usnesení odvola. cího soudu, zrušil celý rozsudek prvého soudu a uložil mu, by vynesl
nový rozsudek pro zmeškáni.

(Rozh. ze dne 14. února 1935, Rl 105/35.)
Dilvody:
Rozsudkem pro zmeškání uznal p r v Ý s o u d podle žalobního návrhu, že žalovaný František B. pokládá se za nemanželského otce nezl.
Marie L-ové a že jest povinen zaplatiti matce dítěte Alžbětě K"ové
1.350 Kč a nezl. Františku K-ovi měsíčně výživné. O d vol a c í s o u d
nevyhověl odvolání žalovaného, pokud odporovalo výtkou zmatečnosti
podle § 477 čís. 9 c. ř. s. výroku o otcovství a zaplacení 1.350 Kč matce
dítěte: Alžbětě K-ové, vyhověl však jeho odvolání do výroku o placení
výživného nezl. Františku K-ovi, v této části zrušil rozsudek prvého
soudu pro zmatečnost podle § 477 čís. 9 c.. s. a uložil mu nové jednání
a rozhodnutí z těchto d ů vod ů: Jde o žalobu I. nezletilého dítěte Marie
L-ové, 2. matky dítěte Alžběty K-ové a sice ad I. o zjištění otcovství a
p~a.cení v:ýživn~l~o; ad 2. o zaplacení ~trat I:0~odu, šestinedělí a výživy
dltete v uhrnne castce 1.350 Kč. K oduvodnem těchto žalobních nárokú
jest v žaľobě tvrzeno, že Alžběta K-ová porodila nezl. Maríi L-ovou že
žalovaný souložil s nemanželskou matkou v kritícké době § 163 ~bč.
zák., jest za~ěstnán. jako k~ejčí ,v státních dilnách, že žalobkyně Alžběta
K-ova zaplahla za zalovaneho utraty porodu, na vlastní výživu v šesti-

Z důvodů zmatečnosti rozsudku uvedených v § 477 Č. 9 c. ř. s. běží
v souzeném případě o důvod, kdy je rozsudkový výrok sám sebou v rozpor~. Jd; tu o formální nedostatek rozsudiwvého nálezu, který jest od
mentornlho obsahu rozsudku odpoután; tento důvod zmatečnosti může
zde t~dy býti, i když. je r?zsudek ~eri.torně správný, a nemusí zde býti,
I kdyz. roz~u~ek mentorne odporuje zakonu. Zmatečnost se vztahuje na
for,mahsovam, t. J. na formální doslov nálezu, jakožto výronu soudcovske mocI. rozhodovací, byl-Ii rozsudk vydán ve formě, která neodpovídá
»eman~c.r soudcovské rozhodčí ~oci« (srov. motivy str. 307, Hora _
Odvol,a~1 str. 164 ';: 169, Hora - csl. právo procesní str. 95, Otl - Soust~vny uv,:~ str~6~, Hru!,a v Jur. Bl. 1899 čís. 42). Takový rozsudkový
nale~ ne~1Uze .11~ pro svuJ rozpor v sobě samém obstáti a nelze jej porovnavaÍl •se SpISy' a. uV~~ov~!i, pok~d. je správný a pokud nesprávný.
V to,? smeru Je pnsvedčIÍl stezovateh, ze, posuzuje-li se rozsudkový nález ~::m .0 sobě, může býti právě tak nesprávný v příčině nezletilé M. 1..,
. v pncln,e které byl žalovaný uznán nemanželským otcem, jako v příčině
~ezl~Ílleho F. K., v příčině kterého byl žalovaný odsouzen k placení výzlvneho, a v. důsledku toho i v příčině nemanželské matky ditěte toho
9'
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neb onoho jména. Nelze tudíž rozsudkový výrok děliti a zrušiti jej jen
potud, pokud podle ostatního obsahu spisů jeví se býti nesprávným,
nýbrž nutno zrušiti rozsudek celý (§§ 477 odst. I a 478 odst. 2 c. ř. s.).
Částečné zrušení bylo by dovoleno jen tehdy, kdyby tu byl zmatek jen
v příčině některého z někoEka nároků do téže žaloby a do téhož rozsudkového nálezu pojatých, nebo některé z několika žalob ke společnému
jednání a rozhodnutí sloučených (§§ 187, 227 a 404 odst. 2 c. ř. s. sr. také Ott str. 67). Při rozsudku pro zmeškání, jejž bylo zrušiti pro
zmatečnost podle § 477 Č. 9 c. ř. S., nelze u prvého soudu dále ve věci
jednati, jak to nařídil odvolací soud, ježto každý další skutkový přednes
je vyloučen, a ježto může prvý soud vynésti jen nový rozsudek pro
zmeškání a vzíti při tom za základ jen skutková přednesení strany k roku
se dostavivší k předmětu ro-zepře se vztahující, pokud nejsou vyvrácena
důkazy, které má dosud po ruce (§§ 396 a 442 odst. I c. ř. s.). Ale ovšem
právní posouzení těchto skutečností a posouzení otázky, zda a pokud
žalobní návrh ze žalobních tvrzení důsledně vyplývá, je soudu zachováno. S hledíska tohoto bude prvému soudu uvažovatí, zda a pokud lze
žalbbní žádosti rozsudkem pro zmeškání vyhovětí.
čís,

14165.

J

Porušeni patentního práva předpokládá živnostenský prodej před~
mětu chráněného vynálezem;. nečiní proto jednotlivý obchod nicolným
podle § 879 odst. 1 obč. zru,.
Svolil-Ii dodatně majitel patentu k prodeji chráněného předmětu;
působí schváleni to ex tunc.
(Roz. ze dne 14. února 1935, Rv 1408/33.)

Proti žalobě na zaplacení nedoplatku 2.200 Kč namítl žalovaný, že
jde o kupní cenu za radiový aparát dodaný mu žalobcem, že však kupní
smlouva je nicotná, poněvadž žalobce jej prodal, porušiv patentní práva
firmy K. v P., která tato firma k prodanému stroji měla. Niž š í s o u d y
zjistivše mimo jiné, že firma K. jako majitelka patentu k prodeji stroje
dala dodatečný souhlas, uznaly podle žaloby.
NejvyŠší soud

nevyhověl

dovolání.

Důvody:

Pokud se týče právního posouzení věci, jde o řešení otázky, zda
sporná kupní smlouva jest nicotná, poněvadž žalobce, prodávaje d'Ú'volateli sporné radiové zařízení, porušil patentní právo firmy K. a spol.
v P. Avšak zákaz vyvozený z § 95 pat. zákona čís. 30/1897 ř. z. smě
řuje proti žÍvnostenskému prodávání předmětu chráněného vynálezem a
netýká se proto platnosti jednotlivého obchodu. Rozhodnutí sb. n. s. čís.
11.917, jehož se dovolatel dovolává, zde nedopadá, neboť tam što o porušení zákona čís. 9(24 sb. z. a n. o radío·telegrafních a radiotelefonních
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zařízení, jenž nepředpokládá činnost po živnostensku vykonávan~u, ,a má

na mysli především veřejné zájmy. Ostatně dopouští. se p'0rusem patentu podle § 95 pat. zákona pou~e tene kdo. bez s~o:en.l ma]1tele patentu
)0 živnostensku do· obchodu uvadl predmet chraneny vynalezem. By\o-li však zjištěno že tento' majitel, ač í dodatečně, dal svolení ke spornému prodeji, byl tento ned?statek. z~ojen, ne?oť dodatečné, schválení
účinkuje ex tunc. Nelze tudlZ tvrdIl!, ze sporna kupm ~mlouva lest mcotná, poněvadž se příčí zákonu (§ 879 odst. lobl'. zak.).
čis.

14166

V doložce na rubu směnky: »Postupuji Vám závazek p. X. o zaplaceni této směnečné část/{y a opravňuji Vás obnos tento vymáhati", lze spatřovati indosament.
(Rozh. ze ,dne 14. února 1935, Rv I 2869/34.)
V námitkách proti směnecnemu platebnímu příkazu uvedl žalovaný,
že žalobce není ze směnky smě n e č n ě legitimo,ván, poněvadž indosament, z něhož své oprávnění odvozuje, není podle svého znění indosamentem ve smyslu směnečného zákona. P r v Ý s o u d zruši'! směnečný
platební příkaz. O d vol a c í s o u d potvrdil rozsudek prvého soudu.
Ne j v y Š š í s O u d nevyhověl odvolání.
D

ů

vody:

Jde o otázku, zda v doložce směnky na rubu - »Postupuji Vám závazek p. Jana B: o zaplacení této směnečné částky 5,..00.0 Kč a opravňuji Vás obnos tento vymáhati« s podpisem Františka Ch., lze spatřovati indosament., Tuto otázku nutno' kladně zodpověděti, poněvadž
zákon nepředpisuje nějaké přesné znění indosamentské doložky (§ 8
sm. zák.), ba dopouští platnost indosementu i tehdy, když indosant
jen podepíše na rubu směnky své jméno nebo svoji firmu (§ 10 sm.
zák.). Hledíc k celému obsahu uvedené doložky, v níž také uvedeno bylo
jméno ža:lobcovo, na kterého se převod směnečnéhO závazku žalovaného
děje, i podpis převodcův, nelze o tom pochybovati, že Ch. měl na mysli
indosamentem převésti směnku na žalobce, a forma tato neodporuje
podstatě indosamentu.
čís.
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Služební poměr klíčníka zaměstnaného na zámku jest posuzovati
podle ustanovení občanského zákona.
Přihlášení dědici, .iimž podle § 145 nesp. pat. byla svěřena správa
pozůstalosti, nepotřebují schválení pozůstalostního soudu ke zrušeni
.
služebního poměru zůstavitelova zaměstnance.
(Rozh. ze dne 14. února 1935, Rv I 2 C)09j34.)
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Žalobce byl v říjnu 1931 přijat jako klíčník do služeb zemřelého
Alexandra V. F:a s .povinno.;;ti starati se o inventář zámku i sklep, posluhovah rodme sveho zamestnavatele v době jejiho pobytu na zámku
a ji též v téže době vařiti. Zaměstnavatel žalobcuv dne 13. dubna 1932
zemřel a žalobci byla nato dána přihlášenými dědičkami k pozustalosti
ke dni 31. května 1932 výpOvěď služebního poměru dopisem, který žalobc,e podle svého tvrzeni obdržel dne 2. května 1932. Namitaje, že výpoveď ta ,mu byla dána opožděně, a že měla býti vzhledem k zákonu
o obchodmch pomocnicích 6-nedělní, neuznává žalobce rozvázání služebního poměru a žádá, by uznáno bylo právem, že služební smlouva
mezI. ní~ a ;ustavitelem dne 13, října 1931 uzavřená i nadále trvá, P r v Ý
ZJlStIV" z~, ~alo,bce ;tJ,edna! při uzavření služební smlouvy se zůstavite
lem meSlCUl vypov~d, a ze výpověď byla žalobci dána dne 27, dubna
193~ ke dUl, 3}, kvet?a 1932, žalobu zamítl. O d vol a c í s o u d nevyhovel odvolam, poukazav na správné právní posouzení věci prvým sou- .
?em, a uvedl: Namlt~a žalobcova, že žalovaná potřebovala k propuštěni
zalobce souhla~u pozustalostniho soudu je rovni'ž bezdůvodná, nebo,f dle
§ 1~5 ne~porneh? p~tentu .obě dě~ičky jako přihlášené dědičky k žalovan,e, po;us~alos!l !"ely. sp~~v:u powsta!osti a scválení je třeba jen k mimo~adnym Je~na?lm" tykapclm se pozustalosti a nikoliv k běžným zaři
zemm ~ ?patren~m, J~ko Je 'pr~pu~těni klíčníka ze služeb pozustalosti,
~esp. da?l mu vypove,dl. Pravm nazor odvoláni, že na služební poměr
xalobce Jest vztahovatI zákon o statkových úřednících nebo zákon o obcho?ní~h pomocnících, jest zřejmě vzhledem na znění těchto dkonů nespravny,
Ne j v y Š š i s o u d nevyhověl odvoláni.
Důvody:

, Vychá~í-li ;;e ;e 3'jištění a ze osku!ečností m~zi s,tranami nespor?ych, nem spravny ,nazor dovolat~luv, ze Jeho sluzebm poměr, o který
J~e, v tomto sporu, jest posuzovatI podle zákona o obchodních pomoclllClCh nebo podle zakol1a o statkových úřednících, Žalobce byl přijat do
Služ~b zemřelého A, V, ),:ko klíčnik, a jako takový vykonával práce,
k!ere neJsou toho druhu, Jez by ho dle § I anebo 2 zákona o obchodnIch po~nocnicích Č, 20/1910 ř, z, podřadily pod ustanoveni tohoto zákon,:. ;;;alobce, zaměstnaný jako klíčník na zámku zaměstnavatelově
nemel n,lc společného ~e zemědělským a lesnickým podnikem zaměstna~
vatel?vym :,.. nevyk~naval v takovém podniku ani při vedlejším jejiCh
podmku vysslch sluzeb, tedy nevztahují se na něho ani předpisy zákona
o statk~v~ch úřednících ze dne 13, ledna 1914 čís. 9 ř, z. Jest proto pos~zovatI Jeho s~užeb,?í poměr dle předpisů všeobecného občanského
zakona o slY;louv,e ,slu~ební; Když pak bylo zjištěno, že se žalobcem byla
~mluve::a ,:,ypo~ect ~e~!čfll, a ze mu byla dána měsíční výpověď' k pří
kazu pnhlasenych dedlcek v zastoupení pozůstalosti zemřelého zaměst
navetel,em správ,:el!l F-em, ústn~ dne 27. dubna 1933, takže následkem teto, v~po'ved~ skončIl sluzební poměr žalobcův koncem května
1933, spravne ~yla ::a!oba z~mítnu,ta, Nejde tu o žádné narovnání, nýbrž
o smluvenou vypoved, ktere zamestnavatel použil a k účinnosti výpo-

vědi té nebylo třeba jejího přijetí zaměstnancem. Zíštění shara uvedená byla učiněna na základě provedených dukazů a nejsou v žádném
rozporu se spisy.
čls.
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Kdo převzal proti bance spoludlužnický závazek za dluh osoby,
které na kryti svého dluhu u ni odevzdal předtúu svůj směnečný akcept,
uzavřel pak vyrovnáni podle zákona ze dne 27. března 1931, čis. 64 Sb.
z a n. jest povinen zaplatiti vyrovnací kvotu jednak z částky, za kterou
převz;1 spoludlužnický závazek, jednak z částky uvedené na jeho smě
nečném akceptu, odevzdaném bance k tomu účelu, by se z hotovosti na
tento akcept vyplacené zaplatil dluh, zajištěný spoludlužnickým závazkem.
(Rozh. ze dne 14. února 1935, Rv I 2925/34,)
Na základě směnečné žaloby žalobkyně byl vydán platební příkaz
směnečný z 9. dubna 1934 Č, j, es 10/34 1, kterým bylo žalované pozůstalosti přikázáno, aby na základě směnek ze dne 26, února 1931,
které Josef p, přijal, zaplati'l'a žalobkyni 112.416 Kč 95 h se 6% úroky
a útratami ve 3 dnech pod exekucí. Proti tomuto příkazu podaly přihlá
šené dědičky v zákonné lhůtě námitky, v nichž uvedly, že přijatel
směnky Josef p, dluhoval Antonii O-ové 350,000 Kč z titulu zápůjčky
podložené směnkou ze 4. července 1929 na 350,000 Kč, jejíž splatnost
nastala 4. ledna 1930, a na kterou nic nezaplatil. Antonie O-o'vá pak
dluhovala žalující bance 350,000 Kč splatných 15, listopadu 1930.
Antonie O-ová převedla směnku Josefem P-em přijatou na žalobkyni ke
krytí svého dluhu a dle ujedpání měla hotovost, kterou žalobkyně od
Josefa P-a obdrží, býti zúčtována na dluh Antonie O-ové. Když žalobkyně počátkem roku 1931 naléhala na Antonii O-ovou, aby zaplatila
350,000 Kč, žádala tato zase Josefa P-a, aby zaplatil, a tu tento žádal
ža'lobkyni, aby posečkala, Po několika odkladech Jo'sef p, z a ruč i 1 se
z a d I u hAn t o n i e O - o v é u žalobkyně prohlášenim, jímž při
s t o u pil ke dluhu Antonie O-ové vzrostlému o úroky na 358.458 Kč
a zavázal se pohledávku tu zaplatiti jako spoludlužník nejdéle do 10.
dubna 1931, kdyby pohledávka do té doby nebyla Antonii O-ovou zaplacena, a k zajištění svého závazku podepsal žal'obkyni pět směnek
vystavených žalobkyní, a to tři po 100.000 Kč, jednu na 50,000 Kč a
posledni na 8.45_8 Kč. Z těchto směnek jsou právě obě směnky tvořící
p0:Iklad sporu .. Zalobkyně směnku, kterou obdržela od Antonie O-ové,
zazalovala prolI Jo,sefu P-ovi pod es 23/31 u krajského soudu v K. H.
a'plateb~ím příkazem směnečným z 19. března 1931 es 23/31 bylo po~ustaloslI Josefa P-a uloženo, zaplatiti žalobkyni 350,000 Kč s příslu
senstvím, Ediktem krajského soudu v K. H, ze dne 16, ,května 1931
č. j. Kv 37/31 bylo zahájeno vyrovnací řízení o jmění žalované pozů
stalosh, Vyr<;>vnání bylo pravoplatně přijato a potvrzeno soudem na
hotu 45%. zalovaná pozůstalost uvedla mimo jiné, že ke dni zahájeneho vyrovnání měla vuči žalující straně jak z titulu převzaté záruky,
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tak i z titulu postoupené směnky jen jeden dluh 350.000 Kč, který P.
kryl jednak jako ručitel, jednak jako debitor cessus. Zaplacením 45%
kvoty, kterou žalovaná pozůstalost splatila na směnku es 23/31, dluh
jeho zanikl i pokud se týká převzaté záruky, a to tím spíše, poněvadž
žalobkyně nepřihlásila svoji záruční pohledávku k vyrovnání, a tím
uznala, že jí přísluší proti pozůstalosti josefa P-a jenom jedna pohledávka 350.000 Kč. P r v Ý s o u d ponechal směnečný platebni příkaz
v platnosti ohledně částky 50.687 Kč 53 h a útrat 358 Kč 62 h, zrušil
jej však ohledně částky 61.729 Kč 32 a 6.% úroků z částky 112.416 Kč
95 h z těchto d ů vod ů : žalobkyně jest oprávněna vymáhati zaplaceni
nároku plynoucího z rukojemství v mezích vyrovnací kvoly, bez ohledu
na to, zda-Ii tento nárok přihlásila k vyrovnání čili nic (§ 50 odst. 2
vyr. ř.). jak zjištěno, činí zbytek dluhu Antonie O-ové, za který josef P.
se zaručil, :částku 112.416 Kč 95 h. Žalobkyně domáhá se směnečnou
žalobou zaplacení celého zbytku, uvádějíc, že vyzvala doporučeným dopisem ze dne 10. března žalovanou stranu, aby do 8 dnů zapl'atila pod
následky § 67 vyr. ř., a že žalovaná tak neučinila. Žalovaná strana teprve během jednání o námitkách přednesla, že tato upomínka byla zaslána firmě Bratří P-ové, jejímž jediným majitelem byl josef P. a nyní
je žalovaná pozůstalost, a že správně měla býti zaslána přihlášen5rm dě
dičkám. ježto však žalovaná strana v námitkách popře!'a žalobní nárok
a dovolávala se při tom také skutečnosti, že o jmění Josefa P-a (jeho pozůstalosti) bylo provedeno vyro,vnací řízení, bylo na žalobkyni, aby prokázala existenci žalovaného nároku a zejména také, že účinnost potvrzeného vyrovnání pominula dle § 67 vyr. ř. žalobkyně zaslala Strojnické
továrně Bratří P-ové v T. dopis ze dne lG. března 1934, v němž firmu
tuto upomínala o zaplacení 112.416 Kč 95 h s 6'% úrokem od 31. prosince 1932 v S-denní lhůtě pod následky § 67 vyr. ř. Je zjištěno, že dopis
ten byl odeslán doporučeně. Z těchto zjištěných okolností plyne, že upomÍ'nka nestala se způsobem řádným. Jak je nesporno, vyrovnací řízení
bylo zahájeno o jmění pozůstalosti po josefu P-ovi. Bylo tudíž řídití
upomínku dle § 67 vyr. ř. na tuto pozůstalost a nikoliv na firmu, přes
to, že pozůstalost je jediným majitelem firmy. Dle § 550 ob. zák obč.
představují pozůstalost přihlášení dědicové. Byro proto třeba upomínku
zaslati těmto dědicům přímo, aby byla učiněna zadost předpisu § 67
vyr. ř. Poněvadž žalobkyně takové upomínky žalované straně nezaslala,
nemohla nastati bezúčinnost vyrovnání. Proto žalobkyně může se domáhati zaplacení toliko v mezích přijatého vyrovnání, t. j. toliko 45%
kvoty z 112.416 Kč 95 ll, za kterýžto zbytek dluhu Antoníe O-ová pozůstalost po josefn P-oví jako rukojmí ručí, což činí 50.687 Kč 63 h.
O d vol a c í s o u d k odvol'ání žalobkyně změnil rozsudek prvého
soudu tak, že směneční platební příkaz ponechal v platnosti i co do
částky 61.729 Kč 32 h a 5% úroků z částky 112.416 Kč 95 II a odvolání žalo,vané nevyhověl. O ů v o ci y : V odvolání zastává žalovaná stanovisko své, hájené již před první stolicí, že běželo o jediný dluh p"ltV
vůči bance, který vyrovnán byl zaplacením vyrovnací !cvoty na kapitál
350.000 Kč. Dovozuje, že P. přistoupil jako spO'ludlužník k dluhu
Antonie O-ové, čímž se stal její dluh u banky jeho dluhem vlastním, což
je správné. Dovozuje však dále, že ujednání mezi bankou a O-ovou, že
protihodnoty došlé na jeho směnku splatnou dne 4. července 1929 má
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b' f použito na splacení vlastního dluhu O-ové u banky, znamenalo pro
y I fa P-a příkaz platiti na týž dluh, jehož byl již spoludlužníkem. Byl
J~~,e to příkaz jednoho s~ol~dlu:iníka o(O-ové) druhému spol~dlužník~
fp~ovi), aby platil na spolecnJ:,}esp. svuJ vl~st~ll ,dluh. Tento pnkaz pry
. 'ozmnožil obhgo P-ovo VUCI bance. Uvadl, ze podstata Zll a P-ova
"el
. d!lamm
, . .jest v. t om, ze
' kfa'tk ou ces t_o'~ b y I v yakceptu s pů\~odní}~ llJe
řizen vzájemny vyuctovacl pomer mezI O~5'vo~,~ P-em. )edllle v tomto
má žalovaná strana pravdu, pokud toÍlz bezl o pomer mezI, P-em a
O-DVOU. O ten však ve sporu neběŽÍ, nýbrž o poměr meZI P-em _a bankou. Nesporný stav je ten, že původně dluh oval P. pouze O-ové ze
směnky 350.000 Kč. Pak ale prohlášenín2 ze dne 26. února 1931 zav~zal
se jako spoludlužník bance za částku 3~O.000 Kč, ~terou banc~ dlu~lla
O-ová. Nesporně byl tedy P. tehdy zavazan na dve strany a sIce yzd~
směnečně, jednak O-ové, jednak bance. Mohla tedy na P-OVI vymahatI
oněch 350.000 Kč jak banka tak O-ová, kdyby pak byl zaplatil bance
oněch 350.00'0 Kč, mohl ovšem vyúčtovati s O-ovou a platbu tuto jí namítnouti k odoočtení. Nikterak však nebylo by tomu tak, kdyby byl zaplatil O-ové óněch 350.000 Kč, nemohl plat tento namítati vůči bance,
neboť té byl zavázán jako přímý dlužník, třebas jako' spo,ludlužník za
dluh O-ové. Na tomto stavu však v poměru k bance nemohlo se u P-a
nic změniti ani tím, že O-ová žÍrrJvala směnku P-ovu bance a třebas se
(o stalo i s příkazem, aby platú na směnku použiTa banka na uplácení
společného dluhu. Věc byla by jednoduchá, kdyby u P-a nebylo, došlo
k vyrovnání a on zaplatil na směnku vydanou O-ové celých ,350.0QO Kč.
Pak byl by tím zaplacen celý dluh O-ové u banky, za který byl P. zavázán co spoludlužník, a on byl by zbaven svého závazku vůči bance.
Žírem směnky na banku tato nabyla směnečné pohledávky vůči P-ovi a
na té nic nemění příkaz O-ové, jakým způsobem má býti použito výtěžku
z této pohledávky. O-ová mohla dáti pl'íkaz, aby výtěžku použito bylo
na jiný účel a P. musil by zaplatili směnečnou sumu bez ohledu na to.
Nebo mohla O-ová bez žíra směnku tuto sama vůči P-ovi zažalovati a
vymáhati a sama výtěžek poukázati na společný dluh u banky. Anebo
mohla směnku žírovati třetí osobě místo bance a dáti této příkaz, aby
výtěžku použila na zaplacení dluhu společného u banky. Jest správný
názor žalo,vané, že příkazem O-ové vůči bance se obligo P-ovo nezvět
šilo, ale jím také se níjak nezmenšilo. To bylo by se mohlo státi jen
úmluvou všech tří zúčastněných, totiž banky, P-a a O-ové, že P. jest
nyní zavázán jen z jednoho důvodu právního buď ze spoludlužnictví a
směnek za tím účelem vydaných anebo za starší směnky akceptované
pro O-.ovou. To se však nestalo. Byly tu tedy v době uzavření vyrovmíní pozůstalosti po Josefu P-ovi dva jeho závazky vůči bance, jeden ze
spoludlužníctví a směnek na 350.000 Kč a druhý ze směnky O-ové na
350.000 Kč. Jisto jest, že obě tyto pohledávky banky podléhaly vyrovnání a že vzhledem ku příkazu O-ové a stavu věcí nemohla by banka dosíci zaplacení svých 350.IJOO Kč dvakráte. Na druhé straně však zase
zaplacením kvo,ty na jednu z těchto pohledávek banky nemohla zaniknouti pohledávka druhá. V důsledku toho odvolání žalované opírající se
o stanovisko, že není tu žádné pohledávky, kterou by banka mohla vymáhah, není správné a v dllsl'edku toho také ne její návrh, aby smě
nečný příkaz platební byl zrušen celý a to i co do částky ponechané
v
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v platnosti. Odvolání žalované pozůstalosti nemohlo býti tedy vyhověno.
Žalobkyně broji proti názoru prvéhQ soudu, že má nárok pouze na vyrovnací kvotu, ježto nevyh'Ověla předpisu § 67 vyr. ř. Soud 'Odvolací nesdilí názor žalobkyně, že k 'Obživnutí celé pohledávky stačilo, když zaslala upomínku ve smyslu § 67 vyl'. ř. na adresu firmy Strojnická tQvárna Bratří P-ové v T. Ze směnek vychází, že Josef P. přijal směnky
t,mto svým jménem občanským a nepoužil při akceptu znamenáni firemníhQ, také nebyl'O tvrzen'O a z nich nevychází, že by běželo při tom 'O obchod na jeho straně. šlo tudíž o závazek osobní a v důsledku toho upomínka měla býti zaslána jeho pozůstalosti k rukám některého z dědiců,
CQŽ se nestalo. Dopis z 10. března 1934 nemohl tedy způsobiti účinky
§ 67 vyr. ř. Avšak přes to nastalQ tu obživnutí celé pohledávky ve smyslu § 67 vyr. ř. tím, že žalované doručena byla žaloba na zaplacení celého zbytku dluhu a nikoliv jen kvoty vyrovnací. Žaloba svou povah'Ou
nahražuje i presentaci směnky i upominku. Kdyby žalovaná chtěla se
v přítomném případě dov'Olávati ustanovení § 67 vyr. ř., musila by do
8 dnů po doručení žal'Úby zaplatiti dospělé vyrovnací kvoty, tedy celých
45%, neboť poslední kvola byla splatná dne 15. května 1933., Žalovaná
však tak neučinila, nýbrž namítala, že nic nedluží, na kterémžto tvrzení
trvá i nyní. Ustanovením § 67 VyL ř. nebyl dotčen předpis § 60 'Odst. 1
vyr. ř., podle něhož je dlužník sproštěn závazku nahraditi věřitelům
schodky, které vyrovnáním utrpí jen pod podmínkou, že vyrovnání byl'!
splněno úplně a včas. Ochrany § 67 vyr. ř. nezaslouží dlužník, který ani
po žalobě svých povinností nedbá a k uspokojení věřitelovu nic nepodnikne, ač o dluhu věděl a na povinnost platební byl upozorněn. Skuteč
nQst, že v daném případě běží o žalobu směnečnou, kde námitky musí
býti podány do 3 dnů, na věci nic nemění, když žalovaná závazek svůj
popírala a námitky její ukázaly se býti bezdůvodnýmí. Obžívla tedy pohledávka žalobkyně v celém svém zbytku, který činí 112.416 Kč 95 h a
měl býti směnečný příkaz platební ponechán v platnosti celý. Avšak
i kdyby žalobkyně měla nárok pouze na kvotu 45%, byla by žaloba dů
vodná co do cel'éčástky. Pro pohledávku ze spoludlužnictví platí ustanoveni § 21 vyr. ř. a mohla banka přihlásiti k vyrovnání pozůstalosti po
Josefu P-ovi celých 358.458 Kč. 45% kvota z toh'Ú činí více nežli zažalovaná pohledávka, takže dle toho žalobkyně neuplatňuje ani celou kVQtu
vyrovnací. I z tohoto důvodu bylo by nutno ponechati v platnosti celý
směnečný příkaz platební.
N e j vy Š š í s o u d

r

nevyhověl

dovol'ání žalované.

'Důvody:

Dovolací důvod nesprávného právního posouzení věci spatřuje dQvolatelka předevŠím v tom, že odvolací S'Oud neuznal na zánik zažalované
pohledávky přes to, ž zaplatila vyrovnací kvotu na přihlášenou pohle,dávku ve vyrovnacím řízení o jmění J. P., a že tu šlo o· jedin'Úu materielně-právní pohledávku žalobkyně. 'Dovolatelka ve vývodech k tomu
se snaží dovoditi, že konsQlidováním závazku P. vůči A. O. a vůči žalobkyni v jeden závazek u žalobkyně, došl'O prý k jednomu závazku P.
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- I ·bkyně který byl podložen dvěma vymáhacími možnostmi (bud'
.
. h
' ky na
'nek ,
na .
358458 Kč Jím
akceptovanvc
, ne b o ze smen

u za '0

ze50s
o
·
' , preve
• d ene') z~ so~_as.1'
000rKč
jíme
akceptQvané
a O. na .
zalobkYl11.
3 oh' vYPQřádání odpQčtu P. reo-resu vůči O. z htulu spoludluzl11cke mne ose S názorem dovolatelky ~elze sQuhlasiti. Jaký účel sledoval J. P.
terceměru
. k O převzetím rukQjemského spolu dl uzmctvI
•. . za dl u h O
. u 'za~ b~yně je p'ro tento spor nerozhodno, poněvadž v tQmtQ. Sp?l'U jde
o.
k' Y P v poměru vůči žalobkyni. V tom směru nutno Sl uvedomIÍ!
o zavaz
. závazků P. Dle nespornych
"
. . základ
okolnQsh dl u h ova I J . P .
,
"
. ku sp I a t nou 4.
P
O-ové ze zápůjčky 350.000 Kc,
na '
kter'Úu
prlJa I smen
Aravm
I d a 1930' tuto směnku převedla O. dle zjištění odvolacího soudu dne
\řezna ' 1931 na žalQbkyni k inkasu za tím účelem, aby se z hQto,~tí jež na ni zaplatí P. uplácel její dluh u žalobkyně čmící 350.000 Ke.
J~ dále nesporno, že J. prohlášením .ze dne 26. února 1931 přistou].'il
k dluhu O. u žalobkyně a zavázal se Jej do, 10. du?na 1931i"z~p~ahh
. s úroky 8.458 Kč pro případ, že jej O. nezapl'ah, a pnJalk za]lstem t~
;IQtQ závazku 5 směnek ve výši 358.458 Kč. Dle tQho vzm~ly tu dva ~a
vazky J. P., a zůstaly ve stejném rozs~hu i po př~vo~~ s~enky na~ta~eI?
dne 16. března 1931 a trvaly i v dc:be vJ::rov?ac;ho nzen; o )ehQ jmem,
zahájeném dne 15. května 1931. V te dobe mela zalobkyne naroky: a) ze
směnečného platebního příkazu, vydaného dne 19. břez~a 193,1 (es 23/
31) na základě převedené směnky na ~50.O?ú Kč, b) Z. r:revz~tehQ spolu:
dlužnictví, krytý 5 směnkamI, z mchz dve .ls.ou ny~I zalovany. I kdyz
převod směnky pod a) se sta: k, i~kasu (l. zv. mkas~I.ndosam.':.nt)" ma takQvý převod účinky jako kazdy mdosament, nebo! mdosatar ma podle
vůle stran uplatň'Úvat směnku vlastním jménem na účet indosantův, není v tom jednání na oko (srov. Rouček: československý zákon smě
nečný ll, vyd. Kamp. str. 107), nezanikla tímto převodem pohledá~ka
vůči P,. nýbrž změnil se pouze věřitel tohoto závazku, a že by šlQ Jen
o inka;oiňdosament ze směnky vyplývající, nebylo tvrzeno. Tento závazek P., p'Úkud se týče jeho pozůstalosti, podléhal vyrovnacímu řízení,
právě tak jako závazek pod b) uvedený. Možnost trv~ní jen jednoho"zá~
vazku po převodu směnky pod a) byla by tu jen za predpokladu zvlastm
úmluvy všech účastníků, dle níž by P. byl zavázán jen z jednQho právního důvodu, kdežto, druhý měl odpadnouti. Taková úmluva zvláštní nebyla prokázána, a také nebylo zjištěno, že by se žalobkyně vzdala práva
uplatňovati nárok pod b) uvedený. Že nárok tento nezanikl z dŮVQdu
jehQ nepřihlášení k vyrovnacímu řízení, dovodily správně nižší soudy.
Tím, že vyrovnací dlužnice zaplatí!a příslušnou kvotu na závazek pod a)
uvedený, nezanikl ještě závazek pod bl, v němž byl' P. přímým dlužníkem
vůči žalobkyni. Dle zjištěných okolností zůstalo nezaplaceno na pohledávku 112.416 Kč 95 h, nebyla tedy žalobkyni zaplacena pohledávka
zúplna do 10. dubna 1931 a 'nastal proto případ závazku P. ze spoludlužnictví dle prohl'ášení ze dne 26. února 1931, k jehož zajištění slQužily též sporné směnky. Právem je žalobkyně uplatnila. K výkladům dQvolatelčiným, jimiž hledí vyvrátiti nadhozené předpoklady odvolacího
soudu k objasněni věci v případech, l<dyby se nebylo stal'Ú žíro směnky
pod a) na žalobkyni, nýbrž kdyby byla O. jinákým způsobem směnku
uplatnila, netřeba přihlížeti, poněvadž v souzeném případě převod smčn
ky na žalobkyni se stal a závazek P. tím nedoznal změny. Pokud dovo-
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iatelka dále potírá názor odvolaciho soudu, že doručení směnečné žaloby
nahražnje upomínku podle § 67 vyrovn. ř. i v směnečném řízení, stačí ji
odkázati na důvody rozhodnutí nejvyššiho soudu podané v obdobném
připadě a uveřejněné ve sbirce rozhodnutí čís. 12.552. Zásada vyslovená
v § 406 c. ř. s. platí i v řizení směnečném, jak uznáváno trvalou praksí
nejvyššího soudu (rozh. čis. 1718 sb. n. s.). Poněvadž pak dovolatelka
ani v osmi dnech po doručení žaloby příslušnou kvotu nezapl'atila, naopak vznesenim námitek a prováděním sporu nárok žalobkyně popírala
s neúspěchem, právem dovodil odvo,lací soud, že obživla ,pohledávka a
k jejímu zaplacení dovolatelku odsoudil.
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Proti státnímu zaměstnanci nelze vzhledem k ustanovení zákona ze
dne 9. listopadu 1933 čís. 205 Sb. z. a n. povoliti exekuci pro výživné
splatné 1. května 1934 na návrh podaný již 4. května 1934.
(Rozh. ze dne 14. února i 9'35, R II 22/35,)

K návrhu, podanému dne 4, května 1934, po,volil p r v n í s o u d
proti povinnému k vydobytí výživného za měsíc květen 19'34 175 Kč a
k zajištění výživného od 1. června 1934 do 31. května 1935 ve výši
2.100 Kč exekuci zabavením a přikázáním pohledávky povinného proti
státu z titulu služebního. Rek u r s n i s o u d k rekursu povínného změ
nil usneseni p r v n í h o s o u d u a exekuč. návrhu nevyhověl. D ů vod y:
Povinný zavázal se platiti výživné vymáhající strany měsičně 175 Kč
vždy do 5, každého měsíce předem. Dle toho žádost o vydobytí výživného
za květen 1934 v částce úhrnné 175 Kč, byvší podána již dne 4. května
1934, jest předčasná, poněvadž výživné za měsíc kvěien, 1934 nebylo dne
4. května 1934 ještě splatno. Prvý soud povolil tedy exekuci k vydobytí
této částky per 175 Kč nesprávně, neboť mčl tuto exekuční žádost jako
předčasnou zamítnouti. Co se týče exekuce k zajištění výživného na jeden rok předem, t. j. výživného ve výši 2.100 Kč, neměla býti tato exekuce povolena již proto, že neměla býti povolena shora řečená exekuce
k vydobytí; neboť do té doby, jak jest patrno ze spisů, nebyla proti povinnému provedena žádná exekuce k vydobytí nezaplacení alimentů.
Exekuce byly povoleny jen k zaiištění a nemltže býti povolena na základě exekucí povolených jen k zajištění výživného nová exekuce k zajištění, když zákon výslovně ustanovuje, ž~ takovou exekuci lze povoliti
jen v případě, že dříve byl'a vedena proti dlužníku exekuce k vydobytí
některé dospělé alimentační dávky.
N e j v y Š š i s o II d potvrdil usnesení rekursního soudu, pokud jím
byl zamítnut návrh na povolení exekuce k vydobytí výživného za měsíc
květen 1934, jinak napadené usnesení zrněni! a v otázce zajišťovací exekuce obnovil usnésení prvého soudu.
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Důvody:

_ -~kursního soudu, že nelze povoliti exekuci k zajištění vÝ"živI lť , ' , 'est solatné v době od 1. června 1934 do 31. kvetna
něh? 2, 1~~!<<<)~ějsičně • poněvadž až dosud nebyla proti dlužníku pro1930 po" o , ~xekuce
vydobytí nezaplaceného výživného" odp?r~le
vedepa ~ac~~a sporných spisů byla již několikrate vedena protI dluzmku
SpIS~!11, 10 edobytí dospělých částek výživného, mimo to, I pDdle exeex:k~ce {vyo oučasně s exekucí zajišťovací byla zahajena I exekuce
kucn~cl~ StT~~s:ek dospělých v době, na kterou exekuce zajišťo,~a;:í byla
k vy o Y B I 'oto mile § 6 alim. zák. dán předpoklad k zaj1stem nap?volena. kyg~ání ~ýživy. Neodúvodněně napadá však dovolacl rekur~
lOku na P~eskursního soudu, pokud byl jím zamítnut návrh na povolem
usn~sel1l k v dobytí výživného 175 Kč splatného 1. května 1934. Podle
exe uce d Jh'110 § 7 ex r nelze povoliti exekuCÍ dříve nežlI pohledavka
odstavce IU e
' ..
.
't'
'. t
,. V souzeném připadě vede se exekuce protI sta mmu zamesdospe]e. k jej má na mysli § 21 zákona ze dne 28. prosince 1932 čís. 204
n,an~l, lan jehož den výplaty platil. předem splatných byl podle §§ 1 a 2
~?ád~íhO ';,ařízení čís. 192/33 sb. z, a. n. odsunut, a r:latí O'~~m u,stanovení zákona z 9. listopadu 1933 čís. 205 ~b. ';. a n., ze ?e~uze by tI pot"
rávní újmou vvkoná-li plat, k nemuz Jest zavazan, nejposleze
~ IZ~~h~ všedniho dne následujícího pD dni, ke kterému byla výpl",ta
':~tu o,sunuta. Výplata platu za květen 1934 byla ?dsunu!~na8. kve,t~
;'a 19:1'4 a Ilelze proto proti dluhik,~ povol:tI exekucI pro vyzlvne splatl.
1. května 1934 na návrh podany lIZ 4, kvetna 1934.
':

!'dZO

k
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Damáháno-Ii se žalDbou solidárního plněni na otci a na ne~leti1é:n
synu nemůže otec zastupovati nezletiléhD syna v tomto sporu a Jest dítěti ;říditi kolisního opatrovníka. Nestalo-Ii se tak, jest řízení zmatečným
počínajíc doručením žaloby.
(Rozh. ze dne 15, února 1935, R I 55/35,)
žalobce tvrdě, žalovaný Stanislav N. koupil ~d něho různé_zboŽí
pro usedlost své~o sy~~ spolu~~lovan~ho n~zl. Zden~a ,N., v,lehoz hospodářství dodane zbozl bylo tez spotrebovano" doma~a se ~alobou, _by
oba žalovaní byli uznáni puvinnými solidárně ~aplatItI kupl1l c:onu. Zaloba pro nezl. Zdeňka N. byla doručena k ruk~m Jeho otcovsk~h,: opa:
(rovníka spolužalovaného Stamslava N. P r v y S o u d vY,hove! zalo!;e
rozsudkem prD uznání. K odvolání nezl. žalovaného Z~enka N. zr,:sll
o d v .o 1 a c í s o u d rozsudek prvého soudu, pokud se ty~al t'?ho,to zalova.ného a prvému soudu uložil) vyhra.div svému usnes;n1 pra~J11 moc,
nové jednání a rozhodnutí. D Ů vod y: PDdle § 152 obc; z",k: lest ,o~ec
nezletiJce .ohledně jednání, kterým tento nezletIlec ma by tI zava~an,
zpravidla podroben předpistIm, platným pro poručníky a op_atr~vl1lky:
Podle § 233 Dbč. zák. nemůže poručník, tedy podle § 152 obc, zak. am

-

Čis.
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otec, vůbec nic vykonati bez soudního svolení ve všech věcech, které
nenáležejí k řádnému hospodařeni a které jsou zvlášť důležité. Sem náleží i uznáni žalobniho nároku. V daném případě byl žalován jak otec
tak i nezletilec. Otec, jemuž byl'a i žaloba proti nezletílci doručena, uznal
žalobní nárok jménem vlastnim a též jménem ne zle tíl ce, ačkoliv k tomu
neměl schválení opatrovnického soudu. Podle zákona byl otec povinen
(§ 233 obč. zák.) napřed si opatřiti schválení opatrovnického soudu,
chtěl-Ii i za svého, nezletilého syna uznati žalobní nárok, a tak nezletiIce
zavázati ku placení pohledávek z jeho jmění. Uznání otcovo bez schválení opatrovnického soudu ohledně nezletiIce bylo právně nezávazné, a
nebyl nezleti!ec žalovaný při jednání O žalobě ve skutečnosti vůbec zastoupen. Jest proto dán upl"atněný' důvod zmatečnosti podle § 477 čís. 5

c.

ř.

s.

Ne j vy

Š

ší soud

nevyhověl

rekursu.

Důvody:

Hledíc k žalobní prosbě, která zní na odsouzení obou žalovaných
k solidárnímu plnění (§ 891 obč. zák.) a hledíc k možnému regresnímu
nároku Stanislava N. proti spolužalo,vanému jeho synu, kdyby celý za'žalovaný dluh ze svého zaplatil (§ 896 obč. zák.), byla tu taková kolise
zájmů, pro kterou nemohl otec nezletilého syna v tomto sporu vůbec za-.
stupovati, a měl mu býti zřízen kolisní opatrovník již k doručení žaloby
(§ 2710bč. zák. §§ 6, 7 c. ř. s.). Nebyl tedy nezletilý Zdeněk N. v tomto
sporu řádně zastoupen a jest tu zmatek podle § 477 čís. 5 c. ř. s., ke kterému jest přihlížeti z úřadu (sb. n. S.Čís. 142). Násl'edkem toho netřeba
se obírati otázkou, zda by byl otec potřeboval svolení opatrovnického
soudu k uznání žalobního nároku jménem svého nezleti1ého syna.
čís.
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Traktor, který slouží trvale hospodářskému účelu velkostatku a jehož je při provozu velkostatku nevyhnutelně potřeba, je spojen s nemovitosti způsobem uvedeným v § 294 obč. zák. a stal se jejím přislušen
stvlm. Lhostejno, že exekuční soud v exekučnim řízeni nepokládal traktor za příslušenství.
Výhrada cizího vlastnictví k němu je bezúčinná, nebyla-li podle
§ 297 aj obč. zák. poznamenána v pozemkové knize.
Vnucený správce drží za vnucené správy věci v zastoupení vlastníka
a pro něho.
(Rozh. ze dne 15. února 1935, Rv I 1133/32.)
žalobci

tvrdíce, že koupí ideální polovice velkostatku Z.-Ch. od

manželů H"ových nabyli do svého vlastnictví i traktoru se řemenicí a
dvouradličním pluhem, domáhají se žaI'obou, by mobilární exekuce, vedená žalovanou záložnou proti manželům H-ovým pod zn. sp. E 172/29
okresního soudu ve Z., byla prohlášena ohledně traktoru z důvodu jejich

.

ráva k němu za neořípustnou. P r v Ý s o u d uznal podle
lo
I a c í s o u d k 'odvolání žalov~né zál?žny změllll rozého soudu a žalobu zamítl z těchto d u vod u: Odvolacl soud

'1

~lastnICk~:f

zaloby.
sudek P\~těno že pojišťovna P. vedla již v roc.e 1928 exekUCI vnuce.no~
ma .za zJ na velkostatek Z.-Ch. pro nezaplacene anUity JeJI hypoteka,:ne
spr,,:v~U. ohledávky proti tehdejším majitelům velko,statku t~~o man~e
Z:'Jlstene P M'I d" H-ovým a Františku a Vilmě D-ovym (kterazto sprav~
lU1l1 Janu" a lclalleenl 1 cervna 1929) že banka L. filiálka v L. vedla tez
byla z r u s e n a ·
"
.
d
E 587/28
. 928 roti manželům H-ovym a D-ovym po zn. "sp. ..
v r~~~ 1. ex&uci pro nedoplatek kupní ceny za traktor s remelllCI a plumO I ~~;1Umilem P-em manželům H-ovýn~ před tím s ~ýhr~dou prava
l1em; . kého až do úplného zaplacení kUplll ceny prodan~, Jezto P: svoJe
vl~~~IC z této výhracly práva vlastnického proň plynOl;cl P.ostOUpl~ pk?
n~. I ~ StVl' trhové ceny za traklOr zminěné bankovm hhalce, a ze pn
"
. Cl
' _Josefu
Pns dusen. shora uvedené vnucené spravy
byl vnucenemu sprav
"
za~e en~devzdán též traktor jako příslušenství velkostatku a ze pn
T -emhu
. "ne' mobila'rní exekuc' došlo i k zabavení žalobního traktoru
svrc u zmme
'
.'. t
b I k
d
11 prosince 1928. Dále bylo zjlsteno, ze trakt()r en y oupen
ne
H-ov' mi a D~ovými od Bohumila P-a v T.-s. pro velkost,;tek
nžeÚ
~'.~Ch.
jako h~spodářské pří~lušel~ství, kterého pro nedostatek p_otahu na
elko statku jest nevyhnutelne potreba a bylo by J~J proto pova~ovaÍl za
vříslušenství velkostatku jako nářa~í ~ § 296 ~bc. zak. jmenovane a k ne~ovitému statku náležející. Nlcmcne, VYSlOVIl, ohesm soud v~ Z. Jako
soud exekuční, že vzhledem k uvedene vyhrade prava vla.~tmckeho r.-el~
dosud úplnému nezapravení kupní ceny nehyll tehd,ejSI spolumajlt~le
a Ik t tku manželé H-ovi a D-ovi vl'as'tníky zabaveneho' traktoru s :eve os
-- a t von
"t'I nemo h·Oll Ja ko VCCI
.ci aa pluhem a že proto věci. ty netvon
~~rlpříslušenství statku ve smyslú § 296 obč: zák., neboť k tomu, aby
. nějaká věc se stala příslušenstvím VěCI hlavn! j~st nutno,. aby byla ~e
vlastnictví toho, komu patří věc hlavní, čehoz vsak tu ~zlíledem k vyhradě práva vlastnického, P-ova dosud nebylo, ana kUplll cena dosud za
traktor nebyla exekutu zaplacena (srov. sb. n. s. čís;_744?). V tomto
směru byl'o také povinností exekučního' so?du, "bl' z ufe'~m _povl!lllosh
cestou nespornou s vyloučením pořadu prava zjlstll, kkry pre_~me~ Jest
podle hmotného práva příslušenestvím nemovltosÍl a Slce ~ r.lzem?e~
sporném proto, ježto ro~sudek, otvořícfprávo pou"~e n:ezl tem} ,kteryml
spornými stranamI, nemel by vubec vyznamu v nz~m exekucmm, kdy
v osobách vymáhajících věřitelů mohou nastaÍl zmeny (SlOV .. sb. n. s;
čís. 8502). Tímto prohlášením exekučního soudu, bylo tedy,pr":voplatne
rozhodnuto, že při exekuci proti manže:~!n ~-ovym. a D-ovym jako m_~
jitelům velkostatku Z.-Ci1. vedené, nebezl pn zabavenem traktoru o pn·
s]l1šenstvÍ nemovitosti, a že tudíž nemusí býti exekuce nc:~ vedena spo~
lečně s nemovitostí samou (§ 252 ex. ř.) a že jest protO' pnpustno nabyti
,k němu níkoliv společného, nýbrž specielního práya zást~vního Jako
k jednotlivé zcela samostatné věci movité. Tr,aktor s reme,mcI a, potahem,
o nějž tu běží zabaven byl pro žalovanou zaloznu dle za]emmho protokolu E 172/29 dne 13. května 1929, kdežto kupní cena zaň byla, Jak prokázáno, úplně doplacena stranou zalující teprve ~ne 1~. května 1929,
. tedy až po tomto exekučním zabavení. Byl tedy az, do teto doby vl":stníkem traktoru toho Bohumil P., neboť smluvenou vyhradou vlastnrckeho
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práva mělo přejítí vlastníctví prodaného traktoru na kupující pod odkládací podmfnkou řádného a včasného úplného zaplacení kupní ceny (srov.
sb. n. s. ČI;" 7794, 86?9 a 10005), a vlastnichrí resp. vbstnické právo
k tomuto predmetu s vyhradou vlast111ckeho prava prodanemu nestalo se
touto výhradou pouhým akcessoriem prodatelova práva na zaplacení
kupní ceny za ~rod~~ý p~ed~lět, ~eboť vlastnické právo k tomuto před
metu I v takovem pnpade zustava samostatným právem na prodatelově
pohledávce z kupní ceny úplně nezávislým a jest jako takové schopno
zcela sam?stat~e e~lstence. Na vlastnickém právu P-ovu k zabavenému
traktoru a} do uplneho zaplacení kupní ceny nebylo nic změněno tím, Že
P. zaroven s postupem své pohledávky na nedoplatek kupní ceny za proda~ý traktor po.stoupil bance L., filiálka v L. i svoje nároky z výhrady
p:ava vlastr:lckeh~ k tr~kto~u tomu. mu plynoucí, ~ebo.ť i pro takovýto
prevod mUSI !u byt~ veskere podmrnky pro nabylI prava vlastnického,
tedy neJe~ pravl11 .d~vod k převo.d~ práva vlastnického směřující, nýbržI skutečne odevzdam spornych vec! bance, co,ž ve sporu aní tvrzeno aní
prokázáno nebylo (srov. rozh. sb. n. s. čís. 9700). Jest proto také neroz~~dno, že b~n~ovní filiálka vedla ce~sionari nomine k vyd'Obytí pohleoavkJ:' zmrneneh'O 11~doplatku kL'pm ceny za traktor proti manželům
H,-ovym a D-ovym JIZ v roce 1928, tedy před předmětným jeho zabavemm pro stranu žal~vanou na zmíněný traktor pod zn. sp. E 587/28 exekU~I, neb?ť exekUCI tu. nevedl prodatel P., pro nějž výhrada vlastnického
prav.a stale platIla, -nybrž bankovní filiálka, které při nedostávající ·se
tradICI traktoru platně mohl'a býtí po,stoupena P-em pouze práva z nedop}.atk~ kupní ce~y za prodaný traktor (srov. sb. n. s. čís. 85Q7). Ježto
tud~~ p~1 zab~venem traktor~, o. nějž tu běží, nešlo zcela nepochybně
o pnslus.en.stvl~l,;movltosh,.?ybrz. o.zcela samostatnou věc movítou, bylo
na strane zalupcl, aby v pntomne zal'Obě o nepřípustnoM vedené mobilár?í e;:ekuce nejen tvrdil~, ale oí prokázala skutkový a právní základ
JeJI, t. J. nejen trtul, t. J. pravní duvod k nabytí vlastnictví (§§ 367 a 424
obč. zák.), nýbrž ještě i tradici, t. j. právní odevzdání a převzetí číJi
převeden~ držby s vůlí vlastnictví k ní převésti a přijatí (Randa: Právo
vlastn!cke 1922. ~tr. 1?9') , J3~ Jest v § 425 obč. zák. výslovně stanoveno.
To. vsak rovnez v pntomnem sporu prokázáno nebylo, neboť žaloba
op'lr~ se pouze o tvrzení, že žalobci nabyli obou vylučovaných před
me!u smlouvou trhovou ze dne 14. února (a 2. března) 1929, tedy pouze
o htul k nabytí práva vlastnického, nikoliv i o tradici. Nehledě však
k tomu, bylo prokázáno, že zabavený traktor byl žalobcům odevzdán teprve .d~e I. č~rvna .1 929, tedy až po době, kdy k němu žalovaná záložna
ex~uc?lh? pra.va zastavníhO' nabyla. Chybí tudíž přítomné žalobě vůbec
praV111 duvod zaloby, aby totiž strana, jež odporuje podle § 37 ex. ř. exek~cI tvrdíc k předmětu e,"ekuc!. dot~enén;u právo, které by nedopouštělo
vykon~ ex:k~ce, v d;,nem p'npade. pravo vlastmcké, byla vlastníkem
spornych vecI v dobe, kdy zalovana strana k nim nabyla exekučního
práva zástavního (srov. sb. n. s. čís. 2'478).
Ne j vy Š š í s o u d k dovolání žalobců změnil rozsudek odvolacího
soudu potud, že uznal právem, že mobilární exekuce E 172/29 okresním
žal?vané záložně povolená, je ohledně ideální polovice
soudem ve
traktoru se reme111cí a pluhem nepřípustná.

'!.

Dúvody:
Co se tkne zabaveného traktoru posoudil odvolaCÍ soud věc nerávně po stránc; pr.ávn.í.. Trhovou smlo~vou ze dne 14:: ~nora 19?9,
Pkterou žalobcove oplrap zalobu, kOUpIl'l zalobcl od manzelu H. Idealm
o olovici velkostatku Z.-Ch .. a to nejen.. nen;ovito.sti, al:, i veškerý živý
mrtvý fUh,'lUS ínstruktus; zasoby a zan~e111, zkratka .v~e, ,lak to stoJI .~
I'Ží ve stavu ze dne 10. unora 1929. Otazka, zda zmmeny traktor tvon
p~dle § 297 obč. zák. příslušenství uvedené nemovitosti, nebyla rozh'Odnuta pravoplatně záporným usnesením exekučního soudu ve Z. ze dne
ll. února 1929 č. j. E 587/28-14. Tímto u~nesením bylo pravopla~r:~
rozhodnuto jen o navrhu, aby exekuce vedena na traktor a pluh, o ne]z
ve sp'Oru jde, byla podle § 39 čís. 2 ex. ř. z moci úřední zrušena, a tento
návrh byl zamítnut. Že se tak stal'O z toho důvodu, že exekuční soud nepokládal uvedené předměty za příslušenství nemovítosti, na tom nezáleží. Neboť právní moci může nabýti pouze enunciát rozhodnutí, nikoli
též jeho odůvodnění. Nehledíc k tomu byla tato otázka zmíněným usnesením vyřešena jen pro exekuční řízení. .lak zjístil odvolací soud z exekučních spisů E 587/28 okresního soudu ve Z. je traktoru toho, jenž
koupen byl vlastníky velkostatku Z.-Ch. manžely H-ovými a žalobci od
Bohumila P., pro nedostatek potahů na velkostatku nevyhnutelně potřeba. Poněvadž traktor byl umístěn na velkostatku za tím účelem, by
trvale ho bylo použíto při provozu velkostatku, tedy sloužil trvale hospodářskému účelu velkostatku, byl spojen s nemovítostí způsobem uvedeným v § 294 obč. zák. a je proto příslušenstvím velkostatku, sdíleje
'Osud téhož (srov. rozh. Č. 2799 a 10647 sb. n. s.). Výhrada vlastnictví
B.. P. k traktoru není tomu na závadu, poněvadž vyhrazené vl'astnictví
k traktoru nebylo knihovně poznamenáno podle § 297 a) obč. zák. (srov.
rozh. Č. 2799, 3()85, 3263, 4118, 5248, 11200, 12106 sb. n. s.). Nebylo
třeba, by žaJobcové tvrdílí a prokázali ve sporu tradici, totiž způsob
právního odevzdání a převzetí traktoru. Žalobcům, kteří tvrdili v žalobě,
že nabyli vlastnictvf k tomuto traktoru uvedenou trhovou smlouvou, 'Ode·
vzdány byly totíž dle ods!. III. zmíněné trhové smlouvy dne 14. únore;
'1929 netoliko nemovitostí, nýbrž i jejich příslušenství, tudíž již toho dne
uchopili se držby věcí, jež byly na velkostatku, a tímto okamžikem
těchto věcí do vlastnictví nabyli. Nabytí držby nevadí, že velkostatek
Z.-Ch. byl ve vnucené správě, jež byla skonečna teprve 7. června 1929.
Vnucený správce T. držel během vnucené správy odevzdaný mu traktor
v zastoupení vlastníků, tedy po nabytí vlastnictví žalobci v zastoupení
těchto a pro ně. Poněvadž dle kupní smlouvy ze dne 14. února 1929, na
níž žalobcové zakládají žalobu, koupili žalobcově, jak již uvedeno jen
ideáln.í 'polovici velkostatku Z.-Ch. s příslušenstvím, koupilí taktéž jen
polOVICI traktoru na velkostatku umístěného. Přísluší jím tedy podle jasného znění této kupní smlouvy jen vlastníctví k ideální polovíci traktoru
'
. takže jsou oprávněni vylučovati žal'Obou jen polovinu traktoru.
S

F

Čís. 14172.
. Stačí-Ii příjmy manželského 'Otce jen k tomu, by bylo zajištěn'O jeho
nejnutnější živ'Obytí, jest h'O považovati za nemajetnéh'O s hlediska VYživ'Ovací povinn'Osti nezleti1ých dětí. Používala-Ii matka svých výděleč-
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ných přijmů k doplnění ?tcovy a zároveň ~ plnění ~~~é ~ákonné vyživovací povinnosti k nezl. delem, nelze nezl. detem upnh narok na nahradu
toho, co jim bylo matkou na výživě poskytováno, a co jim tak ušlo její
smrti.
(Rozh. ze dne 15. února 1935, Rv I 352/33.)
Autem, patřícím žalovanému Karlu Sch-ovi a řízeným spolužalovaným Antonínem Sch-em, byla usmrCena manželka žalobce Allreda D-a,
pokud se týče matka nezletilých žalobkyň Hsy D-ové a Sieglindy D-ové.
Žalobou, o niž tu jde, domáhají se nezletilé dcery na žalovaných roční
renty 1.500 Kč a 2.500 Kč. Níž š í s o u d y žalobě nevyhověly, o d vol a c í
s o u d z těchto důvod,,: V daném případě je použíti ustanovení § 1327
obč. zák. Nárok na náhradu mají podle toholo ustanovení zákona jen
osoby, jichž zákonným živitelem byl usmrcený. K těmto osobám žalob-'
kyně nepatří. Nezletilé děti Hsa a Síeglinda neměly nároku na výžIvu
proti své matce, poněvadž jejich otce nelze pokládati za nemajetného
(§ 143 obč. zák.). Nárok jich na roční rentu 1.500 Kč a 2.500 Kč nemůže
býti oceňován jako nárok na náhradu ušlé zákonné výživy, neboť jestliže
usmrcená vydělala spoluúčinkováním v kostele ve funkcích svého manžela ročně 1.500 Kč a šitím ročně 2.500 Kč a přispívala tímto výdělkem
k uhražování výdajů domáoností, konala tím svou povinost jako manželka, uloženou jí podle § 92 obč. zák., pomáhati svému manželu ve výdělku podle svých sil, tedy povinnost vůči manželu, nikoliv povinnost
výživy vůči dětem.
N e j v y Š š í s o u d k odvolání žalobkyň zrušil rozsudky nižších
,a prvému soudu uložil nové jednání a rozhodnutí.

soudů

Důvody:

Dovolání, uplatňujíc dovnl'ací důvod čís. 4 § 503 c. ř. S., obmezuje se
ve svých vývodech jen na otázku, zda otce žalujících dítek jest považovati za nemajetného po rozumu § 143 obč. zák., a dovozuje, že nižší
soudy, neuznavše ho za nemajetného a vyloučivše důsledkem toho nárok
nezletilých žalujících dítek na výživu proti matce, posoudily sporný pří
pad s hlediska právního nesprávně. Vývodům dovolání po této stránce
nelze upříti oprávnění. Podle zjištěného stavu věci má otec jakožto ře
ditel kůru příjmů asi 7.000' Kč ročně, tedy příjmy nad existenční minimum. Tyto příjmy oVŠem stačí za dnešních poměrů, by bylo zajištěno
nejnutnější živobytí jeho sama, takže ho nelze považovati za nemajetného, pokud jde o jeho vl'astní existenci. Při těchto příjmech nelze však
neuznati, že otec je nemajetný ve smyslu § 143 Dbč. zák. s hlediska vyživovacích povinností nezletilých žalobců. Tvrdí-li se, že matka nezle tilých žalujících dítek byla nucena vzhledem k nepatrnému příjmu manžela a jeho slabému zdravotnímu stavu, pro který nebyl s' t o v pln é
mí ř e splniti svou zákonem mu v § 141 a 143 obč. zák. k dětem uloženou vyživovací povinnost, vydělávati, a vydělala jako švadlena ročně
2.500 Kč a spoluúčinkováním při kostelních funkcích ročně 1.500 Kč,
kterýchžto příjmů používala, doplňujíc mužovu a plníc současně i SVOll

zákonem Ji uloženou vyživovací povinno~t ke svým nezletilým dětem,
elze žalujícím nezletilým dětem upřítI narok na náhradu toho, co jim
nsmrcenou matkou na výživě bylo poskytováno a co jim tak ušlo. Nárok
~alujíCích dítek j,e~~t tudiž dův?dem po právu. Por;ěvadž ~::šak pro roz:
bOdnutí o jeho v.ť,~;,nelll ve SpISU podkladu" bud~ treba prIJmy ~ez~~čne
'zjistiti, anj' se mZS] s~udy pn svem pravmm nazoru na sporny pnpad
s touto otázkou nezabyvaly.

čís.
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Nejasnost pojišťovacích podmínek stanovených pojišťovnou jde na
její vrub. Vykládá-Ii je pojišťovna složitějším způsobem v ten rozum, že
i nezaviněný úraz pojistníkův nenl pojistkou kryt, nelze v toho vyvoditi
nedůvodnost nároků pojistníkova.
(Rozh. ze dne 15. února 1935, Rv I 516/33.)

žalobkyně domáhá se na žalované pojišťovně vyplacení pojistného
obnosu 8.000 Kč tvrdíc, že na tento obnos byl její zemřel:ý manžel Arnošt
R. pro případ smrti u žal'ované pojištěn. Žalovaná navrhla zamítnutí žaloby tvrdíc, že usmrcený byl zabit ve rvačce, a že podle § 7 všeobecných
pojišťovacjch podminek jsou z pojištění vyloučeny případy, jež se udály
při zúčastnění se na rvačce. Niž š í s o u d y uznaly podle žaloby, o d vol a c í s o u d z těchto d ů vod ů : Jde o to, zda žalobkyně právem se
domáhá vyplacení pojištěného obnosu 8.000 Kč čili nic. Správné jest, že
. dle § 7 všeobecných pojišťovacích podmínek jsou vyloučeny z pojištění
případy, jež se udály při zúčastněni se rvačky, naproti tomu však § 3
všeobecných pojišťovacích podmínek výslovně stanoví, že tělesná zranění, utrpěná při oprávněném hájení neb námaze ku zachránění lidského života platí za nehody. Toto ustanovení § 3 pojišťovacích podmínek jest všeobecným ustanovením, širším nežli případy podle § 7 pojišťovacích podmínek, vyloučené z práva na odškodné, které jsou jenom
výjimky z tohoto všeobecného ustanovení. Kdyby tedy zjištěno bylo, že
Arnošt R. se účastnil rvačky s tím úmyslem, aby se rval s ostatními,
bylo by lze se odvolávati na ustanovení § 7 pojišťovacích podmínek.
Jest však zjištěno, že Arnošt R. rvačku nezačal, nýbrž, že byl: zraněn,
když svému synovi šel na pomoc, který o to: prosil, byv ohrožen nožem.
Z tohoto zjištění se zřejmě podává, že Arnošt R. utrpěl zranění na těle
. při oprávněném hájení a při námaze zachránění života lidského, totiž
svého syna. Jest takto dán případ § 3 pojišťovacích podmínek, a proto
neprávem dovolává se žalovaná strana ustanovení § 7 pojišťovacích
pódmínek pro odmítnutí náhrady za tento pojistný případ. Když tedy
soud prvé stolice dospěl k závěru, že zranění Arnošta R-a nelze subsumovati pod ustanovení § 7 všeobecných pojišťovacích podmínek, učini'
tak právem, posoudiv takto věc po stránce právní správně.
10'
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nevyhověl

odvolání.

Dovolací soud neshledal zákoného důvodu, by rozsudek odvolacího
soudu byl změněn nebo zrušen (čl. I. § 3 zák. čís. 251(34 sb. z. a n.).·
Dodává se jen, že nejasnost pojišťovacích podmínek, pocházejících od
pojišťovny, jde na její vrub podle § 915 obč. zák. Dochází-Ii tedy dovolatelka složitějším způsobem k výkladu pojišťovacích podmínek, že i nezaviněný úraz A-a R. není pojistkou kryt, nelze z toho nedůvodnost žalovaného nároku vyvodití.
14174.

Zaměstnavateli nelze upříti právo, by přezkoumal činnost svých zaměstnanců, by se tak vyhnul nedorozumění a sporům se zákazníky.
Pokud se taková kontrola děje v nezávadné formě, nelze v tom spatřovati zlehčování zaměstnance ani poškozování jeho obchodní činnosti.

Ne j v y

(Rozh. ze dne 15. února 1935, Rv I 1730(33.)
Žalobce byl zaměstnán u žalovaného jako obChodní cestující. Žalobou domáhá se na žalovaném jednak nedoplatku na smluvených provisích 1.668 Kč 40 h, jednak náhrady škody ve výši 3.000 Kč za to, že
se žalovaný informoval u zákazníků, zda objedná\\kv žalobcem mu zaslané nejsou fingované, čímž zákazníky odrazoval od uzavření objednávek a žalobci tak vznikla žkoda na ušlé provisi v požadované výši. ŽaI'oba byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří s t o I i c, n e j v y Š š í m
s o ude m z těchto
důvodů:
Zaměstnavateli nelze upřítí právo, by přezkoumal činnost svých zaměstnanců, zvláště provisních zástupců, aby se vyhnul nedorozumění a
sporům se zákazníky. Pokud se taková kontrola vykonává v nezávadné
formě, nelze v tom spatřovati zlehčování zaměstnance ani poškozování
jeho obchodní činností vzbuzováním nedůvěry u objednavatelů proti
němu. Žalobce ani netvrdil a neprokázal, že žalobcovy dotazy u objednavatelů se staly ve formě, která by byla způsobHou vzbuditi proti němu
podezření z nějakých nesprávností, a proto nemohly tyto dotazy ho
hmotně

poškoditi.
čís.
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Proti vylučovací žalobě poule § 37 ex. ř. namitla žalov,;ná vymáha·ící věřitelka, že ani v době podání žaloby, ani pozdějí neměla na vylu10vaných předmětech zástavního práva, jež podle § 256 ex ř. již uhaslo.
Prvý s o u d uznal podle žaloby. O ů vod y: Soud zjišťuje, že žalovaná
nemá k vylučovaným předmětům zástavního práva, jež zaniklo podle
§ 256 pasl. odst. ex ř. Žalovaná však navrhla opětovný výkon zabavením uschováním, prodejem svrškil povinné na příhlášení. Přihlášky nepod~la. Podle § 37 jest předpokladem žaloby vylučovací, aby byl exekučním řízením dotčen předmět, k němuž má třetí osoba takové právo
nedopouštějící výkon exekuce. Soud je názoru, že předměty nejsou exekucí dotčeny pouze tehdy, získal-li vymáhající věřitel k nim exekuční
právo zástavní, stačil i návrh žalované na opětovný výkon exekuce zabavením a rozhodnutí, jímž opětovný výkon byl povolen, neboť podle
tájemního protokolu jsou předměty vylučované LI exekuta a při přihlá
šeni byly by výkonným orgánem jako svršky dlužníkovy zabaveny.
I pouhé rozhodnutí o povolení opětovného výkonu po,slihuje tyto před
měty. O d vol a c í s o u d žalobu zamítl.

Důvody:

čís.

čís.

Š

š í s o ud

nevyhověl

dovoláni.

Důvody:

Odvolacím soudem byla žaloba zamítnuta, protože vlastnické právo

.

žalobkyně přes to, že exekuce nebyla dosud zrušena, touto exekucí není
dotčeno, ba ani ohroženo, ježto zástavní právo žalované k zabaveným
svrškům podle § 256 odst. 2 ex ř. zaniklo a opětný návrh na výkon nového zabavení a prodeje se netýká zabavených svršků žalobkyně. žalobkyně nebrojí proti názoru, že žalovaná po dobu uvedenou v citovaném zákonném ustanovení v prodejovém řízení řádně nepokračovala,
nýbrž shledává dovolací důvod § 503 č. 4 c. ř. s. jen v tom, že, dokud
není exekuce zrušena a v zájemním rejstříku to není vyznačeno, (§ 2'59
j. ř.), zástavní právo nabyté sepsáním svršků v zájemním protokole nezaniká, a tvrdí dále, že žalovaná tím, že hned při prvém stání na žalobu
nesubmitovala, její oprávněnost uznala. Než právní názor, že zabavením
nabyté právo zaniká vždy až zrušením exekuce a vyznačením toho
v zájemném rejstříku, odporuje zjevně ustanovením § 256 odst. 2 ex ř.,
dle něhož zaniká zástavní právo ipso jure projitím tam uvedené doby.
Zmíněné pak tvrzení žalobkyně odporuje spisům, neboť podle zápisu
o prvém stání žalovaná výslovně oprávněnost žaloby popřela proto, že
jeF zástavní právo již zaniklo.

14175.
čis.

podle § 37 ex. ř. nelze vyhověti, zanildo-Ii soudcovské zástavní právo na vylučováných věcech podle § 256 odst. 2 ex. ř. Lhostejno, že exekuce dosud nenl zrušena a v zájemuém rejstříku to není

14176.

žalobě

vyznačeno.

(Rozh. ze dne 15. února 1935, Rv I 2119ý33.)

Důlní podléhá pensijnímu pojištění podle
čls. 26/29 Sb. z. a fl.

§ 1 (1)

čls.

6 a zákona

.
»Zaměstnavatelem« rozuml se v sociálnim zákonodárství ten,
na. či účet a Vrtl se vykonávali práce a služby zaměstnanci a jejž postihUJe hospodářskí' výsledek těchto služeb.

~ Čis.

14176

~
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Zelená hlinka nenáleží k vyhraženým nerostům.
Přihlášení zaměstnance k povinnému pensijnímu pojištění je vecI
řádné správy. Opoměl-li spoluvlastník (správce společné nemovitosti)
je učiniti stíhají následky toho všechny spoluvlastníky nemovitosti.

Zaměstnavatelé ručí rukou společnou a nerozdílnou za pojištění za-

městnance

a za škodu, která mu vzejde z opomenutí přihlášky.
(Rozh. ze dne 15. února 1935, Rv I 1631/34.)

Žalobce domáhá se na žalovaných Dr. Josefu H-ovi (respektive pozůstalosti po něm), Ottovi H-ovi a Sentě H-ové placeni roční renty
4.530 Kč tvrdě, že byl na pozemcích žalovaných zaměstnán 30 let jako
důlni, že však nebyl žalovanými přihlášen k pensijnímu pojištění pokud
se týče jen od I. března 1922 do I. března 1927, pensijní příspěvky za

další dobu nebyly však placeny, takže když odešel ze služby žalovaných
v únoru 1931, neměl proti nositeli pensijního pojištění nároku na výplatu
pensijních a invalidních požitků. Niž š í s o u d y uznaly žalob ní nárok
důvodem po právu toliko proti Ottovi H-ovi, ne však proti dr. Josefu
H-ovi (jeho po,zůstalosti) a Sentě H-ové.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání Otty H-a, vyhověl však odvolání žalobcovu a změnil: rozsudek odvolacího soudu tak, že žalobrií
nárok je důvodem po právu i proti spolužalovaným dr. Josefu H-ovi a
Sentě H-ové.
Důvody:

I. K dovolání žalovaného O. H. TýŽ napadá rozsudek odvolacího
soudu, pokud jím vysloveno, že zažalovaný nárok proti němu jest po
právu. Při přezkumu právni mylnosti (č. 4 § 503 c. ř. s.) jest vycházeti
ze skutkového zjištění nižších soudů. Podle § 1 (I) čís. 6 a) zák. 26/29
sb. z. a n., který tu jedině přichází v úvahu, podléhá pensijnímu pojištění
ten, kdo jest převážně a nejenom přechodně z"městnán přikázáním prací
dělníkllm aneb odborným dozorem nad nimi, aniž by se sám zúčastnil
prací, pokud to nevyžaduje jehol činnost přikazovací nebo dozorčí, jako
dílovedoucí, stavbyvedoucí, políři, mistři, důlní atd. Podle zjištění nižších soudů měl žalobce celý bezprostřední dozor uad důlním podnikem,
technicky byl mu nadřízen jen důlní správce H., který však velmi zřídka
na důl přicházel a jcn málokdy do dolu sjel, takže měl žalobce přímý,
stálý a bezprostřední do,zor nad dfrlním podnikem a zejména nad dělníky
v něm pracujícími, přikazoval jim práce, vyplácel jim mzdy, byl činným
při jejich přijetí a propuštění atd. Všechny tyto úkony patří k činnosti
důlního a nižší soudy též zjistily, že žalobce byl jako takový ustanoven
a všeobecně označován. Opodstatněn je tedy závěr, že žalobcova čin
no,st v podstatě záležela v tom, že přímo dozíral na jiné pracující osoby
a že usilovalo to, by práce jim svěřené vykonávaly tak, jak se podl:e poměrů konati měly, a že tudíž byl dozorčím orgánem po rozumu citovaného zákonného ustanovení, podléhajícím povinnému pensijnímu pojištění. Právem poukazuje odvolací soud i k tomu, že mu nemůže býti na

~.Čís. 14176~
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ú' mu že vykonával i manuelní práce, zejména~ přip:~voval vdů1:r:í 9 říví ,

Jl ,'t to práce bylv jen vedlejší a žalobce predevslm a prevazne byl

~l yz, y. ko dozorčÍ orgán. Dovolatel"i příslušela tudíž přihlašovací pocmnym
'1 Ja
. k zps
'··t·en.o
.
tP
podle § 5 zák. čís. 26/29 a ježto jí řádně nedosta,

. zal
• o b'
, k
' d ' odu ,poavmnos
dovoláním ani nena~ad,;,no, Je
.ll! naro, vyvozeny z. uv
. ' . této povinnost! VUČI t0111UtO zalovanemu (dovolatell) po pravu;
1 usem
..
.,.
t · · k • • lobnl
K dovolání žalobcovu: .Toto, dovolalll smeruJ~ ~r? I vyro, u, ze za
, k proti prvnímu žalovanemu Dr. J. H, a tretI zal ovane S. H. (pr?vd.
~aí~o do drivodu není po právu. >:,za,r:rěstnavatelem« rozu':'l s~ v ~ako
nodárství sociálním osoba, na Jepz ucet a. vrub ~.': vyko~avaJ1 pra~e a
tužby jejími zaměstnanci a kterou postIhUJe, ať JIZ k )eJ!;r'u prospechu
~ebo škodě hospodářský výsledek tě~.ht? slu~eb. ,N~~.alezl na, tom, kdo
zaměstnance jmenoval, ani kdo m~ zaJ1s~ll sJuzel;lll; pr1Jmy s mlstem sp~
·ené a uložil povinnost konat! sluzby, nybrz jedme,~a ~om, kdo n~se l!Lko zaměstnancovy služby a práce a v čí hospoda!stvl ~e ?bjevuj~ v,Ysledek zaměstnancovy činnosti. Tyto okolno,str dluzno ZjlStrtr v kazdem
jednotlivém případu. Podle zjištění byli žal'Ovaní dne 1..le,dna,1929, kdy
zákon čís. 26/29 nabyl účinnosti, spoluvl~stníI;y zemedel~ke~o statku
v J., zapsaného ve vložce čís. 30 a 31 kat. u,ze'.'l1 ~., na k!~;emzto s~at~u
b la též dobývána zelená hlinka. Jest schvall!, nazor lllZ~ICh s,oudu, ;;e
zllená hlinka nenáleží k nero.stům vyhraženým (§ 3 horn~ho zak.) a, ze
tedy k vyhledávání a dobývání této hlinky netřeba speclelního opravnění (§ 5 cit. zák.), takže tu šlo o pouhé užívání půdy pozemků k velkostatku náležejících. Dobývání hlinky se dotýkalo přímo podstaty nemovitosti a tim i zájmu všech spoluvlastníků nemovItost!. Nebylo tv.rzeno,
že by podnik dobývání zelené hlinky byl veden pod samostatnou fu·mou,
a že tll! šlo o samostatnÝ podnik jen druhého žalovaného O. H. odlišný
a nesouvisející s hospodářským celkem, t. j. zemědělským stat~em v
šlo spíše o výděle,čný podnik provozovaný na tomto statku a k nemu pr.lčleněný. Nižší sondy zjistily, že druho~alo':,,:ný ,O. I-l,.)e) spravoval, :e
však mezi spoluvlastníky nebyla sjednana zadna zvlastm smlouva a ze
se na ně pohlíželo spíše jako na rodinnou záležitos!. ~e-Ii tomu ,tak, i~st
právní poměr oprávněných posoudItI podle 16. ~aplto.ly, druheho dllu
obč. zák. o spoluvlastnictví (§ 825 a na81.). Druhozalovaneho O. H. jest
pokládati za správce společné věci (§ 836, 83,7 obč. zák.), t. j. za zmocněnce a za jednatele ostatních spoluvlastníků, který podle § 1017 obč.
zák. v mezích plné moci mu udělené, nebo předpokládané pro ně mlrže
nabývati práva se zavazovati, ježto představuje zmocnitele. Žalované
dlužno tudíž podle toho pokládati za zaměstnavatele žalobce, a měli
proto povinnost přihlásiti ho u příslušného nositele' pojištění předepsa
ným způsobem (§ 5 zák. čís. 26/29 sb. z. a n.), Přihlášení zaměstnance
k povinnému pensijnímu pojištění je zřejmě věcí řádné správy a nepřI
hlásil-li druhožaloval1ý žalobce, stíhá tedy toto opomenutí všechny spoluvlastníky statku. Že několik osob zaměstnávajících téhož zaměstnance
ručí nerozdílnou rukou za jeho pojištění plyne z šestého odstavce § 4
zák. čís. 26/29 sb. z. a 11. Ručí-Ii takovým způsobem za to, by zaměstnanec byl podroben povinnému pojištění, jest opodstat~ěn závěr, že
ručí solidárně z tohoto nedělitelného zákonného závazku I za všechny
následky, vzniklé tím, že zákonným předpisům o přihlašovací povinnosti
včas a řádně nedostáli. Žalobní žádost proti prvnímu žalovanému Dr. J.

J

-

Čís.

14177-

~·Čís.14178-
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H. a třeti žalované S. R., roz. H. je tudiž jíž s tohoto hlediska co do
vodu opodstatněna.
čís.

žaloba nahražuje výpověď
nikoliv, má-Ii se teprve

plnění,

dů

14177.

(zápůjčky), jen stanoví-Ii výpověď dobu
výpovědí zrušiti právní poměr sám.

(Rozh. ze dne 15. února 1935, Rv II 1087/34.)

.. nezbytnou podminku tohoto zrušeni, jednak výpo:,ěď, ,která tel;
von 'dobu plnění Výpověd' prvniho druhu, která musí zalobe o pInem
s~a~o~l, ti žalob; nenahrazuje (srov. rozhod. čis. 2492 sb. n. ~.).
pre c aeznee'm' případě ;de však o vy'pověď druhého způsobu, kterou zaV souz
J
,
podání žaloby o zaplac~m• po kl'a d a t'I z~ vyponahrazu·e. Tu jest
10,~~ ( hod Jčís 11268 sb. n. s.) a běži výpovědm Ihuta od dorucem za~;b . 7ezst1iž~ se' pak zažalovaná pohl~dávka v částce 100;000' Kč st~la
Irtnou před vydáním rozsudku prvmho soudu (§ 406 c. r. s.), Jest zaod'
sp
loba co do ní oduvo nena.

t

Čís.
Žalobkyně

ujednala se žalovaným, že vrácení kapitálu 100.000 Kč,
který mu odevzdala do opatrování s povinností platiti jí 8% úroky, se
může státi jen po předcházející čtvrtletní výpovědi. Žalobou domáhá se
na žalovaném vrácení kapitálu. K formálně správné předchozí jeho výpovědi nedošlo. P r V Ý s o u d uznal podle žaloby maje za to" že výpověď kapitálu byla nahražena žalobou, od jejíhož podání do vynesení rozsudku uplynulo více než 3 měsíce. O d vol' a c í s o u d žalobu pr_o tentokráte zamítl. D ů vod y: Žalobu nelze pokládat za výpověď. Zaloba
může sice nahraditi upomínku, jíž se dluh stane splatným, není-li platební lhůta nijak určena (§ 1417 obč. zák.), nikdy však nemůže nahraditi
ujednanou výpověď, třeba že by od doručení žaloby až do vynesení rozsudku uplynula doba rovnající se ujednané výpovědní lhůtě. Při tom by
ovšem bylo lhostejným, zda byla ujednána 3měsíční nebo )4letní výpověď; žalo,vaný má na mysli kvartální výpověď, taková by však musela
býti výslovně ujednána, což však žalovaný sám ani netvrdí. žaloba bez
předchozí výpovědi jest předčasnou.
N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
Důvody:

Nižší soudy zjišťují, že žalobkyně odevzdala žalobci před více než
6 lety čásku 100.000 Kč do opatrování, že žalovaný měl toto jeji jmění
opatrovati, platiti jí 8% úroky a vrátiti částku tu po čtvrtletní výpovědi.
Jde především o to, zdali nahradila žaloba výpověd', když od doručení
žaloby do vydáni rozsudku čtvrtletní lhůta uplynula. Co do doby, kdy
mohla býti dána, nebyla mezi stranami ujednána výpověď kvartální, kterou by bylo možné dáti jen na začátku čtvrtletí, tedy bylo jen ujednáno,
že od výpovědi do splatnosti mělo uplynouti čtvrt roku; vždyť i žalovaný
uvádí výpověď tříměsíční. Od doručení žaloby (3. února 1934) do vydání rozsudku první instance (11. května 1934) doba ta uplynula. Žalobkyně dala částku lOD.DOG Kč žalovanému do opatrování a měl ji spravovati. V čem správa pro žalobkyni měla záležeti, tvrzeno nebylo, dle tvrzeni obou stran byl povinen platiti jí úroky. Podle toho šlo vlastně o zápůjčku podle § 983 a násl. obč. zák. Žalovaný měl vrátiti částku žalobkyni jemu poskytnutou na čtvrtletní výpověď. Podle toho měla výpověď
učiniti pohledávku tu splatnou. Jest rozeznávati dva druhy výpovědi, a
to jednak výpověď, kterou se zrušuje nějaký právní poměr, která tedy

153

14178.

Byla-li prodána věc (motocykl) s vý~radou vl~tnicl~,ho p~áva, a ~u
·t 1 dal žalobci - prodateli - na nusto placem zbozl odclzene, .1e~t
~~~í to podle § 879 čís. 1 obč:,zák. nicotné. a n~ělo ~činku zap!ac~nt,
věděl-Ii prodatel o původu zbozl nebo bylo-lt pron zbon to podezrele.
Dání na místě placení je podle § 1414 obč. zák úplatné jednání,
o němž platí předpisy o správě pro vady právní a fysické.
(Rozh. ze dne 15. února 1935, Rv II 37/35.)
žalobě podle § 37 ex. ř., jíž se žalobce domáhal vyloučení motor~
vého kola z exekuce, vedené proti dlužníku, jemuž kolo, to prod,al s vyhradou práva vlastn~ckého, p.r v 5; .s o u ~,yyhověl, o d vol a.c I s o u d
k odvolání žalovaneho vymahaJlclho ventele rozsudek plveho soudu
změnil a žalobu zamítl.

Ne j vy š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
Důvody:

Žalobou podle § 37 ex. ř. domáhá se žalobce vyloučení zabavenéh~
motocyklu z exekuce, tvrdě, že kmdeným zbožím nebyl'a a nemohla býtt
zaplacena podle zákona kupni ce~a za prod~ný jím M: K; motocykl, takže tento je dosud vzhledem k, vyhrad~ p;ava vlastmc~eho Jeho m~let
kem. Kdežto prvý soud vyhovel zalobm zadosŤl proto, ze smlouva tyKající se. odcizeného zboží příčí se dobrým mravům podle § 879 obé. zák.
a. tudíž je pro obě strany objektivl~ě již ner:la!nac z~mítl odvolací s,:ud
žalobu z toho důvodu, že, i kdyby zalobce vede I, ze Jde o odCIzene vecI,
není jejich Dřevzetí na zaplaceni dluhu ještě činem příčícím se dobrým
mravům, kdyžtě rozhodujícím jest jedině pro souzený spor, že ,výtěžek
za tyto odebrané věci žalobce vyúčtoval na zaplacení zbytkove pohledávky. Odvolaci soud posoudil věc nesprávně po stránce právní. V souZeném případě bylo koloníální zboží dáno K-em žalobci na místě placení.
Věděl-Ii žalobce o pllvodu tohoto zboží nebo bylo-Ii zboží alespoň podezřelé (§§ 185, 186, 477 tr. z.), jest dání na místě placení nicotné podle
§ 879 odst. I obč. zák. a nemělo účinek zaplacení kupní ceny. Avšak,

-
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nevěděl, že zboží bylo ukradeno nebo je alespoň podezřelé, dospěje se k stejnému výsledku. Dání na místo placení jest podle
§ 1414 obč. zák. úplatné jednání a platí tedy o něm mimo jiné též před
pisy o správě pro vady právní a lysické. Věc na místě placení daná měla,

í když žalobce

jak uvedeno, právní vady, byla vlastníkem, jemuž byla ukradena evínkována a proto může prodatel motocyklu (žalobce) na kupiteli žádati zase
původní plnění v penězích. Kupní cena za vylučovaný motocykl není tedy
ještě zaplacena, takže trvá výhrada vlastnictví i nadále, takže exekuce
je nepřípustná.
čís.

14179.

Zajišťovací exekuci podle § 5 zák. čís. 4/31 Sb. z. a n. lze povoliti
jen ohledně dávek, splaných v jednom roce,· při čemž nezáleží na tom,
zda jde o dávky splatné před nebo po podání žaloby. Počátek této jednoroční doby možno počítati od podání žaloby, jestliže k vydobytí dávek, splatných před podáním žaloby, byla už povolena exekuce podle
§ 6 cit. zák.
(Rozh. z 15. února 1935, R III 826/34; důvody viz Úr. sb. 1974.)

čís.

14180.

Pokud pojistník, ujednavší v roce 1906 životní pojištění na markovou
vyplacení pojistné sumy v měně,
splatnosti (v roce 1930), nemůže
se dovolávati ustanovení státní úmluvy ze dne 4. května 1926, ujednané
mezi republikou československou a královstvím Italským o plněni smluv
týkajících se pojištění na život a důchod (čís. 35/27 Sb. z. a n.).
měnu německou a domáha jicí se nyní
která byla v oběhu v Německu v době

(Rozh. ze dne 16. února 1935, Rv 1 25,z/33.)
Pojistkou danou v Terstu dne 12. ledna 1906 pojistila žalovaná pojišťovna, sídlící v Terstu, žalobce na 20.000 marek, splatných nejpozději
dne 14. října 1930. V roce 1928 zaplatila žalovaná pojišťovna žalobci
350 říšských marek, podle tvrzení žalobce jako zálohy, podle zjištění
nižších SOUdLl jako část odkupní ceny pojistky zhodno,cené podle řišsko
německého zhodnocovacího zákona. žalobce tvrdě, že žalovaná odpírá
mu vyplatiti pojistný obnos proto, že prý měna, na kterou pojístka zněla,
zanikla inflací, domáhá se žalobou zaplacení pojistky 19.650 ř, m., pří
padně 11.688 ř. m. jako pojistných premií, jež žalované zaplatil, nebo

zaplacení obnosu, jenž dle pojistky mu má býi zaplacen, podle volného
uvážení soudu, nejméně však penízem vypočteným na základě přepočtení
20.000 M na 24.000 Kč. Žaloba byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří
s t o I i c, n e i v y š š í m s o ude m z těchto
důvodů:

Podle žalobního tvrzení má žalovaná pojišťovací společnost zaplatití
dluh ze životního pojištění, ujednaného 12. ledna 19016 na markovou
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'nu německou, ve měnl', která byla v oběhu v Německu v době sp~at.
me t. tJ·. 14. říJ·na 1930, tudíž v říšských markách, neboť tato mena
nos l, .
., . k '
kt' b 10
svou vnitřní hodnotou jest podle žalobce taz, ]a o, mena, ve. ere,'y,
o·ištění ujednáno. Že žalobní žádost je takto za}ozel;a, zračl se, zre.lme
laJé v žalobním. žádáni a, to v pr~ém i ~lternat;vDl,m ?avrhu, kterY,zDl ,;a
ríšské marky v Jmenovlte hO,dnote; take,podpl!rny navrh kotvl svym ~a
kladem v dohodnocení. Zalozen Je tedy zalobDl narok ~a tom, aby se ,:a~
lobci jako věřiteli z pojišťovací smlouvy dostalo v dobe splatno,sÍl vDltrm
hodnoty jeho rohledá~~y. Proto jest 'právně ?ezvýznamné, ohražuj;,-li, se
žalobce že nikdy nezadal valonsacl, nebo! ze skutko,veho a ~ravDlho
základu' žalobního patrno, že jde o valorisační nárok. Tento nemav zdeJším právu opory (srovn. rozh. čís. 4662, 4355 sb. n. s.) a to' a,D1 c,o ~?
částéčného dohodnocní (srovn. rozh. ČIS. 69!{) sb. n. s.), k n:muz CUl
podpůrný návrh žalobní. Nejvyšší soud. v.e s,vé!" roz~o~nu.tí ČlS., 13 \9~
dovodil) že ten, kdo uzavírá smlouvu v ~lZ1 l~ene'Q mUSI nesít} :ll1~ny l~p
a podrobuje se v tom směru cizozemskym zakonull1, tedy v. re~en.er:t pn~
padě i zákonu z 1. června 1909 (R. G. Bl. S. 5151, a postihUje Je] take
úprava německé měny, k níž došl'o zákonem z 30. srpna 1924 (R. G. Bl.
II S. 254). Prvním z těchto zákonú prohlášeny noty říšské banky za zákonné platidlo, takže žalobce pozbyl práva žádati výplatu ve zlatě nezajistiv se při smlouvě příslušnou výhradou, druhým zákonem byl stanove.n
poměr mezi dřívější měnou a novou říšskou markou tak, že se Jeden bilion marek rovná jedné říšské marce. V důsledku toho jsou právně bezvýznamné vývody žalobcovy, v nichž srovnává vnitřní hodnotu zlaté ně
mecké měny dřívější s říšskou markou. Z uvedeného plyne dále, že by
mě!' žalobce nárok jen na mizivý zlomek nové říšské marky, takže plnění
se stalo nemožnýn1. Na tomto stavu věci nemůže změniti nic ani státní
úmluva ze 4. května 1926, ujednaná mezi republikou československou a
královstvím italským o plnění smluv týkajicích se pojištění na život a
clúchod čís. 35/27 sb. z.a n.). Tato úmluva se sice nevztahuje Jen na
staré rakouské .koruny, jak mylně předpokládá odvolací soud, avšak nemá ustanovení, z něhož by mohl býti vyvozován poměr mezi německou
markou a říšskou markou. Podle čl. 6 (2) této úmluvy životní pojištění,
která byla sjednána v jiné měně, než ve starých rakousko-uherských korunách a při kterých .isou splněny ostatní podmínky pro zařazení do čes
koslovenského stavu pojištění, budou obě strany plniti také nadále v této
měně. V jaké, když by zanikla měna, ve které pojištění byla sjednána,
nebo v případě jejího znehodnoceni, v jakém poměru k jiné měnové jednotce, není stanoveno. Zůstává proto' otevřeno i tu pole pro výklad, jakou měnou by bylo plniti pojišťo,'Jací smlouvy sjednané na marku ně
meckoÍJ. Doplnění pak se múže státi jen výkladem, který se podává
z vývodů dříve uvedených, totiž z těch, jež se vztahují na osud této
měny, poměr její k říšské německé marce a na zákonné předpisy, které
poměr ten upravují. Pro řešení sporu tudíž z uvedené úmluvy českoslo
venskOritalské nelze vytěžiti nic. Ani z ustanovení čl. 6 (l) úmluvy té
neplyne nic jiného, neboť jedná se v něm toliko o pojišťovací smlouvách, sjednaných na staré rakousko-uherské koruny. Z toho všeho následuje, že možno rozhodnouti spor, aniž by bylo třeba obírati se otázkou, došlo-li ke konečnému a právně účinnému odkupu pojistky. Žalobní
nárok na odkupu takovém (zpětné koupi) není ostatně ani založen. Ža-
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lobce rovněž neopírá žalobní nárok o zhodnocení podle říšsko-němec
kého zákona ze 16. července 1925 (R. O. B. S. 31). Neprávem se žalobce
dovolává také předpisu §§ 7 a 989 obč. zák., jak plyne z důvodů shora
uvedeného rozhodnutí nejvyššího soudu čís. 13193, na něž se odkazuje,
aby se ušetřilo opakování. Ani v souzeném případě se žalobce nezajistil
smluvně proti změnám cizí měny, a postihují jej proto následky, jak bylo
již výše dolíčeno. V důsledku toho nejde tu ani o obohacení a marně se
proto do,volává žalobce § 1447 obč. zák. proti žalované na vráceni zisku
z placených premií v německých markách, neboť i tyto stíhly vylíčené
následky znehodnocení měny. Žalobce se proto nemůže důvodně domáhati zaplacení v říšských markách ani pojištěného peníze, ani částky,
které na pojistném zaplatil. Také podpůrný žalobní návrh, pro který dovo,latel znovu odkazuje na § 7 obč. zák., opírá se v podstatě o dohodnocení; neoprávněnost jeho podává se tudíž z toho, co bylo již uvedeno.
Dodati jest jen, že šlo toliko o závazek v německé měně, a nelze proto
dovoditi z československých zákonů možno s! přepočtu jeho v Kč; ale
ani z §§ 988 a 989 obč. zák.nelze dovoditi správnost názoru dovolatelova (srov. rozh. čís. 6910 sb. n. s.). Rozhodnutí nejvyššího soudu
čís. 7045 sb. n. s. řeší rozsah odškodnění (§ 365 obč. zák.) při vyvlastnční a nelze proto použíti ani zásady z všeobecného úvodu jeho pro
souzený případ, který se zakládá na zcela jiném skutkovém podkladě.
čís.
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apíru majiteli svědčícímu, v němž samém tk,ví n~rok ~a výplatu

kOfa~: Stačí proto zjištění, že inž P. v držbě vkladmho ~S!U mkdy ne?yl

~kvlasťnictví jeho nenabyl, neboť pouhý. titul bez skute~neho od~vzd,a~1

bytí práva vlastnického nestačí. Titulem mohlo byli Sice ulednam:
na 'plném skončení prací a splnění podmínek smlouvy bude v~l.adm
zi~/i~žu P. vydán, avšak vlastnictví jeho ~ tím i v~ladu mohl nab~lI .te.lJrve odevzdáním vkladního ltstu. Po spInem podmmek smlou~y m_e~ mz.
~ br gačni nárok na vydání vkladního, listu, k tomu ale nedoslo. castb
J1~ °vk!adní list uložená byla sice určena pr~ inž. P., avšak ,obec O; s~
kl dní list zadržela s leho souhlasem pko llstotu za splavn~ do koncem
v ra~í spojených s vyměřováním malopachtÝ,řských poze~k~, a z. toho,
~ o odu vinkulace pro obec v něm poznamenana. Po skoncem pracl byla
o~~c oprávněna u příležitosti. exe~uce v;dené s~ranou žalovanou ;za?aním onoho vkladmho ltstu, lel vykonnemu organu odevzdali: takz; za(;vaná tím nabyla exekučního práva zástavního. Pouhou aSI~nac~ bez
odevzdání vkladního listu v držbu a bez souhlasu obce O. k vyplate nenabyla žalobkyně ještě práva, které by nedopouštělo výk,onu exekuce
žalovanou vedené, tí,? mé?ě nabyla ,ona pr~va, vlastmckeho, k. ono~u
vkladnímu listu. Poznamka jen v kmhach spontelny V. ve p;o~pech za~
lobkyně učině?á nvení sama o soI;ě. překážkou, která by bramla nabyli
zástavního prava zalovanou na veCl.

k
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Pouhou asignací (příkazem majitele vkladní knížky spořitelně, by
vyplatila vklad asignatářovi, kterýž přikaz spořitelna pří jala a ve svých
knihách, nikoliv na vkladním listu poznamenala) bez odevzdání vkladní
knížky nenabyl asignatář práva, nedopouštějící výkon exekuce zabavením vkladni knižky ve prospěch asignantova věřitele.

Přiznánim hlasovaciho práva ve vyrovnacím řízeni pro celou pohledáv!," nezaniklo věřitelovo právo na oddělené uspokojeni.

(Rozh. ze dne 16. února 1935, Rv I 2125/33.)

Žalované byla povolena k vydobytí pohledávek proti .žalobvcům e;eku ce nucenou dražbou nemovitostí, patřících spol'uvlastmcky zalobcum,
v době delší 60 dnů před zahájením vyrovnacího řizení o jmění žalobců.
Ve vyrovnacím řízení bylo vyrovnacím komisařem rozhodn~to, že žalo~
v~né přísluší ohledně uvedených pohledávek hlasovací pravo. ~alobcl
tvrdíce že příjetím vyrovnání byl nárok žalované co do vyrovnacl kvoty
45% ;astaven a co do zbytku 55% zrušen, když podmínky vyrovnání dodrželi a že exekucí vvmáhané pohledávky nemají též nároku na
oddělené usp~kojení, poněvadž jsou vloženy v takovém pořadí, že nebu~
dou moci býti nikdy uspokojelJY, domáhají se žalobou, by exekuce ,~rolt
nim žal'Ovanou k uspokojení těchto pohledávek vedená, byla prohlasena
za nepřípustnou. Níž š í s o u d y žalobě nevyhověly, o d vol a c í s o u d
z těchto d ů vod ll: V souzeném připadě nabyla žalovaná soudcovského práva k úkoji dražbou k oněm nemo,vitostem v dob~ více než 6~
dnů před zahájením řízení vyrovnacího a jest tedy oprávnena v exekucI
dražbou pokmčovati bez ohledu na později zahájené řízení vyrovnací po
poznámkách řízení dražebního. Názor žalobclI v odvolání pronesený, že
v daném případě nepřísluší žalo~ané pr~vo odděle~é, 'p~n~va?ž. by ~alo
vaná z oněch nemovitosti nedosahla sveho uspokojem, jehkoz jest zalo-

Žalobě se žalobním žádáním, by uznáno bylo právem, že exekuce,
povolená žalované Albíně P-ové zabavením vkladu folio č .... u spoři
telny ve V. a přikázáním tohoto vkladu k vybrání žalované až do výše
7.257 Kč, je nepřípustná, nebylo vyhověno s o II d Y vše c h tří
s tol i c, n e j v y Š š í m s o ude m z těchto,

d ů vo d ů:

Dovolatelka zakládá svůj žalobní nárok na tvrzeném svém vlastnickém právu ke vkladu u spořitelny V., folio ... , jehož prý nabyla assignací,
provedenou tím zplIsobem, že dřívější vlastník tohoto vkl"du inž. P.
udělil této spořitelně příkaz, aby vklad ten byl po jeho uvolnění (I. j. za
souhlasu obce O.) vyplacen žal'Obkyni, že také spořitelna tento příkaz
přijala a jej ve svých knihách (tedy nikoliv ve vkladním listu samém) poznamenala. V souzeném případě jest však bezpředmětné iednati o vlastnictví ku vkladu, když jde vpravdě o vlastnictví ku vkladnímu listu, ja-

(Rozh. ze dne 16. února 1935, Rv I 2344/34.)

----
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vaná se svými hypotekárnimi pohledávkami tak vzadu za ostatními hypotekárními věřiteli jí předcházejícími, že by nucenou dražbou
uspokojení nedosáhla, není správný, neboť proto, že někdo má nevýhodné pořadí, nepozbývá ještě nikterak svého práva zástavního, a
tedy práva na oddělené uspokojení, ba nemůže se již dnes bezpečně tvrditi, že by při rozvrhu nejvyššího podání nedošel Onen věřitel dle knihovního pořadí úhrady své pohledávky, neboť není jisto, zda a pokud před
chozí hypotekární věřitelé nejsou snad již uspokojeni. I když bylo pak
vyrovnacím komisařem rozhodnuto dle § 44 vyr. ř., že žalované přÍ'sluši
právo hlasovací ohledně obou celých pohledávek, nic se nemění na oddělenosti oněch práv úkojných, nabytých poznámkou zahájeného řízení
dražebního, neboť tím vymvnací komisař nerozhodlo pohtedávce samé.
Také ovšem nerozhoduje, byla-li ta neb ona pohledávka ve vyrovnacím
Uzení přihlášena. Trvá tedy právo žalované strany na oddělené uspokojení z oněch nemovitostí dále a může býti tedy dle § 13 vyr. ř. uplatňo
váno.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Názor dovolatelů, že přiznáním hlasovacího práva ve vyrovnacím ří
zení pro celou pohledávku zaniklo věřitelovo právo na oddělené uspokojení, nemá v zákone vůbec opory. Předpis § 47 vyr. ř., vydaného záko-'
nem z 27. března 1931 čís. 64 sb. z. a n., jehož jest v souzeném případě
použíti vzhledem k čl. X (3) uvozovacího zákona, jedná jen o právu hlasovati o vyrovnání, aniž by se dotýkal podstaty samého práva na oddě
lené uspokojení. O tomto platí ustanovení § 13 vyr. ř., podle něhož práva
na o~dělené uspokojení nejsou zahájením vyrovnacího řízení dotčena.
Nema proto zákonného podkladu ani závěr, ke kterému dovoláni dochází, že totiž následkem zániku odděleného, práva bylo povinností žalované strany podrobiti se účinkům vyrovnacího řízení a spokojiti se
kvotou ve splátkách v řízení tom uvedených.
čís.

rvého soudu a návrhu na odklad exekuce nevyhověl. D ů vod y : Přes

~áporné vyjádření vymáhající věřitelky povolil exekuční soud na návrh

dÍužníkův odklad exekuce P!oto, že p~íspěvk'l sociálniho .pojištěni,. jež
vymáhajíci strana pr?ti dluzníku vymaha, nejs~u popstnyml, premleml
ve smyslu § 2 z,ak. ČIS. 34/~4 sb. z; a n .. Po. naz,oru rekurs?lh? soudu
rozhoduje pravU! povah,,: on~ch ~Ia~u a n~kohv nazev, ?ebot z.,:k,on t;erozeznává, jde-Ii
popstne pren1le dluzne soukromym popstovnam
nebo pojišťovnám veřejným. Za pojišťovací příspěvky, které platí z polovice zaměstnavatel a z polovice zaměstnanec, bere na sebe nemocenská pojišťovna risiko nemoci (mateřství a pohřbu) pojištěncova, nemoci
jeho příslušníků rodiny a jejich pohřbu, a jde tedy o pojišťovací smlouvu
ex lege, kde pojistník přenáší na nositele pojištění nebezpečí a za to
platí příspěv~y spolu s pojištěncem. Takové~o přís~ěvky k sociálnímu
pojištění slusl zahrnouli pod pOjem »pojlstne premle«, a bylo by neetické, aby na příklad premie za pojištění dobytčete považována byla
za nutnější a naléhavčjší, než pojistné za pojištění zdraví člověka. Vždyť
i ze zákona jde najevo, že ustanovením § 2 zák. čís. 34/34 sb. z. a n.
měly býti chráněny nejenom pojišťovny soukromé, nýbrž i také pojišťovny veřejné, aby mohly plniti povinnosti zákonem jim uložené.
Ne j vy Š š í s o u d k dovolacímu rekursu povinného obnovil usne,ení prvého soudu.

°

Důvody:

Pojistnými premiemi podle § 2 (1) b) zákona z 22. února 1934
34 sb. z. a n., který jako výjimečný předpis nutno vykládati přísně,
rozumí se podle jeho znění jen dávky vybírané a placené na základě
soukromé pojišťovací smlouvy, nikoliv však pojistné, ukládané a pla. cené podle zákonťt sociálních. V souzeném případě vymáháno pojistné,
vyměřené podle § 175 zákona
sociálním pojištěn' čís. 221/24 sb. z.
a n. v doslovu zákona čís. 184/28 sb. z. a n., jež vzhledem k tomu,
co předesláno, nelze považovati za pojistné premie ve smyslu § 2 (1) b
zákona čís. 34/34 sb. z. a n., takže platí o pohledávce tohoto pojistného ustanovení zákona posléze uvedeného o odkladu exekuce a nedopadá výjimka § 2 (1) b uved. zákona.
čís.
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Zákon ze dne 22; února 1934, čís. 34 Sb. z. a n. o dočasných opatřenich v exekučním a konkursnim řízeni proti nezaměstnaným.
»Pojistnými premiemi« podle § 2 (1) b~ zákona čis. 34/34 Sb. z. a n.
rommi se jen dávky vybírané a placené podle pojišťovaci smlouvy, nik51l~v však pojistné ukládané a placené podle zákonů o sociálním pojištem.
(Rozh. ze dne 16. února 1935, R II 28/35.)
Vymáhající věřitelka okresní nemocenská pojišťovna v H. vedla
proti povinnému k vydobytí příspěvků k sociálnímu pojištění exekuci
nucenou dražbou nemovitosti. P r v Ý s u d k návrhu povinného exekuci odložil podle zákona ze dne 22. února 1934, čís. 34 sb. z. a n., vzav
na základě konaného šetření za prokázáno, že povinný je ve smyslu § 4
uvedeného zákona nezaměstnán. Rek u r sní s o tl cl změnil usnesení

°
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Provozovatel koncesované autobusové periodické dopravy osob je
povinný náhradou škody, která vznikla jiným dopravcům-koncesioná
řům tím, že svémocně změnil svůj úředně schválený jízdn! řád.
. K určeruprávniho základu sporného nároku na náhradu škody mezitimnim rozsudl<em jest třeba zjistiti netoliko protiprávní čin žalovaného
. jako důvod nároku, ale též nevznikla-li z něho škoda.
(Rozh. z 19. února 1935, Rv 1lI211/33;. důvody viz ÚL sb. 1976.)
Čís.

14185.

Ustanoven/m § 2 zák. čís. 330/21 Sb. z. a n. došla zákonného uznáni
instituce důvěrnických výborů v oboru státn! správy železnični, jež byly

-
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ustanoveny před tímto zákonem výnosem ministerstva železnic
čis. 1060/1920 Pres. Uvedeným zákonem nabyl citovaný výnos povahy
předpisu všeobecně závazného v služebních poměrech železničnich zaměstnanců.
Výpověď,
předepsaného

daná
v§ 3

železničnlmu zaměstnanci bez zachováni
čis. 5 a § 17 cit. výnosu, je bezúčinnou.

(Rozh. ze dne 20. února 1935, Rv III 319/34;
čis.

důvody viz Úr.

postupu,

14186.

(Rozh. ze dne 21. února 1935, Rv I 114/35.)
P r v Ý s o u d uznal k námitkám žalované mimosoudní výpověď,
danou ji žalobcem, za účinnou. O d vol a c í s o u d k oávolam ·žalované
změnil rozsudek prvého soudu a prohlásil výpověď za zrušenou.
Ne j vy Š š í s o u d vyhověl dovolání žalobcovu a obnovil rozsudek
prvého soudu.
ů

v o ci y:

První, sond zjistil, že roznášení mléka nevykonává nájemnice, nýbrž
její dcera štěpánka S., a to ne pro sebe, nýbrž pro M. Sch. Podle dalšího zjištění záleží toto zaměstnání dcery žalované v tom, že denně
z velkých konví přineseného mléka plní malé konve a je roznáší, a že
částečně prodává i mléko zákazníkům, kteří si je z bytu odnášejí. Jest
tedy řešiti otázky, zda tu jde vůbec o výkon povolání v bytě, a v pří
padě kladném, zda záleží na tom, že toto povo,]ání nevykonává nájemnice, nýbrž její dcera. Povolání předpokládá zpravidla určité vzdělání a
kvalifikaci, při nejmenším pronikavý pracovní výkon, spojený s výdě
lečnou činností (srov. rozh. Č. 13.048 sb. n. s.). Zaměstnání dcery žalované nelze uznati za »výkon nějakého povolání v bytě«; roznášení mléka
se děje mimo byt a byt sám slouží nejvýše jen ku přelévání mléka a
uschování konví. Ale i kdyby bylo lze uznati činnost dcery žalované za
výkon povolání v bytě, má zákon na mysli výkon samotným nájemníkem, nikoli některým čl:enem jeho rodiny nebo jiným spolubydlícím.
Vždyť se poměry nájemní vůbec a ochrana nájemníka zvláště posuzují
jen podle poměrů nájemníkových, a ne podle poměrů jiných spolubydlících. Nenáleží tedy vypovězený byt žalované pod ustanovení § 26 (I)
čís. 12 zákona o ochr. náj. čís. 62/34 sb. z. a n., nýbrž pod ustanovení
§ 26 (I) čís. II, podle něhož se zákon nevztahuje s účinností od 1. ledna
1935 na byty skládající se mimo kuchyně a obytné pokoje pro služebné
ze 3 obytných místností, kterých se do 28. února 1934 neužívalo zcela

y bytě

ně~

'aké povolání nevykonává a také do 28. února 1934 nevykonavala, nem
hyt ten od 1: led?~ 193? pod záštitou zákona, a právem proto uznal
první soud vypoved za uČlOno.u.

sb. 1979.)

~oznášeni mléka nelze považovati za výkon povoláni v bytě ve
smyslu zákona o ochr. náj. čis. 62/34 Sb. z. a n. (§ 26 čís. 12).
Při výkonu povoláni má zákon na mysli jen výkon povoláni nájemníkem, nikoli členem jeho rodiny nebo jiným spolubydlicim.

D

lebo z části k výkonu jakéhokoliv povolání. Ježto podle zjištění pozů

~tává byt žalované ze 3 obytných místností, a žalovaná sama

čis.
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Ustanoveni odstavce druhého § 524 c. ř. s. plat! i pro nzení exekučni.
Relmrs odložený podle § 524 odst. 2 c. ř. s. může býti podán samostatuě není-li tll již d a I š i hor o z hod n II ti, jež by bylo \ze napadati. Tomu tak je, byl-li podáním dovolaciho rekursu proti usneseni
rekursnlho soudu, jehož účinnost má býti odložena, pořad stolic vyčerpán.

(Rozh. ze dne 21. Února 1935, R II 64/35.)

P r v Ý s o u d vyslovil k návrhu povinného, proti němuž byla povolena exekuce pro výživné, a jenž podal do usnesení rekursmho soudu
o tom dovolací stížnost, odklad účinnosti tohoto usnesení až do rozhodnutí o dovolací stížnosti. Rek u r sní s o u d k rekursu vymahajícího
věřitele změnil usnesení prvého soudu a návrhu povinného nevyhověl
z těchto d ů vod ů: Výživné musí býti plněno ihned a pravidelně,
má-Ii býti dosaženo jeho účelu. Povolením odkladu účinnosti usnesení
rekursního soudu mohla by býti ohrožena existence nezletilého Jaroslava
O-e, který jest odkázán na výživné, vymáhané exekucÍ.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
D ů vod y:
Dovolací rekurs je přípustný, neboť ustanovení odstavce druhého
§ 524 c. ř. s. platí i pro řízení exekuční (viz rozh. Č. 8844 sb. n. s.), a.
podle tohoto zákonného ustanovení jest sice vyloučen samostatny
opravný prostředek proti usnesení, jímž přiznán odkládací účinek rekursu, avšak podle § 515 c. ř. s. přísluší postižené straně práv? k rekursu proti nejbližšímu rozhodnutí, jež lze bráti v odpor, z čehoz plyne,
že rekurs takto odložený může býti podán samostatně, není-li tu již
dalšího rozhodnutí, jež by bylo lze napadati, jakž tomu v souzeném
případě, kde podáním dovolacího rekursu proti usnesení soudu rekursního z 30. listopadu 1934 R III 1116/34-6 byl pořad sto.lic vyčerpán,
takže předpis § 524 c. ř. s. a § 78 ex. ř. v tomto připadě přípustnosti
rekursu nevadiL Ve věci odkazuje se na správné odůvodnění napadeného usnesení.
čis.

14188.

Slovy pojišťovacích podminek »nabude-Ii pojistník na místě pojisi1ostroje..... jiného si1ostroje .••.. « lze rozuměti buď nabytí vlastnictví nebo skutečný výkon provozu novým silostrojem. Pod-

štěného

Civtlnt rozho.dnntl XVU.
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mínka není splněna již kupem nevéhe silostreje bez jehe odevzdání a
vzetí de prevezu pojistníkem. Lhestejne, že pojistník přihlásil nevý silestrej u policejníhe ředitelství.
(Rozh. ze dne 21. února 1935, Rv II 890;33.)
Žalující pojišťovna tvrdíc, že žalovaná společnost koupila nový silostroj na místo silostroje pojištěného, domáhá se žalobou, o niž tu jde,
výroku, že žalovaná jest podle smlouvy pojišťovací povinna učiniti žalující oznámení s přesným označením vozidla, které bylo na místě pojištěného nákladního automobilu koupeno, a zaplatiti žalující případný
premiový připlatek. Niž š í s o u d y uznaly podle žaloby, p r v Ý
s o u d z těchto d ů vod ů: Mezi stranami jest nesporno, že žalovaná
se jako pojistník zavázala podle pojišťovacích všeobecných podmínek
pojišťovaci smlouvy o povinném ručení pro provoz nákladního auta
(odst. 4, bod 8), že, nabude-li na místě pojištěného silo stroje během
ujednané doby (do 6. srpna 1937) jiného silostroje, jest povinna ihned
po jeho nabytí učiniti pojišťovateli (žalující) doporučeným dopisem
oznámení s přesným označením vozidla a zaplatiti případný tarifní poplatek premiový. Zjištěno jest zprávou policejniho ředitelství v B. ze
dne 3. února 1933, že žalovaná společnost přihlásila u policejního ře
ditelství osobní auto dne 24. srpna 193:1. Nabyla tudíž po odhlášení nákladního auta po 2'0. září 193'0 jiného silostroje. Rozhodným jest, že vůz
jest v provozu jako vůz náležející žalované společnosti a jest jako takový u příslušného veřejného úřadu přihlášen. Bylo tudíž na žalované,
aby postupovala podle smlouvy pojišťovací a učinila žatující oznámení
podle odst. 4, bod 8 pojišťovaních podmínek shora uvedených. Na posouzení věci nemění nic, že žalovaná nabyla na místě auta náklaDního
auta osobního, ježto z doslovu a smyslu smlouvy se jasně podává, že
smlouva platiti měla ohledně no,vě nabytého silostroje vůbec, bez
zřetele na to, jakého jest silostroj ten druhu, že žalovaná' měla jen ohlásiti změnu silostroje žalobkyni, a tato pak měla právo požadovati od
žalované případný rozdíl premie z povahy toholo nového silostroje
plynoucí.
Ne j vy Š š í s o u d k dovolání žalované změnil rozsudky nižšich
soudů a žalobu zamítl.
Důvody:

Ustanovení odstavce 4, bod 8 všeobecných pojišťovacích podmínek - byť by i nebylo lak nejasným (§ 9'15 obč. zák.), aby se nedalo
rozumově vyložiti připouští zejména srovnáním s bodem 7, odst. 4
dVOjí výklad potud, že sJ~ovy -- "nabude-li pojistník na místě pojiště
ného silostroje ..... jiného silostroje ..... « - lze rozuměti bud' nabytí vlastnictví nebo skutečné vykonání provozu novým silostrojem.
Žalujíci strana však nevrdila ani to ani ono, opírala žalob ní nárok jen
o kup nového silostroje, což o sobě není nabývacim způsobem vlastnictví (§ 425 obč. zák.) a není důkazem, že kupitelka má koupené auto
ve vlastním provozu, an tím jest prokázán jen její obligační námk l'a

14189 -

163

.,devzdáni auta (§ 1061 obč. zák.), z čeh?ž ještě ne~lyne, že kupitelk~
:.
to v provozu. Provoz je skutečnosh a nelze jej proto odvoz~vah
,na ?U z'e pOj'istník (žalovaná společnost) přihlásil nové auto u pohcejz,'1tono,-'odl'te',otví neboť tím j'est prokazana
..
.
"hl as
"k a prov O zu , ne
jen
pn
,., !O k
.h
'j
však o,
z toho že provoz přihlašovatelka sk ute č'
ne prova'd'1. .J'myc
~{ne", o provozu' žalující strana nenabídla a žalovaná strana ~opřel~
v~b~~Ui kup. ],ení tudíž zjištěno, že žalovaná strana ~á. nový sllostroj
rovozu a ne,sou dány předpoklady pro oznamovacl zavaznost podle
~d~tavce 4, bod 8 všeobecných pojišťovacích podmínek.
čís.

14189.

1.0

6
Nárok na vrácení poplatků, předepsaných spoleěenstvem podle §
živn. řádu za používání mís~ostí v jatkác,!t sp?leč~pstva k 'Ohledaní
masa a uzenin, nelze proti spolecenstvu uplatnovati poradem práva.
(Rozh. ze dne 22. února 1935, R I 1655/34.)
žalobkyně domáhá se vrácení poplatků, př~doepsaných,j! a neprávem vybraných žalovaným společenstvem rezmku a ~zenaru v M. ~a
používání místností v jatkách společenstva k ohledru;1 m?s~ a uze~l.n
do M. ",djinud dovážených. P r v Ý S o u d . nevyhovel namltce !,epnpustnosti pořadu práva, vznesené hlovaným sp~lečensřvem a zalobu
pro tentokráte zamítl. O d. v o l.a c I (r e k u r.s ~ I) S o ~.d k re~ursu
žalovaného změnil usneS'e11l prveho soudu v namltce nepnpustnosh pořadu práva, námitce té vyhověl, žalobu odmítl a odvolání obou stran odkázal na toto rozhodnutí.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Řádným soudům náleží podle § 1 j. n. rozhodovati jen v občanských
věcech právních, jež jes,t posuzovati podle předpisů práva soukromého.
Nezáleží na zevní formě, do' níž byla žaloba oděna, nýbrž na pravé
právni povaze nároku. Přihlíží-li s~ .k po~st~tě _žalo?~ího náro~;t, ,iest

patrno, že jde o nárok povahy verejnopravm. ZaIlU]lCI strana zada za
vrácení poplatků, předepsaných jí žalovaným společenstvem, společen
stvem to podle § 1'06 živn. řádu, za používání místnosti v jatkách společenstva k ohledání masa a uzenin odjinud do M. dovážených. Jatkám
byla přiznána výsada § 35 živn. ř. ado,tčené poplatky ustanovené v § 17
odst. 6 jatečného řádu byly politickým úřadem schváleny a k vymáhání
jich propůjčena exekuce politická. Není tedy pochybným, že jde o poplatek veřejného práva, jehož uplatnění nemohlo by se státi pořadem
práva soukromého, neboť pop1tatek ten byl předepsán orgánem, jemuž
jsou svěřeny úkoly veřejné správy.
Tvrdí-li žalující strana, že žalo'vané společenstvo vybíralo onen poplatek neprávem a odvolala se takto na předpis § 1431 obč. zák., nedoličuje tím, že jde o nárok soukromoprávní. Zákon mluvě v § 1431
o omylném plnění, na něž příjemce neměl práva, má a může míti na
ll'

-
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mysli jen soukromoprávní poměry podle § I obč. zák. Je nerozhodné, že
nárok prýštící z poměrů veřejnoprávního, opírá se o titut, jenž by jinak
náležel do oboru práva soukromého, neboť i veřejné právo zná na př.
instituci bezdůvodného obohacení (srov. rozh. Č. 10.437 cb. n. s.). Rozhodnutí tohoto sporu záviselo by na rozřešení otázky, zdali žalované
společenstv'Ú. bylo oprávněno sporné poplatky vybírati, kteréžto otázce
věnuje rekurs největší část svých vývodů. To však jest otázka čistě veřejnoprávní, o níž nepřísluší rozhodovati soudům, a kterou nelze učiniti
soukromoprávní tím, že se žal'Úba oděje ve formu kondikce podle § 1431
obč. zák. Poukaz na oprávnění soudu k řešení předurčujících otázek veřejného práva není tu na místě, neboť nejde tu o pouhou otázku před
určující, nýbrž o, otázku, která jest sama přímým předmětem sporu.
Vrácení peněžní sumy vybrané podle tvrzení žalobkyně bez zákonného
podkladu jes't jen rubem zaplacení, kterouž otázku ne'l'ze žádostí za vrácení přeměniti v otázku soukromoprávní, je-li sama o sobě rázu veřejno
právního (srov. rozhodnutí čís. 6461 sb. n. s.).
čís.

14190.

Přivodil-Ii kdo křivou výpovědí odsouzení, lze se na něm domáhati
náhrady škody, třebaže byla zmeškána lhůta k žalobě o obnovu.

(Rozh. ze dne 22. února 193-5, R I 85/35.)
Zal'Úbce podal u okresního soudu v S. na žalovaného Matěje V. žalobu o zaplacení částky 2.500 Kč jako zbytku zápůjčky. zaloba byla
zamítnuta. Rozsudkem krajského soudu v T. bY'l~i žalovaný Matěj a jeho
manželka Kateřina V. odsouzeni pro zločin p.odvodu dle §§ 197, 1'99 a)
tr. z. spáchaný tím, že v onom sporu pod přísahou křivě vypověděli
Matěj V. jako strana a Kateřina V. jako svědkyně, že žalobci byl zaplacen celý dluh. Zalobce podal na to u okresního soudu v S. na Matěje V.
žalobu o obnovu. Zaloba byla jako opožděná odmítnuta a usnesení t.o
byl.o usnesením krajského soudu v T. jakO' soudu rekursního potvrzeno.
Žalobce domáhá se nyní na žalovaných Ma:těji V. a Kateřině V. zaplacení 2.500 Kč s přís!. a dalšími ÚJtratami základního sporu a to z důvodu
náhrady škody, pokud jde 'O žalov<lJného Matěje V. též pro bezdůvodné
obohacení. Prvý soud žalobu zamítl. Z d ů vod ů : zaloba o O'bnovu jest
mimořádným prostředkem opravným a dle § 530 čís. 2 c. ř. s. může býti
podána také z toho důvodu, že některý svědek vinen se stal křiviQU výpovědí nebo odpůrce při svém výslechu křivou přísah.ou, a zakládá-li
se rozsudek na této výpovědi. Podle § 534 čís. 3 c. ř. s. jest v tomto pří
padě podati žalobu o obnovu v konečné lhůtě měsíce ode dne, kterého
rozsudek trestního soudu nabyl právní moci. V tétol:bůtě žalobce žalobu o obnovu nepodal, a nemůže se nyní na žalovaných domáhati náhrady škody, neboť by no bylo vlastně obcházení zákona a ustanovení
§ 530 čís. 2 a § 534 čís. 3 c. ř. s. by byla zbytečná. Ani od žalovaného
Matěje V. z dÍl vodu obohacení nemuže žalobce nic požadovati vzhledem k tomu, že žalobu o obnovu podal opožděně. Případ tento jest obdobný s případy, uvedenými v § 1432 obč. zák. Okolnost, že žalobce se

dovědělo právní 1110ci trestního rozsudku Tk 163/~1 teprve po U;jllynutí
'ednoměsíčni lhůty, jest nerozhodná.

O d vol a

C I

s o u d z;usIl rooz-

~udek prvého soudu a ulo~il mu nové rozhodnutí, z !ěchto d u v o d, u :

Právní řád nemůže dopomahal! ku platnosl! formalne nabytemu plavu!
bylo-Ii ho nabyto podvodným trestním jednáním. Zásada pravomocI
musí v takovém případě ustoupiti zásadě bezdůvodnéh? obohacení a
poškození činem nedovoleným. Proto ~emohou strany bylI vaz.a,:y~roz
sudkem, byl-Ii rozsudek vydobyt na. zakladě podvodnel~,o~ Jed~~m zalovaných. Jest pravda, že to, kdy a 1akJ.'m zpusobem mu;~e by:'. pravoplatný rozsudek napaden nebo za pkych podmmek muze byl! z~nov,:
zahájeno stranou řízení, které bylo skončeno rozsudkem, Jest presne
stanoveno v § 529 a nás!. c. ř. s. Mimo tyto případy musí býl! vyloučena každá možnost napadati pravoplatný rozsudek, jakož i požad?vati
zpět to, co bylo poskytnuto podle pravoplatného ~rozsudku a domahal!
se náhrady bez ohledu na takový rozsudek. To vsak plal! zase Jen pro
případy, při nichž nejde o rozsudek podvodným jednáním, lstí neb jinak
obmyslně vylákaný. V takovém případ~ě ne,:,ů~e býti řeči o r:'.aterieln!
platnosti takového rozsudku a to I v pnpade, ze strana nepo~:lla yroh
němu mimoi'ádného prostředku dle § 530 c. ř. s., pokud se tyce, ze ho
použila opožděně. V daném případě pak i použití tohoto prostředku
nevedlo by ohledně žalované Kateřiny V. k nějakému výsledku, lIeb'Úť
spor nebyl veden proti ni. Rovněž ohledně ž<1l'ov:tného Matěje V. nemohlo by býti v obnoveném sporu rozhodováno o nároku žalobce, příslu,/
šejícího mu z dÍlvodu placení útrat v onOm sporu jeho právnímu zástupci. V uvážení všeho toho, zejména že v daném příp"dě jde o podvodné jednání žalovaných, a že v žalobě jde o nároky, o kterých by
v obn'Úveném sporu nemohlo býti rozhodováno, zejména pokud proti žalované jsou uplatňovány, nepozbyl žalobce tím, že žalobu .o obnovu
poda'l opožděně, práva uplatňovati svoje nároky z náhrady škody a
z bezdůvodného obohacení proti žalovaným.
N e j vy šš í s o u cl nevyhověl rekursu.
Dúvody:
O bezdůvodné obohacení žalovaného Matěje V. nemuze žalobce
nárok proti němu nyní uplatněný, poněvadž ve sporu o zápůjčku
bylo pravoplatně rozhodnuto, že žalovaný Matěj V. žalobci ze z~ápůjčk~
nic nedluži. Jde však o žalobu na náhradu škody, kterou oba zalovam
způsobili žalobci trestným činem, t. j. křivou výpovědí ve sporu žalobce
proti Matěji V. o zaplacení zápůjčky. Že se ža'i'ovaní v tomto sp.oru dopustili křivé přísahy, je prokázáno pravoplatným trestním rozsu~ke~;
jímž civilní soudce je vázán (§ 258 c. ř. s.), a že rozsudek, zamlta]lcl
žalobu o zápůjčku, se na křivých výpovědích žalovaných zakládá, plyne
z jeho důvodů. Proto jsou žalovaní povinni žalobci nahraditi, co by měl,
kdyby byli v onom sporu vypověděli pravdu. Stejného výsledku byl by
žalobce sice proti Matěji V-ovi dosáhl včasným podáním žaloby o obnovll sporu o zápůjčku podle § '5300 ·Čís. 2 c. ř. s., ale není zákonného
předpisu, který by žalobce odkazoval výhradně na tuto cestu a zakazoval domáhati se náhrady škody, byla-Ii lhůta k žalobě o obnovu zmeškána. Nároku na náhradu škody nebrání ani právní moc rozsudku vydaopříti

-

Čis.

14191 -

16ó

-

Čís.

14191 167

ného ve sporu o zápůjčlm, poněvadž nárok nyní proti Matěji V. uplatjest opřen o jiný právní důvod. Pokud jde o Kateřinu V. nemohou námitky, že byla možná obnova sporu a že věc je pravoplatně
rozsouzená, vůbec přijíti v úvahu, poněvadž nebyla stranou ve sporu
o zápůjčku.
ňovaný

čís.
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Bylo-lí při exekučním odhadu pivovaru přihlíženo k veškerým
právilm, jež jsou držitelí pivovaru k dobru, nabyl vydražitel pivovaru
přiklepem nejen vlastnictví pivovaru, nýbrž i oprávnění s vlastnictvím
tím věcně spojených, služebnosti čerpáni vody a vodovodu, pokud služebnost ta ve prospěch pivovaru jako statku panujícího byla vtělena
v pozemkové knize. Vydražitel však nabyl práva služebnosti čerpáni
vody a vodovodu přes pozemky, které patřily dříve majitelí pivovaru,
a na nichž služebnost čerpáni vody a vodovodu nebyla vtělena, jen když
vodovod tvořil nedílný celek a bylo úmyslem zřizovatele (dřívějšího
vlastníka pivovaru), aby sloužil k účelilm pivovaru. Vydražitel nabyl
vydražením služebnosti vodovodu i na pozemcich, jež byly veřejným
statkem.
Vydražitel nabyl vydražením zejména i vlastnického práva k potrubí, čerpacímu zařízeni, resevoirilm a elektrickému vedeni.
(Rozh. ze dne 22. únOra 1935, Rv I 155/33.)
žalobě se žalobní žádostí na zjištění, že žalobci dr. Adolfu Sch-ovi
jako vlastníku pivovaru ve S. zapsaného ve vložce čís. 828 pozemkové
knihy pro kat. území S. přísluší služebnost užívání vodovodu, správně
služebnost čerpání vody a vodovodu ve pfO!spěch toho,to pívovaru zří
zená na pozemcích čís. kat ... s právy v §§ 496 a 497 obč. zák. vytče
nými k předmětům, které pro výkon této služebnosti na pozemcích služebných jsou zřízeny, zejména s právem vlastnickým k potrubí, čerpají
címu zařízení, reservoÍrům a el1ektrickému vedení tak zv. »starého« a
»nového« vodovodu, a že žalovaní Jaromír a Amalíe F-ovi jsou povinni
to uznati a zdržeti se zasahování do tohoto práva, bylo vyhověno
s o u d Y vše c h tří s t o I i c, n e j v y Š š í m s o ude m z těchto

důvodů:

Je nesporno, že Dr A. Sch. koupil ve veřejné dražbě pivovar čp. 4
ve S. zapsaný ve vložce č. 828 pozemkové Imihy pro kat. území 5., a že
nemoviJost ta mu byla pravopla!ně přiklepnuta usnesením okresního
soudu v S. ze dne 310. Dubna 19Q7. Podle exekučního odhadního protokolu bylo přihlíženo při odhadu k veškerým právům, kteráž jsou držiteli
pivovaru k dobru. Právem z toho usoudil Odvolací soud, že příklepem
nabyl Dr A. Sch. podle § 2'37 ex. ř. nejen vlastnictví pivovaru, nýbrž
i oprávnění s vlastnictvím tím věcně spojená, totíž služebnost čerpání
vody a vodovu (§§ 496, 497 obč. zák.), pokud služebnost ta ve pro-

spěch pivovaru jako statku panujícího je v pozemkové knize vtělena.
Jde jen o to, zda je také správný názor, že žalobce nabyl s příklepem
pivovaru služebnosti čerpání vody a vodovodu i na pozemcích, na kterých služebnost ta ve prospěch pivovaru není vtělena. První soud zjístil,
že předchudce žalovaných manželů F-ových J. Cl.-M. zřídil oba vodovody
pro ootřebu pivovaru, a že všecka vodovodní zařízení byla jím určena
k to;"u, aby tvořila příslušenství pivovaru. Tomu nebrání, že vodovod
vedl a vede přes cizí pozemky, a že služebnost čerpání vody a vodovodu nebyla na pozemcích, patřících kdysi témuž vlastníku jako pivovar v knihách zapsána. Vodovody tvoří nedílný celek a bylo úmyslem
CL, aby sloužily k účelům pivovaru. Na cizích pozemcích byla služebnost zapsána, a že na pozemcích vlastníku patřících nebyla zapsána,
nebrání vzniku a trvání služebností ve pwspěch pívovaru. Nelze vždy
trvati na požadavku knihovního zápisu pro nabytí služebností (§ 481
obč. zák.), když by trvání na něm odporovalo jak zásadě poctivého
stykU v obchodě (§ 914 obč. zák.), tak i zásadě vyslovené v druhém
odstavci § 1295 obč. zák., což prakse také uznává (srov. rozh. č. 1322,
2071,14.427 Ol. U. ač. 2'266 Ol. U. N. F.). Takovouto výminku z ustanovení § 481 obč. zák. jest nutně připuS'Íiti v projednávaném případě,
kde byly vodovody zřízeny J. Cl.-M. na pozemcích jemu vlastnicky patřících pro pivovar, rovněž mu vlastnický patřící, neboť bez vody samozřejmě nelze pivo vařití, takže zřízením vodo'.'odu utvořený skutečný
stav má nezbytně povahu služebnosti čerpání vody a vodovodu podle
§ 496 a 497 obč. zák., jež se stala příslušenstvím pivovaru (§ 294 obč.
zák.), neboť věcmi se rozumí podle občanského zákoníka nejen věci
hmotné, nýbrž i práva (§ 285 a 292 obč. zák.), a jež nezanikla, ani když
pozemky, na ni,chž vodovody byly zřízeny, přešly do vlastnictví manžel" F., pokud se týče některé do vlastnictví V., neboť účel, pro který
vodovody byly zřízeny, trval a trvá dále. Ježto příslušenství sdílí osud
věci hlavní a na příslušenství nemovitosti nelze vésti samostatnou exekuci (§§ 140, 252 ex. ř.), nabyl 'tedy v projednávaném případě Dr A.
Sch. příklepem pivovaru zároveň veškerého příslušenství této nemovitosti, tudíž i právo služebnosti čerpání vody a vodovodu přes pozemky,
které patřily dříve vhstnicky J. Cl.-M., a na nichž služebnost čerpání
vody a vodovodu nebyla vtělena, když každý z obou vodovodů tvoří nedílný celek, bez něhož nelze pívovaru užíviti, takže není možno a vůbec
myslitelno, že by Dr. A. Sch. byl vydražH s pivovarem jako jeho příslu
šenství právo služebnosti čerpání vody a vodovodu jen, pokud služebnost ta je již vtělena. Zbývá ještě posoudí ti, jak se má věc, pokud vodovody vedou přes pozemky, jež jsou veřejným statkem. A tu dlužno
z týchž důvodů, jež právě byly uvedeny, dospět i k úsudku, že Dr A.
Sch. nabyl s vydražením pivovaru i služebnosti čerpání v'Ody a vodovodu na tomto veřejném statku, nebo,f ze zjištění plyne, že, i pokud vodovody byly zřízeny J. Cl-Mo na pozemcích, jež jsou veřejným statkem,
~e tak stalo jen proto, aby tvořily příslušenství vydraženého pívovaru.
Slo tu proto opět jen a právo uvedené služebnosti po těchto pozemcích.
Takováto služebnost může býti zřízena i na veřejném statku. Že by obec
S. k jejímu zařízeni nebyla dala souhlas, žalovaní ani nenamítali. Nabyl
proto Dr A. Sch. příklepem pivovaru i zmíněné služebnosti jako jeho
příslušenství na těch pozemcích, jež jsou statkem veřejným. S nabytím
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práva služebnasti čerpání vady a vadavad nabyl však Dr A. Sch. zárapráva k zařízením předchůdci jeha za účelem vý;kanů této služebnasti zřízeným, bez nichž služebnost nelze vykanávati. Jsau to práva
§§ 496 a 497 abč. zák. uvedená. Nabyl prato Dr. A. Sch. zejména také
práva vlastnického k potrubí, čerpacímu zařízení, reservairům a elektrickému vedení. Tím ovšem nenabyl Dr A. Sch. žádnéha práva k ptldě,
na které předměty ty se nacházejí, nýbrž nabyl práva zařízení ta mHi,
jich používati a s nimi jaka svými nakládati a maji.telé pazemků jsou
pavinni výkon těchta práv na své půdě snášeti.
veň

Hi9

,
"ravÝ opak dapisy těmito dává na jeva, že dasud nezbavila
treba plse p . '
"
.,
I ' 1
. by roz
e touh po soužití se žalabce~. Nem zje~ny U1';Ys z~ avane, ':
s h t' chta dopisů přišel ve znamast osabam clZlm. Tun bl: avsem dos~s ~ to nepazbyly povahy !,rážek na cti, a~š~k p~ece d.luzno Je pasup y tY , 'J'I' Dopisy ty psany byly ve znacnych casovych mtervalech
ZOVal I mlrne .
,
'b'
·t·1
v době od 16./3. 1930 da 4. ledna 1932. ~alava!1a patrne ~ cas CI 1 a
neadolatelnou tauhu r:lehčit!l sdv~mh balelstndym cltum nad ztratou radmého štěstí a v takavych na a ac psa a opIsy.
n N e j vy Š š í s a u d nevyhověl davolání.
Důvody:

čis.

14192

V rozlukovém řízeni neplatí zákaz novot v opravném řízeni, pokud
jde o zjištěni, zda uplatňovaný a nižšími stolicemi uznaný rozlukový
důvod jest opodstatněn, platí však, kdyby šlo o to, aby se
opravném
řízení přiváděly v platností nové skutečnosti, jimiž má býti důvod rozluky dokazován.
.
(Razhadnutí ze dne 22'. února 1935, Rv ! 2016/33.)

v

Žalobě o razluku manželství II i ž š í s a u d y nevyhověly, o d v o 1 a c í s o u d z těchta ditvodit: Po stránce právní přicházejí zde v úvahu.
dva důvady pro rozluku manželství, hluboký rozvrat (§ 13 lit. h) rozl.
zák.), opětovné urážky na cti (§ 13 lit. e) téhaž zákona). Skutečnostmi
ve sporu prokázanými není oprávněn úsudek, že nastal' tak hluboký razvrat, že na manželi ch nelze spravedlivě požadovati, aby setrvali v manželském spalečenství. Okresní saud v P. usnesením ze dne 22. ledna
1930 povolil stranám spor vedoucím dabrovolný rozvad od stolu a lože
k souhlasné jejich žádosti. Usnesení toto bylo vypraveno teprve 23.
března 1930. Žalavaná psala tudíž dapi'S ze dne 16. března 193,0 žalabci
dříve, než jí bylo daručena soudní usnesení o razvadu manželství. Žalovaná, třeba dopisem ohražuje se proti tamu, že by chtěla k žalabci se
vrátiti, přece celým obsahem dapisu dává na jeva, že lituje, že došlo
~ rozvod;l, že by byla achotna obnaviti manželské společenství, kdyby
zalabce jl padal k tamu ruku. Pakud nastal rozvrat manželský, byl tento
rozvrat převážně zaviněn žalobcem samým. žalabce sám v žalobě udá~á, že oženil se se žalavanou, aby jeha nedospělé děti z prvniho manzelství měly matku. žalabce tvrdí, že žalavaná ujíšťovala ho svou ná~lonnastí ~ dětem. O tom, že by žalobce si byl vzal žalovanou z lásky,
zalabce am nemluví. Jest prota věrohadné, že žalabce chaval se k žalavané více jako k hospodyní a placené síle než jako k manželce. Jsou-li
v jedné radině nedaspělé dětí z ritzných manželství, jest přirozené že
dachází k rozmíškám, paněvadž rodiče zřídka kdy cítí stejnou lásk~ ke
všem dětem. Avšak žaloba není ani z důvodu § 13 lit. e) rozl. zák. oprávněna. Pakud žalovaná dopustíla se proti žalabci urážek na cti za trvání
m!,nželského sI:0lužití, dlu~no je omluviti rozčilením nad příkořím utrpě
nym se strany zalabce. Am dopISy v tomto směru předložené nejsou do~tatečným zá,kladem p;o razluku manželství, třeba obsahují četné urážky
zalabce. Prvy soud pravem z obsahu těchto dapisů usuzuje, že žalovaná,

Řízení ve sparech rozlukov~ch jest si:~ avlád~no dl~ předpisu § 1.0
nař. min. sprav. ze dne 9. prosmce 1897 CIS. 28} r. z. zasadau vyhle?a~
vad, ale jenam patud, pakud ditvody pro manzelsko'U rozluku, uvaden,e
jí býti objasněny. Citovaným nařízením se soudu současne uklada,
~~ay uplatňované důvody byly přísně zkou;r:'án~ a pl~,tné u:anželství aby
roti každému svévalnému adparu z uredm p~vm~a'StI. bylo .vzato
ochranu. Z toha plyne, že zákaz navat v opravnem rrzem neplalt, pakud jde o zjištění, zda uplatňovaný a nižšími insta;,cemi uznaný ~ůvod
jest apodstatněn. Platí však zá~az ten ~am, kde by. sl~ <:}0'o abyv nzen:
opravném k platno'sti se přivádely nave skutečnastI, jlmlz duvod rozluk)
má býti dokazován. Nelze l?r?to ve ~myslr: § ~04 c. ř. "s. J'řiJ;tlížeti ~.e
skutečnostem teprve v davalam uplatnovanym, ze dle leKarskeh.a nanzení bylo nutna, aby žalabce pra hocha Mllaslav~ vyhledal DOVy pobyt
v soukromí, caž stala se pak u B., a nyní upl~tň~le se proto e aby, v nesprávném chavál;í se žalava.né ~ dětem dolt~ava~ byl manzelsk:( rozvrat. Dovalací duvod nespravneha pasauzelll pravlllho, neabstaJl. !)ovolaCÍ saud plně schvaluje závěry, jež činí soud advolacr,. Jak s hl~dls.b
uplatňavanéha razlukového důvodu rozvratu, tak s hledIska r:bhzav~m
na ctí (lit. e) a h) § 13 rozl. zák.). Razvrat, manžel~ký, nastal~h, bylvpnvoděn převážnou měrou žalabcem samatnyo;, ktery nech~v3'1 se k z~lo
vané jako ke své manželce, ro?!nu z~nedb~val, a. dapau,stel se. neve~y,
jak z jeho chavání se k B., s mz nylll bydlr sdtleJe domacnast I s JeJ lm
otcem, dlužna usuzovati. Správně vyla žil od~olací sO,ud !aké absa~ k?respondence, na niž žalabce se odvalává, chteJe prokazah razlukovy d.~
vod lít. e) § 13 razl. zák. a poukazuje se po té stránce dovalalel na pn·
léhavé ditvody napadenéha razsudku.

e

čis.

14193.

Zásada § 364 b) obč. zák .. má vmísto i př} provádění sta~by vlastníkem na jeho pozemku, byly-h poskozeny puda neb stavem ~ousedovo
tím, že pozbyly opory.
v
v
"
. v.
,
Ručení stavebníkovo za náhradu skody nepredpoklada zavmem, oybrž jest ručením za v ý s l e d e k . ,
. .
Předpis tento se vztahuje jen na vlastníka pozemku a nelze Jej rozšiřovati na stavitele. Stavitel by ručil za náhradu jen podle všeobecných
předpisů o náhradě škody.
(Rozh. ze dne 22. únara 1935, Rv II 7/35.)
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žalobě

na náhradu škody způsobené žalobcům na jejich domě zbouráním sous,:dGÍho st::,~ého a l'0stavením nového domu, bylo vyhověno
s o u d Y v sec h trl s t o II c, n e J vy Š š i Ol s o ude m mimo jiné
z těchto
důvodů:

V souzeném připadě jde o náhradu škody způsobené žalobcům na
jejich domě zbouráním sousedního starého jednopatrového domu žalovanéh.~ ~ pos!~~ením n~vého ?omu čtyřpatrového. Škoda povstala po-dle zjlstem mzslch soudu ttm, ze od počátku bouráni domu na Jaře 1928
do sl<ončení novo~ta,vby a do opětné prohlídky domu žalobců na podz~n r. .1929 ,a v zlme 1929/1930 vzmklyna domě žalobců nové trhliny,
nektere stare trhhny se zvětšily, hraniční štitni zeď domu žalobců poklesla, podlahy v prvém poschodí se naklonily, pilíř ve sklepě se nově
roze~toupil, ro~ně~ se roz~stoupilo zdivo v přízem i a v prvním poschodí,
jakoz I klenute pasy a preklady, a byly způsobeny i další škody, jak
JSou uvedeny ve spisech o zajištění důkazů a v nálezu znalců. škody ty
vznikly podle zjištění nižších soudů, učiněného na základě posudku znal,:ckéh,o:. a) ,po,dkopá~í'n: základů hrani~ní zdi domu žalobců a podezdě
n:m z~kl~du teto zdl az do hloubky zakladů novostavby, b) odsekáním
pr~Č~IVaj1CI, a, do :'Z?,uc~ového prostoru žalovaného vybočující' části spolec,ne hra~lcm Zdl, clmz tato zeď byla oslabena a otřesy při odsekávání
JeJI soudrzno,st byla zmenšena, c) mimo to i tím, že nová čtyřpatrová bud?,va žalovaného zatěžovala základovou půdu více, než byla zatížena
dnve a tento větší tlak se rozšiřoval i pod sousední budovu žalobců.
Jde tedy o náhradu škody podle ustanovení § 364 obč. zák, a zvláště
§ 364 b) 'Úbč. zák. o tak zvaném právu s'Úusedském, kteréžto druhé zák?nné ~stanovení upravuj~ pouze jeden z různých způsobů prostředeč
neho zasahu do vlas,tmctvl sousedova (srov. materiálie k třetí dílčí nov~le ze dne. 19, b!ezna 1916 čís. 69 ř. z.). Ustanovením § 364 obč.
zak. v ??v~Itsovanem doslovu jest vlastník ve své pojmové právní možnostI pnmeho a neobmezeného nakládání se svojí věcí obmezen tím že
s':',mu na prospěc~ so~seda ukládají obmezení v tomto §u zmíněná a'jen
pnkladmo uvedena. Narok souseduv na náhradu škody p'Údle zmíněného
p~edpisu ?~před~o~ládá zavi~ění stavebníkovo, nýbrž jde tu o ručení za
vysledek, <;t'nn?stt pre,ds,e,:zate na pozemku stavebníl<ově při bourání, pokud se ty~e P:I prov3"dem novos!av?y; ~áhradní nároky z důvodu práva
s~u~ed~keho JS?U nar?k~ na odcmem skody nebo na odčinění obtěžo
va~l, ~Ikoltv nahr,;dm ~aroky z nedovoleného jednání. Nároky ty mají
svuJ zaklad ve slusnos,tt a v sousedském poměru. Pokud se tedy nižší
soudy obfraly otázkou zavinění žalovaného stavebníka i otázkou zavinění stavitele, čínily tak zbytečně, protože na zavinění stavebníkově nezál~ží a zavině?í .stavitele nelze řešiti, ježto není žalován (srv. k tomu
ta ke roz~odnult ČIS. 5387 sb. n. s.). Za tohoto stavu věci json bez význ~mu v~echny vývody dovolacího spisu, v nichž se dovolatel zabývá
otazkou Jednak viny vlastní, jednak viny stavitelovy. Platí to též o výv'Údech.!ýkají~ích s~ t., z':" »di1~tační,sp~ry«, Z toho, co bylo dosud uveden~, ]lZ, take vJ::plyva, ,ze nent opravnena ani námitka nedostďtku paslvm leglltmace zalovaneho. Jak bylo vyloženo ve zmíněném již rozhod-
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. b n s čís 5387 vztahuj'e se předpis § 364 b) obč. zák .. pouze na
s. .
'
. a nelze jej rozšiřovati na oso b y, k
' na,pn
"k az,~ Ias tnutl
vlastníka
pozemku
tere
níkůva v jeho zájmu pracovaly na jeho pozemku, neosobujlce SI, P!I, t?m
ek žádného práva tedy zejména na staVItele provadej1clho
na pobz~mk bourání pokud' se ty' če novostavbu. Odpovědnost těchto
stave
nt u ,
' b ecnyc.
'h pra~ntc
' 'h pr,avl'd e1
sob může
býti posouzena jenom podle vseo,
~ vinnosti k náhradě škody. § 1295 ob~. zak. Tou,to ot~zkou ,vsak se
v ra'uzeném přípďdě nelze zabývalI, pl:o!o,ze, st::~~tel zalov,an nent; ~ odže podle zjlstem ntzslch soudu zbouram staenl' z'alovaného stačBo"
souz
' z~lova,~e
ho.m~'I o za ,n,as~·
' I de k s''k,o:
rého domu a postavení nového
,domu
sousedním domu žalobcu a nent tudlz ant treba oouatl se Jeste
dy n a
,
' h nu s'k0také jeho slibem, že nahradí vlastníkum
souse d·nt'h o d,o~~ vsec
du, jež by jim vznikla bouráním starého domu a provadentm novostavby.
čís.
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Komu byla postoupena veškerá práva z výroby a z označov~~í zbo~í,
a kdo má výhradné právo vyráběti a dodávati do, o~hodu Z~OZl s urCl~
tým označením, má nárok na ochranu tohoto oznacem podle zákona proh
nekalé soutěži.
.•
.,
'
postiženému má se dostati ochrany nejen proh puvodcl zavadne,ho
označeni, nýbrž i proti obchodníkům, kteří zboží se závadným oznacením v soutěži nabízejí.
(Rozh. ze dne 22. února 1935, Rv II 40/35.)

Bruslařšti závodníci bratři Dr. Alois S., ing. Josef S. a ing. Anto?ín
S, postoupili žalo?d veškerá práva z výroby speciálních bruslí sVfch
modelŮ značky "Bn S.« a "S, Ongtna1«. Takto označene brusl~ byly dany
žalobcem do prodeje. Brusle P?dobného ,vzhledu, dal SI vyroblt~ A~gust~n
S., který s bratry S. nebyl v pnbuzenskem pomeru, ,anI bruslarskym zavodníkem. Označil je známkou Aug. S. a dal rovnez do I'rodeJe. ~rusl~
ty prodávali i žalovaní. žalob~e, tvrdě,.~e brusle, žaloyany~1 prodavane
obsahují toto.žné slovo "S«, Jez ma JIZ po~ahu, ~pecl!tckeho P?Jm;,n'Úváni, podle něhož konsume'l1ti brusle kupUJI a, zadajl, yoneva,dz br~ S;
jsou známými bruslaři, domáhá, se ~ýr?ku, z~ JSo~ ~alovant l'0vtnm
zdržeti se a odstraniti na brushch JImI prodavan~ml označenI :,S.«.
Nižší soudy uznaly podle žaloby, odyolac,l soud z ,techt~
d ů vod ů: Ve sporu tomto jde o to, zda zalovant m,ohou nezav~~ne
prodávati brusle, na nichž je vyraženo slo:,o »S«, kt~re dle t~,rzem zalobce stalo se příznačným pro určitý podmk., Žalovam ,dovoz~p v odv?lání, že nemůže na jejich straně býti, sh~edana nek,ala, sou!~z, prot?ze
Augustin S., jehož výrob~y onJ, pro,dav~JI, Jest ~pr~v~en ,uzlvatl, sveho
rodného jména k označem zbozl, ma pravo na uZI,:at;1 s~eho Jmena dl~
občanského zákona, dále proto, že právo to mu dava zakon o ochrane
známek a užívání osobní firmy nemúže býti zakázáno, i když je zamě
nitelné.' Dovolávání se ustanovení § 43 obč., zák. ,? o~hraně jmén,a j~~t
nevhodné, neboť neupírá se Augustinu S. pravo, uZlvatt v obča?ske~ Zlvotě svého rodného jména. UstanovenI, § 5 ;Z,akona ? ?chrane znamek
dovolující užíti svého jména k označenI ZbOZI, nebram tomu, aby dle
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okolností nevznikl stav příčící se zákonu o nekalé soutěži, jakmile uži-

tím jména zasáhne se do práv jiných osob. Ochrana zákona proti nekalé
soutěži múže proniknouti i proti zapsané známce a formálního práva dle
§ 5 zákona o ochraně známek nesmí se zneužívati k nekalému jednání
a poškození hmotného práva (rozh. nejv. soudu sb. n. s. civ. čís. 11397),
Záleží na tom, zda takové rodné jméno stalo se příznačným pro jiný podnik, který v užívání jeho má prioritu, a zda žalovaný, který by jména
toho užil, postaral se dostatečně o to, aby vyloučena byla zaměnitelnost.
Jak posuzoval věc při zápisu známky soud rejstříkový, není pro obor
soutěžního práva rozhodné. Tím méně je rozhodným pro obor práva
soutěžního názor ministerstva obchodu, že právo Augustina S. označo
vati své zboží svým vlastním jménem zůstává nedotčeno, kterýž názor
vysloven byl ostatně jen s hlediska práva známkového. Nejde tu o ochranu vzoru bruslí Augustinem S. konstruovaného, nýbrž o to, zda je závadné prodávati brusle, na nichž Je vyraženo slovo »S.«. Odvolání při
pouští, že by mohlo býti považováno za nekalou soutěž, kdyby k označení bruslí bylo užilo pouze jména S. a míní patrně, že je dostatečným
odlišovacím znakem, že k jménu tomu je připojena zkratka křestního
jména »Aug.«. S tím nelze souhlasiti. Nelze přehlížeti, že sám svědek
Augustin S. potvrdil, že jeho brusl'e jsou na pohled podobné bruslim
bratří S., že pouze v podrobnostech jsou rozdíly v materiálu a ve vypracování. Otázku zaměnitelnosti posuzovati jest se stanoviska průměr
ného zákazníka. V jeho paměti utkví jen jakási mlhavá představa zevnějšího zařízení, a také již z dosti vzdálené celkové podobnosti dvou
v jednotlivostech se dosti rozcházejících zevních zařízení různých podniků usuzuje, že pocházejí z téhož pramene (sb. n. s. civ. čís. 9971). Zákazník nevidí pravidelně výrobky vedle sebe. Při rozšířené známosti závodníků bratří S. mezi bruslaři utkví pravděpodobně zákazníku v paměti jen slovo »S.«, takže již proto a při obecné podobnosti výrobkU. je
označení bmslí jménem S. nejvýš způsobilé způsobiti záměnu. Shledává-li se v označení brusli jménem S. nekalá soutěž, nedojde se k absurdním důsledkům. Není třeba, aby Augustin S. změnil své rodné jméno.
Stačí změna označení brusU, která jest snadno možná. Nelze přece tvrditi, že by nebylo po ruce doMi odlišovacích označení, která by výrobce
bruslí mohl voliti. Právě použití slova S. nasvědčuje tomu, že chtělo se
těžiti z popularity bruslařů bratří S. Nejde o nutnost změny osobní firmy Augustin S., neboť se ani netvrdí, že Augustin S. má nějakou osobní
firmu. Tím méně pak dotčeno jest právo žalovaných užívati nějaké
osobní firmy. Žalovaní nejsou zde v poměru k žalobci třetí osobou, nýbrž tím, jenž v

soutěži

prodává zboží

označené

slovem, kterého užívá

jiný podnik a jež pro ten podnik je příznačné. Proto jsou vystaveni žalobě zdržovací a odstraňovací. Nesprávně vykládá odvolání zákon, když
se domnívá, že dle § II zák. o nek. soutěži může býti žalováno jen tenkrát, když jde o vnější označení celého podniku (závodu) nebo veškerých
výrobků z podniku toho vycházejících. Zákon chrání všechna vnější zaří
zení podniku (závodu), tedy také jednotlivá zevnější zařízení, na př.
úpravu jednotlivého výrobku, která vybavuje u odběratelů představu
určitého podniku. Při právním po'souzení nepochybil první soud, když
předpokládá, že jméno S. platí v kruzích zákaznických za příznačné.
Stav příócí se § II zákona o nekalé soutěži není v zaměnitelnosti ně-
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. k'
obnl' firmy Augustina S. s ochrannou známkou užívanou žalující
Ja e os
"
, I
"
d'
. h 10 em S
stranou, nýbrž v označem ,bruslt za ova~y~" dPl'fO ,:vhan}c sl:' boti
které má povahu specihckeho pOJmenovam,. ehne o~ b,r~s kan zB
v obchodech kupují. Chráně~ýn; stalk,e.';: ne~.! oc. Ian~a .znam a » ratří S.« nebo :»S. original«, nybrz zevneJsl, zan~em t.vor,ene sl~ve~n >~S.«,
ovšem za předpokladu, že stalo se ~ kruz!ch zaka~~!ckyc.? znamy,? Jako
čne' a že ho užito tak že muze z toho vzej1Íl zamena. Prvm soud
"
pnzna
' b - l b " ."
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správně dovodil v tomto směr~, ~e yýro kJ z,a o cBe, Stp.ocS!vaJ!cS! na a o~~
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zanzemm
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. 'o S. stalo se
, pIalI' za p~,zna
"č'
Jmen
v zákaznických kruz!ch
ne., ,
N e j vy Š š í s o u d nevyhovel dovolam.
o

Důvody:

Pokud jde o aktivní legitimaci žalobcovu, nedbají žalovaní skutkového zjištění, že totiž bratří S. postoupili žalobci všecka p,ráva z, výr~by
a označování bruslí jim přináležející a že žalobce .má vt?radne pravo
vyráběti a dodávati do obch?du brusle ,s označe~!m »Brl. ~l.«, a »Sl.
Original<<. Za toho stavu vec! ?utno zalobc! pn,znalI !~ke n,arok n~
ochranu tohoto označení podle zakona protI nekale soutez! a zalovan!
nemohou míti úspěchu, pokud rozlišují mezi žalobcem na Jedné strane
a bratry Sl. na straně druhé, v otázce priority poznačení. a j~ho příznač
nosti pro podnik, a když nedbají právě této právní spoJ!tOS~!1 obou P?dníků. Také otázku pasivní legitimace, to jest odpovědnostI žalovanY,ch
s hlediska zákona pro,ti nekalé soutěži vyřešil odvolací soud správne.
Nesejde na tom, co by mohlo býti klad~no, za vi'~u nebo. zakáz,á~o, Augustu Sl., jenž není stranou ve spor~, nybr~ o to J?e, Je-II .!ednam za!ovaných v souhlasu se zákonem protI nekale souteZl. O JeJ!ch odpovednosti nemůže býti pochybnosti, když jsou jak? oI;chodníci .': tom!?~ráv~
obom činní a když v obchodě vedou a nab!zeJ! k prodej! zbozI, Jehoz
označení je' závadné s hlediska zákona proti nekalé soutěži. Protože nejde o náhradu škody, nýbrž tenom o nárok zdrž~."ací, ,př!pa~ně ~ od,stra~
nění závadného stavu neseíde na tom, lze-II J!m pnč!tatl take neJake
zavinění. Tu stačí objektivní závadno'st. Nejenom proti autoru závadného označení má se postiženému dostati ochrany podle zákona proti
nekalé soutěži, nýbrž také proti obchodníkům, kteří by zboží se závadným poznačením v soutěži nabízeli, protože jinak ochrana nebyla by
dosti účinná. Že pak je označení na bruslích, pocházejících od August~
Sl., a v tomto sporu pozastavené, s hlediska § II odst. 3 zákona protI
nekalé soutěži závadné, vyložil správně již odvolací soud, Jde o označení výrobku jako zboží způsobem, který se podle skutkového zjištění
v zákaznických kruzích stal příznačným pro podnik bratří Sl., případně
žalobcův, a dále o to, že žalovaní v obchodě nabízeli zboží, pocházející
od AugustaSl. a označené způsobem takovým, že může z toho vzejíti ve
styku zákaznickém záměna se zbožím žalobcovým. Není potřeba podle zákona - aby zboží nebo jeho poznačení bylo úplně shodné nebo
nerozeznatelné, ani zas na druhé straně nes,tačí k vyloučení odpověd
nosti, že zboží, případně jeho označení při bližším zkoumání má jisté
rozdHy a může býti rozeznáno. Odvolací soud držel se zákonného znění
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a vystihl také jeho správný smysl. Přijde na průměrného zákazníka; žalovaní nedbají toho, že nebylo zjištěno, že by zboží, tvořící předmět
sporu, kupovali jenom krasobruslaři a jenom odborníci. Správně vyvrátil
odvolací soud také námitky, jež žalovani opirali o předpisy § 43 obč.
z. o. a § 5 zákona o ochraně známek. Nejde tu vůbec o to, že by mělo
býti Augustu SI-ovi - jenž ostatně není stranou v tomto sporu - za-'
kázáno, aby používal třeba v obchodním styku jména k označení podniku. Běží jenom o to, že žalovaní nemají mu býti nápomocni v tom, aby
na ~kor žalobcův uváděl do obchodu výrobky, zboží, se závadným označemm (odst. 3, § 11), a že žalovaní mají takové závadné zboží z obchodu odstraniti, případně také sami se zdržeti dalšího nabízení anebo
přímého označování zboží způsobem, který byl uznán závadným. To by
mohlo býti požadováno také od Augusta SI. samého, neboť také od
něho smělo by se požadovati, aby si pro své výrobky vyhledal jiné po_
značení, než které se stalo zatím příznačné pro výrobky z podniku žalobcova, a aby si způsobem, kter)r se nesrovnává s dobrými mravy soutěže, na úkor soutěžitelů neosoboval výhody, jež pro žalobce jako soutěŽItele k tomu oprávněného vyplývaly právě z toho, že se shodou okolností označení zboží jménem bratří Sl. stalo v zakaznických kruzích
příznačným a zboží takové hledaným mezi zákazníky. Podle zásad soutěžitelské slušnosti neměl by ani August Sl. jako nový výrobce těžiti
z této skutečnosti jenom proto, že má náhodou stejné příjmeni »Sl..,
nýbrž musil by se, chtěje zťrstati II tohoto druhu výroby, postarati o, to,
aby si výrobky ieho v soutěži prorazily cestu pod takovým označenim,
při němž by k záměně dojíti nemohlo, což pak platí také proti žalovaným, pokud takovým zbožím chtějí dále obchodovati.
čís.
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Byla-li cizo,zemská iinna zaviněnhn tuzemské finny nucena zaplati~i odško,d~é v cizozemské valutě, jest jí přiznati proti tuzemské firmě
narok na nahradu toho, co byla nucena zaplatiti, v měně českoslovensl<é
podle kursu z doby vzniku škody.
(Rozh. z 2'2. února 1936, Rv 111 1073/33; důvody viz úr. sb. 1982.)
Čls.
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Pro rozdělení výtěžku za svršky, jež jsou vesměs zatiženy týmž

přednostním zástavním právem, jinak však jsou zabaveny pro různé vě
řitele, a jež byly zároveň prodány, neplati sice ustanoveni § 222 ex. f.

než přes to je výtěžek dosažený za všechny svršky rozděliti na podstaty'
sestávajícl z výtěžkft za svršky, zabavené pro jedno,tlivé věřitele a' při~
kázati pohledávky zajištěné na všech svršcích z úhrnného výtěžku a
pohledávky věřitelft zajištěných jen na jednotlivých podstatách' ze
zbytků připadajících na jednotlivé podstaty.
Rozh. ze dne 23. února 1935, R I 1558/34.)

P r v Ý s o u d přikázal z hrubého výtěžku 2.506 Kč 50 h docíleného
exekučním prodejem svršků zabavených berním úřadem v
H. a prodejem ostatních zabavených svršků po srážce nákladťr odhadu a dražby
128 Kč 50 h a přednostních pohledávek 1.233 Kč 20 h a 40 Kč Jakožto

J.

zbytek 1.104 Kč 80 h uved~!:ému be.rnímu,úř~?u k hoto~é,mu zapl.aceni.
Rek u r sní s o u d k stIznoMI zastavnr ventelky vysle na prazdno,
změnil napadené usnesení potud, že bernímu úřadu v zast. českosloven
ského státu přikázal 680 Kč 90 h, a zbytek 423 Kč 90 h. rekurentce.
D ů vod y : Výtěžek za předměty prodané obnášel 2.506 Kč 50 h. Od
téhož dlužno odečísti. jednak částky shora uvedené, a sice nájemné
1.233 Kč 20 h, dále útraty 128 Kč 50 h a 40 Kč, tedy v celku částku
1.401 Kč 70 h" takže k rozdělení zbývá částka 1.104 Kč 80 h. Berní
úřad žádal uspokojení z výtěžku jednotlivých proň zabavených před
mětů, z nichž byly prodány pouze některé, za něž výtěžek činí· 1.2'30 Kč.
Výtěžek za ostatní prodané movitosti činil 1.276 Kč 50 h, úhrnem 2.506
Kč 50 h. Prvý soudce neprávem přisoudil celý zbytek bernímu úřadu,
neboť týž měl nárok na uspokojení pouze z výtěžku proň zabavených a .
prodaných předmětů per 1.230 Kč po odrážce poměrně na tento ob~os
připadající částky z celkového obnosu 1.401 Kč 70 h shora uvedeneho
v částce 688 Kč ze zbytku 542 Kč. Výtěžek za ostatni prodané předměty
obnášel 1.276 Kč 50 h. Podil z tohoto výtěžku na zaplacenou částku per
1.4(Jli Kč 70 h připadající obnáší 713 Kč 70 h, zbývá 562 Kč 80 h.
Z toho, připadla stěžovatelce jen částka žádaná v rekursu 423 Kč 90 h,
a bernímu úřadu dostalo se celého zbytku nejvyššího podání 680 Kč
90 h.
N e j vy Š š í s O u d nevyhově'l dovolacímu rekursu českosloven
ského státu.
Důvody:

Rekursní soud přikázal celý čistý výtěžek docílený za svršky v zájemním protokole pod poJ. 9, 20, 21, 22 a 35 sepsané, kteréž jedině
z prodaných svrškťr byly zabaveny berní exekucí, eráru, a čistý výtěžek
za o,statní prodané v berni exekuci ne zabavené svršky přikázal rekurentce. Spornou může se jeviti jen o.fázka, zda rekursní soud právem odpočetl od hrubého výtěžku docíleného za svršky zabavené berním úřa
dem a prodané s ostatními, poměrnou část nákladů na dražbu a poměr
nou část nájemného, které bylo majitelkou domu přihlášenol v přednost
ním pořadi, a proti jeho,ž přednosti nebyl' podán žádný odpo,r. Tuto
otázku rekursní soud zodpověděl právem kladně. Z § 286 odstavec 4 ex.
ř. je sice zjevno, že pro rozdělení výtěžkU' docíleného za svršky, jež
jsou všechny zatíženy týmž předno,sřním zástavním právem, jinak však
jsou ještě zabaveny pro různé věřitele, a jež byly současně prodány,
neplatí ustanovení § 222 ex. ř., ale je přes to možno a jedině vhodno
výtěžek docílený za všechny svršky rozděliti na podstaty, sestávající
z výtěžkťr za svršky zabavené pro jednotlivé věřitele a přikázati pohledávky zajištěné na všech svršcích z celého výtěžku docíleného za všechny prodané svršky, a pohledávky věřitelů zajištěných jen na jednotlivých po,dstatách pak přikázati ze zbytků připadajících na jednotlivé
podstaty.
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čis.

14197.

Vládní nařízeni ze. dne 13. července 1934 čís. 142 Sb. z. a n. (vl.
nař. čis. 207/34 a 258/34 Sb. z. a tL).
Přerušení sporu podle vl. nai'. čís. 142/34 Sb. z. a n. jest připustné
i v opravném řizenl.
O návrhu na přerušení řizení přísluší rozhodovati prvému soudu.
Usnesením prvého soudu, jimž bylo vysloveno přerušeni sporu,
přestal běh lhůty k dovoláni. Lhostejno, kdy bylo usneseni o přerušení
sporu doručeno stranám.
(Rozh. ze dne 23. únOra 1935, R I 75/35.)
P r v Ý S o u d přerušil k návrhu žalovaného podle § 3 vládního nařízení ze dne 13. červenCe 1934 čís. 142' sb. z. a n. v doslovu vládního
nařízení ze dne 27. září 1934 čís. 207 sb. z. a n. řízení do 31. prosince
1934. Rek li r sní s o li d k rekursu žalobkyně změnil usnesení

prvého soudu a návrh žalovaného na přerušení řízení podle § 3 vládnfho
nařízení ze dne 13. července 1934 čís. 142' sb. z. a n. v doslovu vládního
nařízení ze dne 27. září 1934 čís. 207 sb. z. a n. zamítl. Z d ů vod ů:
V opravném řízení jest přerušení sporu vyloučeno, jestliže opravná stolice je vázána na zjištění prvého soudu. A o takový případ tu jde. O návrhu na přerušení sporu nenáleželo také již rozhodovati prvému soudu.
Nelze také ml'uviti již o řízení v běhu, když lhůta k podání opravného
prostředku do rozsudku uplynula a opravný prostředek žalovaným nebyl podán. Lhůta k podání opravného prostředku končila se žalovanému
dne 21. listopadu 1934, a poněvadž v té době mu usnesení prvého soudu
o přerušení řízení nebylo ještě doručeno, byl povinen opravný prostře
dek do rozsudku podati. Neučinil-li tak, skončilo se řízení pravoplatně,
poněvadž pouhým návrhem na přerušení řízení se lhůty k podání opravných prostředků neprodlužují.
N e j vy Š š í s o u d obnovil k dovoracímu rekursu žalovaného
usnesení prvého soudu.
Důvody:

V souzeném případě nelze použíti zásady, podle niž je přerušení
sporu vyloučeno v opravném řízení, ve kterém dovolací- soud jest vázán
zjištěním nižších soudů. Na zásadě té spočívá sice rozhodnutí nejv.
sDudu čís. 1556 sb. n. s., avšak tam šlo o přerušení z důvodu § 191 c.
ř. s., který předpokládá závislost rozhodnutí sporu na trestním skutku
podobně jako je tomu v § 190 c. ř. s. co do závislosti sporu na jiné ro~
ze při nebD na výsledku správního řízení. Podobné závislosti však
v, souzeném případě vůbec není. Jde o přerušení sporu podle § 3 vl. nař.
,čts. 142/34 sb. z. a nař. v doslovu vládního nařízení čís. 201/34
sb. z. a nař., kteréžto ustanovení nečiní výjimky pro řízení opravné.
Rovněž není správný názor, že prvnímu soudu nepřísluší rozhodovati
o návrhu na přerušení sporu. Z uvedeného vládního nařízení nelze nic
pro názor ten vyvozovati a ustanovení § 162 c. ř. s., druhý odstavec,
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jehož obdobné použití připouští výklad § 167 c. ř. s., mluví proti tomu,
neboť příslušnost se, řídí 'podle toho, u kte,rého sOlldu je, rozepře za~á
jena což jest u prvl1l stoh ce do pravoplatneho rozhodnutI (§ 232 a nasl.
c. ř.' s.). Nelze při svědčiti právnímu názoru, že by byla promeškána lhůta
k dovolání, a tím že by byl souzený spor již pravoplatně rozhodnut.
Tato lhůta běžela do 21. listopadu 1934, usnesením prvního soudu z 20.
listopadu 1934 bylo však vysloveno přerušení sporu, čímž nastaly následky § 163 c. ř. s. a tedy přestal i běh této konečné lhůty. Na tom, kdy
bylo usnesení o přerušení sporu doručeno stranám, nezáleží. Poněvadž
pak předpokla.d~ § 1 uvedeného vládn!ho. nařízen! pro pferušení ,sporu
nejsou ani uvadeny v pochybnost, spravne vyhovel prvl1l soud navrhu.
čis.

14198.

Bylo-Ii policejnim předpisem nařízeno, že »každý vlastník, pachtýř
anebo správce domu je povinen chodník před domem při náledi dostatečně posypávati piskem nebo popelem«, postihuje tato povinnost
jen pachtýře, jimž se rozuml i ná jemnik.
(Rozh. ze dne 23. února 1935, Rv I 543/33.)
Žalobce uklouzl na chodníku před domem, patřícím vlastnicky žalované, ale touto pronajatém firmě Adolf S. Pádem se zranil a domáhá
se na žalované náhrady škody. P r v Ý s o u d uznal žalobní nárok dů
vodem po právu. O d vol a c í s o u d žalobní nárok důvodem po právu
neuznal.

NejvyŠš í soud

nevyhověl

dovolání.

Důvody:

Je nesporno, že městským úřadem v J. bylo ve výkonu místní policie
(§ 28 čís. 3 zák. ze 16. dubna 1864 čís. 7 z. z. pro čechy) nařízeno, že
»každý vlastník, pachtýř anebo správce domu, je povinen chodník před
domem při náledí dostatečně posypávati pískem nebo popelem«. 00volatel s hlediska § 503 Č. 3 a 4 c. ř. s. brojí proti výkladu odvolacího
soudu - souhlasícímu s výkladem obsaženým v přípise městské rady
v J. - že v případě propachtování domu tato povinnost sypati chodník
postihuje jen pachtýře, a že pachtýřem se rozumí i nájemník a nikoliv
jen pachtýř v právnim slova smyslu (§ 1091 obě. zák.). Dovolateli však
nelze přisvědčiti. Tak jako nerozhodují dle § 6 obč. zák. při výkladu
zákonů a podle § 914 obč. zák. při výkladu smluv jen sama slova, nýbrž
jejich smysl, tak je tomu i při výkladu uvedeného policejního nařízení.
Nehledě tedy k tomu, že již doslov nařízení »každý vlastník, pachtýř,
anebo správce domu je povinen chodník posypati« nasvědčuje spíše
tomu, že při propachtování má povinnost sypatí chodník pachtýř na
Civilní rozhodnuti XVII.
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místě vlastníka a nikoliv jen vedle něho, lze to usuzovati také z toho,
že nelze shledati důvodu, proč by jenom u propachtovaných anebo jiným spravovaných domů byla povinnost sypati chodník rozšiřována na
více osob a nezůstala omezena na osobu jedinou. Že pak slovem pachtýř se myslí jen pachtýř v běžném slova smyslu, tedy i nájemník celého
domu, vyplývá z toho, že jinak by u převážné části domů v městě J.
bylo uložení zmíněné povinnosti pachtýři skoro bezvýznamné a ostatně
by pak bylo i uvedení pachtýře ve vyhlášce zbytečné, poněvadž pachtýř
(na příkl. hotelu) v právním slova smyslu jest dle § 1096 odstavec 2 a
§ 513 obč. zák. současně správcem domu (sb. n. s. 39).

čís.

14199.

Vlastnictví lze převésti i k movitým věcem stiženým exekučním zástavním právem. Nevěděl-li nabyvatel o exekučním právu zástavním,
a není-li jeho neznalost zaviněna hrubou nedbalostí, nabývá úplného
vlastnictví. Nezáleží na tom, že se prodatel dopustil trestného činu.
(Rozh. ze dne 23. února 1935, Rv I 2069'/33.)
Žalobci koupili od Antonína H. věci u něho exekučně zabavené
k vydobytí pohledávek žalovaných. Uplatňujíce neobmezené vlastnické
právo k těmto věcem domáhají se žalobci, by exekuce na předměty ty
byla podle § 37 ex. ř. prohlášena za nepřípustnou. P r v Ý s o u d uznal
podle žaloby. O d vol a c í s o u cl žalobu zamítl.
Ne j v y Š š í s o u d zrušil rozsudek odvolacího soudu a uložil mu
nové jednání a rozhodnutí.
D

ů

vod y:

Odvolací soud vyhověl odvolání a zamítl žalobu, protože kupní
smlouva ujednaná žalobci s dlužníkem o předmětech, které byly už před
tím soudně zabaveny, se příčí ustanovením zákona z 25. května 1883
čís. 78 ř. Z., jest proto nicotná a neplatná pro obě strany a nemůže býti
tato nicotnost napravena ani bezelstností nabyvatelů. Ale odvolací soud
sám uvádí, že dlužníku není přímo bráněno převésti vlastnictví k věcem
soudně zabaveným na jinou osobu, ale že jest to možné jen s exekučním
právem zástavním, žalobci pak uplatňují vlastnictví neobmezené. Žalovaní v první instanci přímo nepopřeli, že Antonín H. byl vlastníkem věcí,
o které ve sporu jde; jen první žalovaná uvedla, že si na vylučované
předměty čínila nároky Marie H. Vlastnictví lze přev<iděti i k movitým
věcem stiženým exekučním právem zástavním (rozh. čís. 12,044 sb.
n. s.). Jest pak otázka, jaký vliv tu jeví toto právo na vlastnické právo
nabyvatelů. Dlužník Antonín H., který vědělo soudním zabavení vylučo
vaných předmětů a přes to je prodal žalobcům, jednal proti uvedenému
zákonu. Tato vada jeho jednání projevila by účinek nepříznivý i pro ža-
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lobce, jestliže by jim při nabyt~ vla~tnictví byl zná,m skutkov~ s!av, že
r· 'de o věci soudně zabavene. Avsak po teto strance uplatmlI zalobcl
to IZ.lbezelstnost z čehož odvozují nabytí vlastnictví prosté onoho exeSVOll
,
, . d' • I
, . Obč
k' ,
kučního práva zástavního, nabyteho pre hm za ovanyml.
a,ns y za~
koník jest ovládán zásado~ och~any, po.ct!vého . na?yv~tele ~eten proh
dě ve vlastnictví předchudcove, nybrz I proh vecnym pravum osob
~tetích (plen. rozh. bývalého nejvyššího soudu vídeňského ze .~ne 15.
června 1915 pres. 267/15, kn. jud. 232 Now. n. F. 1655). '::" pnpad~ch.
§ 367 obč. zák. přechází}, vlastnické právo na, nabyvat~le ~ecI, ~tery I,1
nabyl od nevlastníka, v pnpadech § 456 obč. z.ak. ~amka pra~o. za~tavn!.
Zástavní věřitel má do~tatečnou o~h:an? v p~edpls"ch o ;UCfl1 .zastave,
kt ré mu poskytují moznost vylouclh zamk zastavmho prava prevodem
vě~i na nabyvatele nevědoucího o jsoucnosti tohoto práva. Takovou
4,
možnost má i věřitel, který si vymohl exekuční práv? zástavn! (§§
259 ex. ř.). Nepoužil-li jich, ponechal-li,věc bez da:šlh~ vlastmku, svenl
mu ji způsobem obdobn~:n ;rstanovem §, 367 obe. zak; a stlhn~u ~~
v případě zcizení věci tytez nasledky, ktere shhajl vlastmka zClzene veCI
osobou které byla svěřena, byla-Ii prodána bezelstnemu nabyv~teh
(rozh. Čís. 7475 sb. n. s). Jestliže t"dy. nabyva}e:, kterému nebylo zn~mo
právo zástavní, váznouc I na nabyte veCI, ,nevedel, o tomto. prav~•.a teho
neznalost není zaviněna hrubou nedbalosh, zamka toto pravo VUCI ~emu
a nabývá on úplného vlastnictví (ro;,h. č~s. 6689,12437 sb. n;s.). Ze tu
nerozhoduje, že prodavatel se po. pnpade dopush.1 t~e~tne~.o c~nu, ply!;e
Už ze znění § 367 obč. zak., ktery mluvl o' prodejI vecI sverenych k UZIvání uschování nebo k jinému účelu (§ 183 tr. zák.). Jestliže tedy v souzeném případě žalobci bez hrubé nedbalosti nevěděli, že se dopouštějí
bezpráví, přivlastňujíce si věci soudem pro pohledávky jiných osob za~
bavené, mohli nabýti, ~okud i jinak ~plnil! pod~í~ky nut~é pro na?y!1
vlastnictví, neobmezeneho vlastmctvl onech veCl. Prvm soud zjIstIl
způsob odvezdání koupených věcí, zjistil i okolnosti rozhodné pro závěr,
že žalobci, kupujíce věci, nevěděli o tom, že jsou zabaveny, _a doše!
k úsudku, že je nestihá ani hrubá nedbalost při této neznalo.stl. Zalovam
napadli v odvolání zjištění prv~ího sO,~du, odv~la~í soud se ~ša.k uplatněnými důvody nezabyval. Schazl tudlz pro prav~1 po sou zem vecI skutkový podklad. Byl proto napadený rozsudek zrusen.

23.
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Neměl-Ii zaměstnanec celou týdennl přestávku 32 hodin, náležející
mu podle § 4 zák. čís. 91/18 Sb. z. a n,. musí mu býti práce konaná
v těchto - po zákonu nezbytných - volných obdobích zaplace~a, ať
ji jíž konal z jakéhokoliv důvodu a bez zřetelEl na to, zda žádal svuj nezbytný pracovní odpočinek nebo ne.

(Rozh. ze dne 27. února 1935, Rv IV 87/34; důvody viz Úr. sb. 1988.)
čis.

14201.

Hledíc k § 5 zák. čís. 65/33 Sb. z. a n. jsou náklady berní exekuce,
vzniklé vymáháním poplatku příslušenstvím tohoto a poživají s ním při
12'
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rozvrhu nejvyššího podání za nemovitost ste.lného pořadí. je lhostejno.
zda v době provádění správních exekuci platil již předpis § 5 zák.
čís. 65;33 Sb. z. a n., stačí, že platil v době, kdy útraty správních exekucí jako příslušenství poplatku byly uplatněny v dražebním řízeni.
(Ro,zh. ze dne 28. února 1935, R I 35/35.)
P r v Ý s o u d, rozděluje nejvyšší podáni, nepřikázal českosloven
skému státu v pořadí poplatkové pohledávky, přednostního práva požívající, útraty spr á v n í c h exekucí povstalých jejím vymáháním. R ek u r sní s o u d usnesení toto potvrdíl. O ů vod y: Ze znění zákona
(§ 216 čís. 4 odst. 2 ex. ř.) vychází najevo, že útraty správních
exekucí jsou vyloučeny z přednostního zástavního práva daní. Na tomto
posouzení nemění nic poukaz na ustanovení § 5 zák. ze dne 28. dubna
1933 čis. 65 sb. z. a n. a § 259 odst. 5 zák. o přímých daních. Neboť
toto ustanovení v době provádění správní exekuce nebylo dosud účinné,
takže tyto útraty nemohly se státi příslušenstvím poplatků ve smyslu
stěžovatelkou zmíněném.

Ne j v y Š š í s o u d, vyhověv dovolacímu rekursu, pří kázal česko
slovenskému státu útraty správních exekucí v pořadi vymáhané před
nostní pohledávky.
Důvody:

Zákonem ze dne 28. dubna 1933 čís. 65 sb. z. a n. bylo ustanoveno
v § 5, že i poplatky se zajišťují a vymáhají způsobem, stanoveným pro
zajišťování a vymáhání přímých daní, a dále v § 10, že se dnem, kdy
zákon nabyl účinnosti, ruší ustanovení jemu odporující, z nichž některé
výslovně byly uvedeny. Mezi těmito zrušenými předpisy není sice uvedeno ustanovení § 216 čís. 4 odst. 2 ex. ř. a ani nemohlo býti mezi nimi,
poněvadž se předpis ten nevztahuje pouze na útraty vymáhání pohledávek na daních a dávkách. Ježto tedy i na poplatky jest nyní použíti ustanovení § 259 zák. čís. 76/27, podle něhož příslušenstvím nedoplatku daňového jsou též náklady exekuce a podle § 404 téhož zákona rozumí se
náklady exekuce, náklady exekuce berní, jež jest vymáhati zárove.ň s vykonatelnou daňovou pohledávkou (§ 404 posl. odst. cit. zákona, a
k tomu rozh. čis. 13058 sb. n. s.), bylo ustanovení § 216 čís. 4 odst. 2
ex. ř. pozměněno, pokud se vztahuje na útraty vymáhání daní a poplatků.
Nemá při tom významu, zda v době provádění správních exekucí platil
již předpis § 5 zák. čís. 65/33 sb. z. a n., stačí, že platil v době, kdy
útraty správních exekucí jako příslušenství poplatků byly uplatněny
v dražebním řízení.
čís.

14202.

úpadce, jehož nemovitost byla exekučně zpeněžena, nemůže platně
ani uzavírati dohodu podle § 214 odst. 2 ex. ř., ani projeviti s ni
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souhlas. K tomu jest oprávněn jen správce podstaty. U~vř~!:li. ~právce
dstaty s knihovnim věřitelem takovou do~odu, nepre~azl JeJi pl~~
~sti, že úpadce nebyl uvědomen o rozvrhovem roku, a ze nebyl prttomen.
(Rozh. ze dne 28. února 1935, Rl 89/35.)
Niž š í s o u d y přikázaly knihovnímu věřiteli a vydražiteli Fra~
Cku K-o.vi z dodatečně rozdělované exekuční masy 4.598.Kč, mkoltv
I~ k k hotovému zaplacení, nýbrž uložením podle § 224 ex. r., rek u r ~
vsa. s o u d z těchto d ů vod ů: Stěžovatel bere v odpor rozvrhove
susnesení
nI
•• roz d·eprvého soudu, jímž z obnosu 5.2r;>5 K·c .~.O h. do d a t ec?~
lovaného mu byla přikázán~)ako knihovmmu.~e!!telt na kaucn; po~le
dávku z úvěrní listiny do vyse 20.000 Kč dalsl castka 4.598 Ke,. avsak
nikoliv k hotovému vyplacení, nýbrž k uložení dle § 224 ex. r. Dle
§ 210 ex. ř. bylo povinností knihovní~o věřit~le, a?J ~vé nároky na JIstině před rokem anebo ~ťi roku ohl~sll.3' precl!ozll h~tmy, ~teré JSou
dokladem jeho nároku, J1l1~k Iz~ pnhllz~h k Jeho .n~roku )e~ potud,
pokud z veřejné knihy, ze zaJemmch a J1nych exeku~mc~ sp~s~ Jd,:.na
jevo, že nárok Jest podle práv~ platný a. ~ u~pokoJem zpusobl,lr Stezovatel nepředlozil pn rozvrhovem roku zadnych dokladu o vysl pohledávky. Pouhý výpis z účtů stěžovatelo,vých. nes!ačí, a z o~sah~ k~n:
kursních spisů vyplývá, že v protokolu o zkusebmm roku nem vycerpam
kauční pohledávky vyznačeno. Nebylo proto prvnímu soudCI ?osud pr~~
kázáno, do které výše jest kauční pohledáv~a vyčer~ána, ,pravem t~dlz
soud návrh stěžovatelův na hotové vyplacem uvedeny ch castek zamill a
nařídil uložení jich na úroky dle § 224 ex. ř.
• .'
N e j v y Š š í s o u d změnil usnesení rekursního soudu pot~d, ze pnkázal Františku K-ovi částku, o niž jde. k hotovému zaplacenI.
Důvody:

Při rozdělovacím roku došlo k dohodě podle § 2'14 odstavec 2 ex. ř.
mezi správcem konkursní p~d~tatJ a knih.ovním věřitel::,: F. K. o hoto.vém vyplacení 4.598 Kč na uv<;rm pohl:d.~vku to~oto ,vent~l: 2~.OOO Ke,
an úvěr byl prý zcela vyčerpan. ZadneJslch kmnovmch ventelu nem 3'
souhlasu úpadkyně není zapotfeb!, ana pO,dle .§ 3 ,ods.ta,::e~ (1) konk;.r.
,č. 64/31 sb. z. a n. není opravnena nakladah svym Jmemm a. nemuze
proto platně ani uzavírati dohodu podle § 21~ odstavec 2 ex. r. ,:nebo
projeviti s ní souhlas. K tom~ jest opráv~en p~dle §, 79 kon~. r. Jen
správce konkursní podstaty. a, nejde tu o. koltsl s~ :aJmY.~'pa~kyn,e, ~ebof
správce není zástupcem am upadce, am Jednothvych ve:ltel~, 9ybrz .lest
veřejný orgán, jenž jest povinen objektivně postupovali pn vsech ukonech a ručí podle § 79 odstavec (3) všem účastníkům za. m~jetkovo~
újmu, která by vzešla ze zanedbání povinností mu ulozenych. Nem
proto ani překážkou, že úpadkyně nebyla uvědoměna O :ozv,rhovém
roku, ani že nebyla přftomna. Neboť § 209 odstavec 2 ex. r. ~nkaz~Je
uvědomiti povinného o rozvrhovém roku proto, by mohl uplatmli pravo
k odporu (§ 213 odstavec 1 poslední věta ex. ř.), a po případě dáti sou~
hlas k dohodě podle § 214 odstavec 2 ex. ř. an má zájem na tOI11, aby
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případná hyperocha přír.adla jen;u. Všechna ta.to práva přecházejí v konkursním soudním prodejI na sprav ce konkursnI podstaty a na hyperochu
nemá úpadce nároku, ana připadá podle § 51 odstavec 2 konk. ř. do společné konkursní podstaty a nemá proto na dohodě hmo,tného zájmu.

čís.

14203.

Podá-Ii vymáhající věřitel exekuční návrh pod bývalým jménem kupeckým, jde jen o nesprávné označeni, jež lze vždy opraviti.
(Rozh. ze dne 28. února 1935, R I 92/35.)
P r v Ý s o II d zrušil k návrhu povinného podle § 39 CIS. 2 ex. ř.
povolenou exekuci: D ů vod y : Strana povinná žádala za zrušení exekuce proto, že vymáhající strana jako protokolovaná firma byla již 2.
prosince 1929 z obchodního rejstříku vymazána. Vymáhající strana ve
vyjádření pOuze uvedla, že poslední majitelkou bývalé firmy je Walburga S-ová. Tvrzení strany povínné je správné a měla proto vymáhající
straně žádost za povolení exekuce došlá na soud 7. července 1932 býti
odmítnuta, ležto v té době firma Josef S. již neexistovala. Rek u r sní
s o u d k rekursu zamítl návrh povinného na zrušení exekuce. D ů vod y: Dle firemního rejstříku byla Walburga S-ová majitelkou firmy
»Josef S.« do ll. prosince 1929, kdy firma ta byla z obchodního rejstříku následkem vzdání se živnosti vymazána. Naukou i judikaturou nejvyššího soudu je důsledně zastáváno (srov. sb. n. s. 3043, 5421, 5823,
6351, 6960, 8297 a 10.359), že firma kupce jednotlivce jakožto jeho
jméno kupecké je pouze jméno, pod kterým provozuje obchod, a kterým
se v obchodě podepisuje, je pouhým prostředkem k označování a rozeznávání určitého právního podmětu (č!. 15 obch. zák.). Není tedy samostatným právním podmětem, podobně jako není zvláštním právním podmětem, ani právnickou osobou veřejná obchodní společnost, třeba že jest
samostatnou hospodářskou jednotkou (srov. sb. n. s. čís. 9241), nýbrž
její majitel, a proto i rozsudek proti firmě kupce jednotlivce vydaný má
právní účinek jen proti kupci jednotlivci jako jejímu majiteli, byť by se
i snad později firmy vzdal, pokud se týče, byla-li později fírma dotyčná
z obchodního rejstříku vymazána (sb. n. s. čís. (351). Podobně i rozsudek žalující firmou jednotlivcovou vymožený přiznává nárok rozsudkem
tím formalisovaný 'ku tečnému majiteli dotyčné firmy. Pojem strany ve
smyslu procesním nesluší tu zaměňovati s pojmem strany ve sporu ve
smyslu materielním. Neboť pojem procesní zahrnuje v sobě i ony četné
případy, kde podle výslovného ustanovení právního řádu jest opravdu
stranou ve sporu někdo, kdo není podmětem hmotného práva; o něž ve
sporu běží, i ony zjevy, kde někdo vystupuje ve sporu jako strana, komu
podle hmotného práva naprosto schází vlastnost právního podmětu.
Proto sluší přiznati okolnost strany ve sporu tomu, koho procesní právo
samo, nezávislé na právu hmotném, povolává k tomu, aby svým vlastním jménem jednal ve sporu jako strana (viz Hora, čsl. civilní právo pro-

cesní 1928 dil II str. 6 a 8). Dlužno proto pťi"nati zrůs?bilost b~ti
stranou, t. j. býti po.dm.ě!~m sporu i firm~,? kupcu J~dnotllv~u,. 1. I· .1 e l lm
majitelům, poněvad; bezl tu pouz,: o blr:sl kup~~~e poznacem maJItele,
i obchodním spolecnostem, spolecenst~um a tezlrstvu a pod., .ač~olrv
právnickou osobou nejsou - (srovn. CIt. Ho:~ a Otl: Soustavny uvo.d,
1897 str. 155). Podle rozhodnutí sb. n. s. CIS. 5198 am okolnost, ze
fírm; kupce jedn~tliv~e n~ní ': .obchodním res.tnku, zapsán~c n;~akládá
její procesní nezpusobllostr. Muze proto exekucnl navrh smerullcl k vydobytí pohledávky přizllané exekl1čnír;r titulem Íir~ě kupce ~~?notllvc~
podán býti přímo maJItelem dotyčne fu my samym, an bezl tu take
o případ v § 9 ex. ř. uvedený (srov. sb. n. s. čís. 5702). Tak bylo tomu
i v tomto případě, kde běží o vymožení nároku vzešléh? ze spo:u zahá~
jeného u krajského soudu v K. v.ruc,: 19,z8, k?y. ma]Ite}koll "alovane
firmy Josef S. byla Walburga S-ov a, lez k exekucnuTIu svemu navrhu ze
dne 26. června 1932 také připojila plnou moC podepsanou Jménem Walburga S. jako jediná majitelka bývalé pmtokolované firmy Josef S. v D.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Firma kupce jednotlivce není samostatným právním podmětem, nýbrž
pouze jeho kupecké jméno. Byla-li firma vymazána z obchodního rejstříku, nezanikl tím právní podmět, nýbrž má to pouze za následek, ze
kupec jednotlivec musí nadále vystupovati pod svým jménem občan
ským. Podala-li tudíž v~máhající věřitelka e~ehlčni.návrh. P?d bývalým jménem kupeckým, lde tu pouze o' nespravne JeJI Ú'znacem, Jez lze
vždy opraviti.
čís.

14204.

staviteli bylo zabráněno v provedeni díla okolnostmi jsoucími na
straně objednatelově, byl-li jím vyzván, by provedeni stavby přenechal
osobě neoprávněné k provozu koncesované stavební živnosti.
(Rozh. ze dne 28. února 1935, Rv I 247/33.)
Žalobní nárok žalujícího stavitele na zaplacení odměny za postavení
domku, jenž nebyl žalobcem postaven z důvodů v osobách žalovaných
objednatelů, byl uznán důvodem po právu s o u d Y vše c h tří
s t O I i c, ne j v y Š š í m s O ude m z těchto
důvodů:

Podstatnou otázkou pro rozhodnutí sporu je, zda žalobce neprovedl
dílo z důvodů, které byly na straně žalovaných jako objednatelů (§ 1168
obě. zák.). Nižší soudy zjistily, že žalobce uzavřel se žalovanýmI
smlouvu, že jim provede za úplatu stavbu jejich rodinného domku, a že
prvý žalovaný ucházel se pak u žalobce o to, aby provedení stavby pře-
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nechal pod svojí firmou poJíru (či zedníku) N. za paušál, z něhož by
dostal žalobce provisi, a že prvý žalovaný, když žalobce opětovně mu
odepřel přistoupiti na tento návrh, vyzval žalobce, aby mu tedy poslal
účet, že on musí na N. trvati. Z tohoto zjištění správně nižší soudy usoudily, že žalobce byl ochoten provésti dílo podle původni smlouvy, ale že
mu v tom bylo zabráněno okolnostmi, jsoucími na straně žalovaných, .
ježto se nemohl propůjčiti ke »krytí« osoby neoprávněné k provozováni
koncesované stavební živno'sti (rozh. č. 7928, 9305, 10582, 12828), a že
tedy žalovani jsou podle § 1168 obč. zák. povinni k náhradě, takže jest
žalobní nárok důvodem po právu. Byla tudíž pro rozsouzení sporu zcela
bez významu otázka, která ze sporných stran byla ku zjednání zedníků
a dělniků na novostavbu podle smlouvy oprávněna, když skutečnou pří
činou, proč žalobce stavbu neprovedl, bylo odmítnutí návrhu žalované
strany na »krytí« osoby neoprávněné a setrvání žalované strany na této
žádosti. V té příčině uplatněné výtky rozporu se spisy a právní mylnosti
nejsou opodstatněny.
čís.

14205.

Lze platně ujednati, že nárok na remuneraci přísluší zaměstnanci jen
za určitých podmínek, pokud se týče, že zaměstnanec nárok ten za urči
tých podmínek ztrácí.
(Rozh. ze dne 28. února 1935, Rv I 102/35.)
žalobce byl zaměstnán u žalované a touto dne 29. listopadu 1933
ze služeb na základě čl. 5 kolektivní smlouvy, která tvořila mezi stranami podklad služebního poměru, okamžitě propuštěn, poněvadž manko
ve skladišti bylo vyšší než 1 % a okolnost ta podle čl. 5 kolektivní
smlouvy byla důvodem k okamžitému rozvázání služebního poměru se
žalobcem. žalobce domáhá se výplaty remunerace tvrdě, že sice podle
kolektivní smlouvy nemaji zaměstnanci žalované nároku na remuneraci,
byJí-li okamžitě propuštěni z důvodů, uvedených ve čl. 1-7 kolektivní
smlouvy, že však ustanovení to je neplatné, poněvadž odporuje předpi
sům §§ 16 a 2,0 zákona o obchodních pomocnících. P r v Ý S o u d uznal
podle žaloby. O d vol a c i s o u d k odvolání žalované změnil rozsudek
prvého soudu a žalobu zamítl z těchto d ů vod ů: Pracovní a mzdová
smlouva stanoví v čl. 3, že novoročné poskytuje se ve výši měsíčního
platu a vystoupí-li kdo ze zaměstnání během roku, má nárok na poměrný
dn, připadající na dobu zaměstnáni, a čl. 4 odst. 2, že okamžité zrušení
pracovního poměru může se státi mezi jiným také z důvodu (čl. 5), že
manko v prodejně 6ní více než 1 %. V odst. 3 čl. 4 se praví konečně, že
zaměstnanci, kteří budou propuštěni z důvodů v čl. 1-7 uvedených, ztrácejí nárok na novoročně. Opírá se tedy nárok žalobcův na remuneraci
o smlouvu. Není-li smlouva taková zakázána, jest ponechána stranám
úplná volnost nejen v tom, zda vůbec, ale i za jakých předpokladů
vznikne nárok na remuneraci. V daném případě stanovily si strany, že

. k na remuneraci vznikne nebude-Ii žalobce propuštěn z důvodu, že
naronko v prodejně činí více než
' 1 %. Jde tu vlastne• o vymm
" ku o dll'd'
: a aCI,
~~mž splnění teprve závisí vznik nároku na remuneracl. NeplaŤ! pr?to
~Banovení §§ 16, 40 zák. o obchodních 'pomocníci.~h,~terá•.sta~oví len
kládací pravidlo pro případ, že zamestnancI lIZ pnslusI narok na
vy sk nutí remunerace a zákon sám na ni nároku neposkytUje (srov.
pOzh.YČíS. 10661, 13259 sb. n. s.). Žalobci však v době uza,:Iení smlouvy
ro. ok na remuneraci ještě nepříslušel, mohl proto ohledne remune~ac~
g~~oucí učiniti jakékoliv ujednání, a nepříslušel mu ani v dob~ zr~s~n~
služebního poměru, ježto výminka odkládací - m~nko, neprevys,UjICI
1 % - se nesplnila a proto ani ná:ok na r~m,uneracI zalobcI neVZnIkl.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhovel dovolanI.
Důvody:

S hlediska dovolacího důvodu § 503 čis. 4 c. ř. s. dovozuje žalobce,
že ustanovení služební smlouvy ze dne ll. května 1923 o ztrátě nároku
na remuneraci jest neplatné vzhledem k předpisům §§ 16 a 40 zák. o obchodních pomocnících. Leč předpis § 16 zák. o obch. pom. ze dne 16.
ledna 1910 čís. 20 ř. zák., jenž nemůže býti podle § 40 téhož zákona
smlouvou ani zrušen ani obmezen, zaručuje zaměstnanci jen, že remunerace na niž má za:něstnanec nárok, nesmí mu býti odepřena proto, že
služeb~í poměr skončil před její splatností. Nárok na remuneraci, však
§ 16 zákona čís. 2,0/1910 ř. z. nezřizuje (čís. 10661 sb. n. s.). NenI tedy
uvedeným předpisem zákona dotčena smluvní volnost stran, pokud jde
o nárok na remuneraci. Lze proto platně ujednati, že nárok na remuneraci přísluší zaměstnanci jen za jistých podmínek, pokud se týče, že :zaměstnanec nárok ten za určitých podmínek ztrácí (srov. Mayer-Orunberg: Komentar zum H. O. O. 'k § 16 VII. str. 194). Jest tudíž platné
ustanovení čl. 4, poslední odstavec pracovní a mzdové smlouvy ze dne
ll. května 1923, že zaměstnanci, kteří budou propuštěni z důvodů ad
1 až 7 uvedených, ztrácejí nárok na novoročné. Ježto jest nesporno, ž~
byl žalobce propuštěn z důvodu uvedeného v čl. 4, druhém odstavcI,
čís. 5 řečené smlouvy, nemá žalobce nárok na vyplacení remunerace,
pokud se týče její poměrné části.
čís.
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Suspense advokáta z výkonu advokacie až do pravoplatného skontrestního řízení nezbavuje advokáta práva, by se sám zastupoval
v advokátském sporu.
čení

(Rozh. ze dne 28. února 1935, Rv I 167/35.)
Niž š í s o u d y ponechaly
V. K-ovi, advokátu, v platnosti.

směnečný

platební

příkaz

proti Dr.
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Ne j V Yš š í s O U d zrušil k odvolání žalovaného rozsudky nižších
i s řízením jim předcházejícím, počínajíc ústním jednáním dne 17.
dubna 1934, pro zmatečnost a prvému soudu uložil nové jednání a rozhodnutí.
soudů

..' s
stalo
řízení
zmatečné
ell11Z
e
, počínaj"íc tímto okamžikem,
- .,
' . ve
k ' smyslu
.
§ 477 čís. 4 c. ř. s., trpí z;nate,čností ro~sudek jnTI v~neseny, ja o~ I ro~hé stolice ponevadz odvolacl soud, vychazeje z mylneho vyd e k dru
'
. . postup prvelo
'1 sou du.
su
kladu
§ 28 c. ř. s., schvahl

Důvody:
čís.

Podle nenapadeného zjištění byl dovolateli pravoplatným usnesením
disciplinární rady ze dne 17. prosince 1931 zastaven podle § 17 disc. st.
výkon advokacie na dobu do pravoplatného skončení trestního řízení pro
zločin podle §§ 183, 200, 203 tr. zák. a pro přečin podle § 486 čís. 1 a 2:
tr. zak., kteréžto opatření v době rozhodnutí odvolaciho soudu trvalo a
bylo v platnosti též dne 17. dubna 1934. Podle spisů dostavil se dovolatel k ústnímu jednání dne 17. dubna 1934 bez právního zástupce, jenž
mu dne 23. března 19'34 vypověděl procesní plnou moc, a chtěl jakožto
advokát ve smyslu § 28 c. ř. s. sám ve své při se zastupovati, nebyl však
prvým soudem k jednání phpuštěll, nebylo také dovolateli povoleno
klásti svědkům otázky, a bylo jednáno k návrhu podle §§ 39'8, 399 c. ř. s.
Nižší soudy vycházely z názoru, že suspendovaný advokát, není-li
oprávněn zastupovati osoby třetí, nemůže ani sebe v advokátském sporu
zastupovati. S názorem tím nelze souhlasiti. Zákon ve druhém odstavci
§ 28 c. ř. s. přesně vymezuje určité tresty, jimiž jsou osoby, v prvém
odstavci téhož paragrafu vytčené a oprávněné samy sebe v advokátském
sporu zastupovati, postiženy za vedcného sporu, a nelze toto výjimečné
ustanovení zákona rozšiřovati v příčině těchto (restů na případy, jež
zákon výslovně neuvádí. Předpisy tyto, pokud jde o advokáty, ukládají,
že postižený advokát si musí k dalšímu zastupování ustanoviti advokáta,
jestliže byl za sporu stižen disciplinárním t r e s tem, záležejícím ve
výmazu ze seznamu advokátů. Předpokladem je tu tedy zbavení výkonu
advokacie z trestu, to jest určitě vymezeuého trestu škrtnutím advokáta
ze seznamu ve smyslu § 12d) disc. ř. adv. (viz Dr. Olt: Soustavný úvod
ve studium nového řízení soudního, díl 1., str. 2'07, 210; Dr. Hora: Čes
koslovenské civilní právo procesní, díl II., str. 56). V souzeném případě
byl dovolatel pouze suspeudován z výkonu advokacie až do pravoplatného skončení trestního řízení, nestihl jej tedy dosud trest v rozsahu zákonem předpokládaném; suspense sama o sobě je sice pro advokáta
citelná újma, není však ještě trestem, jaký na mysli měl zákon, její nařízení závisí na vůli disciplinární rady, postižený přes to zůstává advokátem zapsaným v seznamu advokátů, byť nemohl své povolání pro třetí
osoby vykonávati. Pokud pak ve druhém odstavci § 28 c. ř. s. se mluví
o dalších trestech »sesazení z úřadu, přeložení na odpočinek, nebo
o propuštění ze služby«, vyplývá již z povahy povolání advokátského
jako stavu nezávislého, že tyto tresty nelze vztahovati na advokáty,
nýbrž že se týkají ostatních osob v prvém odstavci téhož paragrafu vytčených. Výpočet těchto trestů je taxativní a nelze jej rozšiřovati na pří
pady, jež zákon nepojal jako důvod zbavující advokáta výhody sebezastupování v advokátském sporu. V důsledku toho tím, že prvý soud
dovolatele při ústním jednání dne 17. dubna 1934 nepřipustil k jednání,
odňal mu nezákonným postupem možnost před soudem projednávati,

14207.

Zákon ze dne 24, února 1934, čís. 33 Sb. z. a n. o dočasných opatřeních v exekučním a konkursním řízení proti zemědělcům..,.
.
Ustanovení §§ 1 a 2 zák~n~ čís. 33/34.Sb. z',!l n. n~pla!l pn vyma-

báni pohledávky ze směnecneho plate~ntho pn~az~: Je-ll ~~Iadem

směnečného závazku dlužníkova poh!edavka ~ymahaJlclho ~~r~ti!e n a
poj i st n ý c h p r é m i í c h. Lhostejno, zda Jde o dlu~ pO]lsteneho či

osoby, která k jeho dluhu přistoupila nebo se zaň zaručIla.
(Rozh. ze dne 28. února 1935, R II 29/35.)

P r v Ý s o li d odložil k návrhu povi~ného exeku,d nucenou dražbou nemovitosti podle zákona ze dne 24. unora 1934 C1S. 33 Sb. z. a n;
Rek u r sní s o u d k rekursu vymáhajícího věřitele změnrl ,usnes~nr
prvého soudu a návrhu povinného na odklad exekuc.e nevyh~v~l. D u vod y: Soud prvé stolice zjistiv, že povinná strana jest zemedelcem ve
smyslu § 9 zák. čís. 33/34 sb. z. a ll., vyhověl jejímu návrhu na odklad
dražby nemovitosti z důvodu, že vymáhaná pohledávka, třebas jde
o pojistué premie, spočívá na závazku mkojemském, a že tedy usta~o
vení § 3 odst. 1 lit. d) cit. zák týkati se n;ůže. pouze záv~~k~l puvod,mh~
dlužníka nikoliv však rukoJ111lho, ]ehoz zavazek spoclva vlastne na
směnečn~ch platehních příkazech. Rekursní soud zjistil, ž~ zá~',:ka po:
vinné strany týká se pojišťo;,acích p~e~ií, které J.an ~. v~m.aha] 1Cl s!ra?,e
dluží a jest tedy lho,stejno ze exekuc111 trtul tvon smenecny platebm pnkaz, 'neboť podkladem směneční,'poh~edávky j~st p~hledáv~~ za ~lužne
premie, a jest tedy v tom.to pnpade odl?zenr drazb~.nepnpusnym ve
smyslu § 3 odst. 1 lit. d) zak. ze dne 24. un?ra 1934 C1S. 33 sb. z. a n.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolaclmu rekursu.
o

Důvody:

Podle § 3 lit. d) zák. čís. 33/34 sb. z. a n. neplatí ustanovení § 1 a 2
tohoto zákona o vymáhání pohledávek na pojistných premiích. ZákOll
zařazuje pojistné pre;nie k pohledákám,.jic~ž. z~láštní povaha vx~aduje:
by je bylo lze vymahatr bez obmezenl, zre]me proto, by pO]1sťovacl
ústavy byly chráněny a mohly dostáti svým povinnostem, by byl chrá~
něn i pojištěný, jemuž by z neplacení pojistných prem;í mohly povstal1
nepříznivé následky. V projednávaném případě vydobývá vymáhající
věřitelka sice pohledávku na základě směnečního platebního příkazu,
než to je nerozhodné, ježto podkladem směnečného závazku dlužníků je
pohledávka vymáhající věřitelky na pojisných premiích. Jest také ne-

~ Čís.
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rozhodné, zda tde o dl~h pojištěného ,či o~oby, která k jeho_dluhu při
stoupila, nebo ze se zan zaručIla, ponevadz zakan v tom smeru nerozeznává. Jde-li v pravdě o vymožení pohledávky na dlužném pojistném,
jest odložení dražby nepřípustné, třeba že dlužné pojistné není vymáháno proti přímému dlužníku.
čís.

14208.

_ N~hr!l_~ní n~ro_k P?dle čtvr~ého odstavce. § 222 ex. ř. nemůže uplatnovati ventel, Jenz vysel na prazdno proto, ze při rozvrhu výtěžku jedné
ze spoluzavázaných nemovitosti byl nemocenské pojišťovně přikázán
ve výsadnúu pořadí nedoplatek na nemocenské pojištění připadající na
všechny spoluzavázané nemovitosti.
(Rozh. ze dne 28. února 1935, R. II 96/35.)
. VJ.:~áhající yěřitelka Z. nemocensk~ pojišťovna přihlásila k rozvrhu
nejvysslho podant za prodanou pOlOVIllU nemovitosti zapsanou ve vl.
254 v přednostním pořadí celou vymáhanou pohledávku 1.30'5 Kč. Prvý
soud přikázalna tuto p'o};ledávku jen poměrnou část, připadající na prodanou nemovItost, ve vysl 17 Kč 70' h. Rek u r sní s o u d k rekursu
Z. nemocenské pojíšťovny změnil usnesení prvého soudu a stěžovatelce
př!kázal y př;,dnostnír;r P?řadí celou přihlášenou pohledávku z těchto
duy o ~ u: Pn P?hledavkach s;mul~áních jes:t i při nucené dražbě věřitel
opr~vnen, aby, zad~! zaeravent cele pohledavky z exekvované nemovitostI. V takovem pnpade poskytuje zákon zadním věřitelům kteří jsou
tín: ~kráceni" n_ároky, po~tižní, jež mají způsobiti stejnoměr~é přispění
k~z~e sl~ulta~e zavazane nem0'yltosti. V daném případě nebyla simultane zavazana nemovItost vlozka 20 v dražbě prodána, což vyplývá
z t?ho, že rozvr~ové usnesení při vypočtení poměru bere za základ nikolry rozvrhova<;1 po~~tatuč nýbr~ odha~ní ceny simultáně zavázaných
r,:alrt. V !~~ov:sn pnpade, ~dyz druha nemovitost není prodána, má
vsak zadn':jsl ventel_ j_enom nar_ok, aby postižní částka, vypočtená dle
§ .2?2 ex. !. ~yla z)1stena a vl?zena na spoluzavázané a neprodané re~!Ite, nen;a, vsak narok,_ aby prednostní věřitel byl uspokojen z nejvyš~Iho ,podam jenom pomerne a on tak se svou zadnější pohledávkou dosel uhrady na místě přednostního věřitele. Rozvrhovací usnesení neří
dil? se těmi,to zásad~mi 4. odstavce § 2'22 ex. ř. a přikázalo stěžovatelce
]eJl pohledavku v prednostním pořadí pouze poměrně, ačkoliv stěžova
telka ~,ro.:;vrh~:,ané?,u ro_ku, přihlásila svoji přednostní pohledávku
celou, zadajlc jeJl pIne uhraze11I z vydražené nemovitosti.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Nemocenské pojistné s příslušenstvím požívá přednostního práva
,daní a dávek, veřejných v řízení exekučním (konkursním a
vyrovnavaclm) (§ 173 zak. číslo 221/24 v doslovu zákona č. 184/28
nedopl~tků

sb. z. a n.). Již v rmhodnutí čís. 10586 s'b. n. s. bylo zevrubně odůvoděno že nedoplatkům na nemocenské pojištění přísluší přednostní
~spokojení za týchž podmínek jako dani výdělkové, totiž za podmínek
druhého odstavce písmeny a § 265 zákona o přímýc_h d~ních ze ?ne 15.
června 1927 č. 76 sb. z. a n. Této přednostr prede vs~mI k~:hovmnlI pohledávkami požívají mimo jiné (odst. 3 § 265 uv. zak.) te~ nedoplatky
nemocenského pojistného, jež se staly splatnýmI v posledmch dvou letech počítajíc nazpět ode dne příklepu zavazeného objektu, i bez
knih~vního zápisu. Pohledávka 70'7 Kč 50 h s příslušenstvím na nemo~
cenském a starobním pojistném, prýštící z provozu zemědělské usedlo str
povinné strany, vyhovuje těmto podmínkám zúplna (§ 173 zák. Č. 221/24
v doslovu zák. č. 184/28 sb. z. a n.). Nejvyšší soud dovodil již v rozhodnutí č. 6281 sb. 11. s., že náhradní nárok podle čtvrtého odstavce
§ 222 ex. ř. nemÍlže uplatňovati knihovní věřitel vyšlý na prázdno proto,
že při rozvrhu výtěžku ideálního podílu nemovitosti byla státu přiká
zána ve výsadném pořadí částka daně činžovní a dávky z majetku, tudíž
veřejných dávek, připadající na celou nemovitost. Nárok na ukojení této
pohledávky Z. nemo;ens~é ~ojišť,:vn:r vL. .v celkové čás!ce. 1.305 .Kč
spočív~ na t~k zvanem .vecnem ruc,e~I, mkolIv na podkl~de slmultanr,:h
práv zastavnrch (srovne] rozhodnutr c. 6281 sb. n. s.). Žadala-lI tato veřitelka celé uspokojení jeho z nemovitostivl. 254 D., ač ku dražebnímu
prodeji spoluzavázané nemovitosti nedošlo, použila jen svého přednost
ního práva, zákonem jí přiznaného.
čís.
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Závazek převzatý z donuceni (§ 870 obč. zák.) jest jen rel a t i v 11 ě
neplatný, a uzná-Ii jej strana zavázavši se k plněni, jest uznání platné.
U znání jest smlouvou, od niž nelze jednostranně ustoupiti.
(Rozh. ze dne 28. února 1935, Rv II 265/33.).
Manžel žalované objednal zboží od žalující firmy, a hned na to ohlásil vyrovnací řízeni. Žalobou domáhá se žalující firma na manželce objednatelově zaplacení kupní ceny za dodané zbo'ží, opírajíc žalobu o její
rukojemský závazek. Žalovaná proti žalobě namítla neplatnost svého
rukojemského závazku, tvrdíc, že na ní byl vynucen pohrůžkou trestního
oznámení a zatčením jejího manžela pro podezření z podvodu. P r v Ý
s o u d uznal podle žaloby, o d vol a c í s o u d změnil rozsudek
prvého soudu a žalobu zamítl. Z d ů vod Ů : Procesní soudce zjistil,
že Hugo V., zástupce žalující firmy skutečně vyhrožoval žalované trestním oznámením a zatčením jejího manžela Ju'lia F-a, a že následkem
toho žalovaná převzala rukojemský závazek. Pohrůžka zatčením, byť
i samo o sobě bylo po právu přípustné, stává se bezprávnou, jakmile jí
bylo použito, aby vynucen byl na ohroženém výkon, na nějž hrozící
nemá právního nároku. Je na bíle dni, že V. nebyl oprávněn vyhrožovati
žalované trestním oznámením na jejího manžela a jeho zatčením k tomu
konci, aby ji přiměl převzíti za manžela rukojemský závazek. šlo vskntku
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o vzbuzení nespravedlivé bázně. Z poznatků právě dolíčených podává
se závěr, že rukojemský závazek, k němuž zástupce žalující fírmy žalovanou přiměl nespravedlivou a důvodnou bázní, byl již od původu neplatný a nemohl tedy ani pozdějšímí uznávacími projevy jejími státi se
po právu platným; tím méně může žalované býti na úkor, vznesla-Ií námitku bázně a donucení proti rukojemskému závazku teprve za této
rozepře.

čís.
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Ujednání, jímž bylo. urče~í.•?dměny ~ěstna~covy ponecháno volné
úvaze zaměstnavatelove, nepncl se dobrym mravum.
Došlo-li k takovému ujednání, neplatí ani podle § 1152 obč. zák.
přiměřená mzda za u jednanou.
(Rozh. ze dne 28. února 1935, Rv II 80;'35.)

Ne j vy Š š í s o u d změnil k dovolání žalující rozsudek odvolacího
soudu a obnovil rozsudek soudu prvé stolice.
Důvody:

Odvolací soud zamítl žalobu, poněvadž rukojemský závazek byl pře
vzat po nespravedlivé vyhrůžce v důvodné bázni a poněvadž uznání od
původu neplatného závazku nečiní ho platným. Tento názor nenapadla
dovolatelka zřetelně, ale lze souditi 7 toho, že poukazuje k tomu, že žalovaná a její právní zástupce se v uznávacích dopisech neodvolávali na
bázeň, a že tudíž dovolatelka trvá i na právním důvodu uznání a jest
proto jeho účínnost přezkoumati s právního hlediska vůbec. Uznání
nicotného, zakázaného, nedovoleného závazku, nemá ovšem právní úči
nek a není samostatným zavazovacím důvodem (srovnej rozhodnutí
č. 5642 sb. n. s.). To však platí jen o takových právních jednáních, jež
jsou absolutně neplatná. Závazek převzatý z donucení podle § 87'0 obč.
zák. pod tlakem nespravedlivé a důvodné bázně jest jen relativně neplatný a závisí na straně zavázavší se k plnění, zda chce, či nechce při
smlouvě setrvati. Uzná-Ii přesto svůj závazek, jest to platné uznání, jež
obsahuje projev vůle setrvati při smlouvě za okolností § 870 obč. zák.
uzavřené. Rukojemský závazek žalované pochází z 9. červenCe 1928. Její
právní zástupce Dr. E. R. uznával zřejmě závazek ten platným v dopisech a domáhal se výtahu z konta, za jehož zaplacení se žalovaná zaručila, nikde se nezmíniv o tom, že závazek ten žalovaná strana nesplní
z důvodu § 870 obč. zak. Praví sice, že jednal za mylného předpokladu,
že rukojemský závazek jest platným, avšak na jeho neplatnost soudí!
jen z toho, že byl převzat za vyrovnacího řízení J. F. A žalovaná sama
v dopise uznává výslovně svůj závazek a projevuje ochotu zaplatiti onu
částku, kterou J. F. nezaplatí. Není tu zmínky o donucení vyhrůžkami,
a lze proto právem souditi, že žalovaná nemínila použíti práva přísluše
jícího jí podle § 870 obč. zák. Uznání jest smlouvou (srovnej rozhodnutí
č. 5850 sb. n. s.), od níž nelze jednostranně ustoupíti, a musí proto
I žalovaná závazek splniti, aniž by bylo zapotřebí se zabývati otázkou,
zda původní závazek byl převzat za okolností v § 870 obč. zák. vytče
ných. A pokud by byla žalovaná uznávala závazek z omylu,. že nemá
právo napadati smlouvu z dllvodu § 87'0 obč. zák., jde o omyl, k němuž
nezavdala druhá strana podnět, ani jí z okolnosti nemohl býti omyl nápadným, ani nebyl zavčas vysvětlen, poněvadž žalující strana, podavší
žalobu, se zařídila podle uznání závazku žalovanou stranou (§ 871· obč.
zák.) a žalovaná strana vůbec omylem proti uznání se nebránila.

Žalobce tvrdě, že mu žalovaný slíbil zaplatiti za práce u něho konané
odměnu 300 Kč měsíčně, domáhá se žalobou zaplacení mzdy podle tohoto příslibu. P r v Ý s o u d uznal podle žaloby, o d vol a c í s o u d
žalobu zamítl.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Odvolací soud zjistil, že žalobce zůstal u žalovaného po vyučeni
v zaměstnání nejen bez ujednání určitého platu, nýbrž že bylo výslovně
ujednáno mezi otcem žalobcovým a žalovaným, že si žalobce nečiní
nárok na urbtý pevný plat, nýbrž že se spokojuje s dobrovolnou odměnou. Ujednání, jímž bylo ponecháno volnému uvážení žalovaného, by
sám určil odměnu žalobci, se nepříčí dobrým mravům, a dobrým mravúm
by se nepříčilo ani ujednání, že služby žalobcovy nemají býti vůbec odměňovány (srov. doslov § 1152 obč. zák.: »nebyla-li též smluvena bezplatnosÍ«). Vzhledem k uvedenému ujednání nepřichází v úvahu podpůrné ustanovení § 1152 obč. zák., že platí přiměřená mzda za ujednanou. Předpokládáť toto ustanovení zákona, že o odměně za konané
služby nebylo vůbec nic ujednáno.
čís.

14211.

Zásah do autorského práva.
Poznámka »Copyright by •.•« (označení novin), připojená pod nadpisem jednotlivých uveřejnění díla v novinách, znamená poukaz na
souhrn veškerých oprávnění autorových, plynoucích z práva autorského,
tedy též výslovný zákaz otisku v jiných novinách.
(Rozh. ze dne 28. února 19'35, Rv IV 535/33; důvody viz Úr. sb. 1991.)
čís.

14212.

Bylo-li v zápovědi vydané za berní exekuce uvedeno, že českoslo
venský stát jako vymáhajíc! věřítel jest oprávněn pohledávku dlužníka
do výše vymáhaných daní vybrati, jest československý stát oprávněn,
aby vedl na základě rozsudku, jehož si dlužník vydobyl proti poddlužníku, exekuci přímo proti poddlužníku.
(Rozh. ze dne 1. března 1935, R I 84/35.)
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Soud prvé stolice zamítl návrh čsl. státu jako vymáhajícího věřitele,
by mu byla povolena proti Ing. Václavu W-ovi ml. (poddlužníku) exekuce zabavením, uschováním a prodejem movitých věcí. D ů vod y: Ing.
Václav W. ml. není dlužníkem vymáhající strany, nýbrž poddlužníkem,
pokud jde o vykonatelnou pohledávku Františka V-a proti jmenovanému
podle rozsudku krajského soudu v M. 5.446.25 Kč. Tato pohledávka
5.446.25 Kč byla podle připojené platební zápovědi berního úřadu z Ž.
B. ze dne 21. dubna 1934 zabavena na základě § 383 zák. o daních pří
m~ch ze dne 15. června 1927 čís. 76 sb. z. a n. Jest tudíž veřejnou listinou prokázáno jen zabavení pohledávky, t. j. zápověď poddlužníkovi
zaplatiti či jí jinak nakládati, nikoliv přikázání pohledávky bernímu
úřadu v Ž. B., aby ve smyslu § 9 vzt. § 308 ex. ř. bylo možno povoliti
exekuci pro osobu jínou a proti osobě jiné, než které jsou v exekučním
titulu jmenovány. Rek u r sní s o u d k rekursu vymáhajícího státu
změnil usnesení prvého soudu a povolil žádanou exekuci na základě
téhož rozsudku krajského soudu v M., vydaného k žalobě dlužníka Františka V-a proti Ing. Václavu W-ovi ml., a platební zápovědi berního
úřadu v Ž. B. ze dne 21. dubna ľ934. D ů v o cl y: První soud vychází
při svém rozhodnutí očividně z názoru, že pohledávka, kterou má františek V. na podkladě rozsudku krajského soudu v M. proti Ing. Václavu
W-ovi ml., byla platební zápovědí berního úřadu v Ž. B. ze dne 21.
dubna 1934 pouze zabavena, ne však přikázána k vybrání. Tu. přehlíží
čtvrtý odstavec této platební zápovědi, v němž se zcela ve shodě s před
pisem 2. odst. § 383 zákona o přímých daních ze dne 15. června 1927
čís. 76 sb. z. a n. uvádí netoliko, že doručením platební zápovědi poddlužníku je zabavení označené pohledávky pokládati za vykonané, nýbrž
i, že čsl. stát (finanční správa), zastoupený berním úřadem v Ž. B., nabývá práva na zabavenou pohledávku a jest oprávněn ji do výše vymáhaných daní vybrati. Se zřetelem k tomu a jelikož dále vymáhající vě
řitel, jemuž pohledávka již vykonatelná byla přikázána k vybrání, může
přímo na poddlužníka nastoupiti exekuci, nemůže stanovisko prvního
soudu obstáti.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Nejde již o exekuci zabavením a přikázáním nároku, který přísluší
F. V. proti Ing. V. W. st., případně proti jeho pozůstalosti a jmenovitě
Ing. V. W. ml., z rozsudku krajského soudu v M. Ck la/545/27/26.
Ta exekuce byla již provedena ato jeko berní exekuce platební zápovědí
ze dne 21. dubna 1934. V této zápovědi bylo již také uvedeno, že česko
slovenský stát jako vymáhající věřitel (protí F. V.) je oprávněn onu pohledávku do výše vymáhaných daní vybrati,. což jest ve shodě s před
pisem § 383 zák. čís. 76/27 sb. z. a n., k němuž správně poukázal rekursní soud. Nastal zde týž účinek, jakoby bylo došlo v soudní exekuci
také k přikázání zabaveného nároku k vybrání. Stalo-li se tak, je česko
slovenský stát legitimován také k tomu, aby na základě rozsudku zavedl
exekuci přímo proti tomu, kdo je v rozsudku označen jako strana povinná, případně proti jeho právním nástupcům, a to každou exekuci,
tedy také exekucí na svršky, jež zde byla povolena. V této exekuci. která

zavedena byla u soudu, není již potřeba vésti znovu exekuci na nárok,
nýbrž jde spíše o jeho vydobytí, k němuž je československý stát legitimován již z oné berní exekuce.
čís.

14213.

Předpisu § 367 obč. zák. nemůže se
věci, prO'dal-1i věci ty farář o své újmě

dO'vO'lávati kupltel kO'stelních
a bez souhlasu nadřízených

orgánů.
Faráři nejsO'u svěřeny věci kO'stelní jen do opatrO'ván~ nýbrž jest ve
výkonu držby právním zástupcem kostela jakO' vlastuika těchtO' věci.

(Rozh. ze dne 1.

března

1935, Rv 1 786/33.)

Farář O. prodal bez schválení nadřízených orgánů žalované obci
(musejni společnosti ve správě žalovamé obce) sochu, jež patřila flmskokatolickému kostelu ve V. V. žalobu kostela na zjištění, že socha ta
je vlastnictvím žalobcovým, nižší soudy zamítly.
N e j v y Š š í s o u d vyhověl žalobě.

Duvody:
žaloba je opřena o § 366 obč. zák. o. Že žalující strana byla vlastnici sochy, nebylo vůbec předmětem sporu. žalovaná bránila se tím, že
vlastnictví žalující strany pomínulo, když prý koupí a odevzdáním nabyla vlastnictví podle § 367 obč. ták. o. musei-ní společnost, která prý
je také v držení oné sochy. Nesejde na tom, kdo byl kupcem sochy,
protože předpisu § 367 obč. zák. o., kterého se žalovaná strana dovolává, nelze tu ;použíti, když ,přece farář O. nebyl jenom třetí osobou,
již byla socha vlastniřem svěřena d,o opatrování, nýbrž byl také u výkonu držby právním zástupcem kostela jako vlastníka sochy, kter}'
však k prodeji '8Ochyo své újmě a bez souhlasu nadřízenýoh orgánů
nebyl oprávněn, o čemž rovněž mezi stranami není sporu. Za těch okolností nemoh'la by se ani musejní s:polečnost dovolávati § 367 obč. zák.
D., koupě s ní uzavřená byla by neplatná právě tak, jako kdyby kupitelkou byla žalovaná obec. Vlastnictví žalující strany zůstalo tedy nedotčeno jak koupí, tak případným odevzdáním ,sochy, ať byl kupujícím
kdokoli.
.
čís.
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»Vysazením z práce« rO'zumí se všeobecně přerušení pracovniho pobez nároku na mzdu. Byl-Ii zaměstnanec vysazen proti své vůli.
má uárok na mzdu za celou dobu, co byl vysazen.

měru

(Rozh. ze dne 1.
GiViw rozhodnlltí XVII.

března

1935, Rv I 115/35.)
13

-

Čís.

14215 -

194

-

Čís.

14215 195

žalobce domáhá se na žalované firmě, by mu zaplatila mzdu i za
clobu, po kterou byl proti své vůli vysazen z práce. žalobě bylo vyhovéno s o u d Y vše ch tří s t o I i c, nejvyšším soudem
z těchto
důvodů:

žalobce uvádí v žalobě, že od 8. srpna 1932 do 3. října 1932 byl neoprávněně »vysazen« z práce a žádá za tuto. dobu »náhradu« ve výši
2.076 Kč. »Vysazením« z práce rozumí Se všeobecně přerušení pracov~
ního poměru bez nároku na mzdu. Poukázal-Ii žalobce výslovně k tomu, že byl »neoprávněně« vysazen zaměstnavatelem, dal tím zřetelně
na jevo, že se vysazení nestalo s jeho souhlasem, ba naopak proti jeho
Z tohoto přednesu i z dalšlho tvrzení, že »vysazení« z práce se
v tomto případě rovná poskytnutí nucené dovolené, je zřejmé, že žalobce požaduje mu příslušející mzdu u žalované firmy po dobu 8 týdl1ů
v celkové výši 2.076 Kč. Nebylo třeba, by žalobce blíže rozváděl a vysvětloval, jakou mzd;u požíval u ža]o.vané firmy, když její výše je patrna z částky, kterou žalobce požaduje za osm týdnů vysazení. Není tu~
díž důvodnou námitka, že žalobní nárok nevyplývá ze skutkovélho před
nesu žalobcova, ježto žalobce uplatňuje, že se mu nedostalo sjednané
mzdy, ač jeho pracovní poměr nebyl rozvázán ani výpovědí, ani pro-

vůli.

puštěním.

čís.

14215.

Nekalá soutěž.
Výhoda poskytnutá tisku v § 3 zák. o nek. soutěži nevmahuje se
na žaloby zdržovací a odstraňovaci, aniž na povinnost k veřejnému 0dvolání.
(Rozh. ze dne 1. března 1935, Rv 1 166/35.)
Pr v Ý s o II d zamítl žalobu, jíž se žalobkyně, firma K. a spol.,
radiotechnická kom"nditní společnost v P. domáhala výroku, že žalovaná firma »Knihtiskárna L., společnost s ručením obmezeným v P.~
jest povinna zdržeti se rozšířování údajů, že čsl. radiotech:nický prů
mysl je stále vydá:n na pospas cizáckým společnostem patentářů a to
firmě Tel., za.stoupené v čSR. firmou K. a spol., že firma K. a spol. donucuje čsl. výrobce nemravn~m a v žádném jiném státě nemožnými
smlouvami licenčními, aby se vzdali ústavou zamčených práv osobní
a obchodní svobody, iniciativy v podnikání a podřídili s.e bezpodmíneč:ně
diktátu této. společnosti, že domáčtí výrobcí čsl. jsou patentni kanceláří
firem K. a ·spol. a Ph. a spol. rdoušeni, aby žádný z nkh nemohl
vyniknouti a státi se nebezpečným konkurentem těchto firem, že

firmy tyto diskreditují čsl. výrobu, že firma a spol. nevzdala se
akcionováni a lusovala s Radiotechno v P., jen aby nebyla dotčena' doména vydírání licenčních poplatků, že patentní kancelář firem Ph, a K. spol. vynucuje otroctví poplatnosti, že firma K. a
spol. je domácím přisluhovačem cizáckých a moderních lupičů a
ubohým přisluhovačem vydě.račských koncernů a že je žalovaná
povinna, aby na své útraty v bsopisech N. P. a V. Č. S. uveřej
nila toto odvolání: »Prohlašujeme, že nemůžeme o firmě K. a spol.,
radiotechnické komanditní společnosti v P. tvrditi, že by jí byl ja'ko
zástupkyni firmy Tel. vydán na pospas čsl. radiotechnický průmysl,
že donucuje nemravným-i a v žádném jiném státě nemožnými smlouvami
'licenčními čsl. výrobce, aby se vzdali ústavou zaručených práv osobní
i obchodní svobody, iniciativy podnikání a podřídili se bezpodmínečně
diktátu, že domácí výrobci čsl. jsou patentní kanceláří firem K. a spol.
a Ph. rdoušeni, aby žádný z nich nemohl vyniknouti a státi se jejich
nebe~pečným konkurentem, že firma K. a spol. vybírá licenční poplatky,
že vynucuje na čsl. výrobcích otroctví poplatnosti a že jest přisluho
vačem cizáckých moderních lupi.Čů a vyděračských koncernů. O d v oI a c í s o u d k odvoláni· žalobkyně změnil rozsudek prvého soudu a
uznal podle žaloby. D ů vod y: Stranou zůstati musí vůbec předpis
§ 3 zákona proti nekalé soutěži, neboť nejde v daném připadl' o žalobu
na náhradu škody. Nejde tu také o žalobu odstraňovací, i když mbrum
žaloby toto označení nese, poněvadž domáhá sežalobní petit toliko
vydáni zdržovacího příkazu a odvolání v časopisech podle § 10 odst. 1
zákona proti nekalé soutěži, takže poukaz prvého soudu na to, že žalovaná strana vytiskla pozastavenou brožuru za úplatu, že veškeré její
exempláře vydala objednateli, sazbu rozmetala, neměla na ni v čas
podání žaloby disposice a nemá možno'sH závadný stav odstraniti, jest
úplně irrelevantní. Nesporno a zřejmo jest, že žalovaná brožUlru, obsahující pozastavené údaje, vytiskla a objednateli odevzdala, tudíž na
sdělení dotyčných údajů spolllipúsobila, že údaje ty jsou zlehču1ícíhc
rázu a způsobilé žalobkyni v jejim podnikání poškoditi a že důkaz
o jejioh pravdivosti nebyl ani nabídnut. Že pozastavené údaje staly se
za účelem soutěže, t. j. že směřují k tomu, aby posice zlehčovaného
podniku byla v soutěži s jinými podobnými podniky seslabena, podává
se přece jasně z obsahu brožury a pozastavenýoh údajů v ní, a je nerozhodno, že žalovaná sama není soutěžitelkou žalobkyně a neměla sama
zájem neb úmysl ji soutěžitelsky seslabovati, neboť zákon praví v § 10
uvedeného zákona, že zlehčování dopouští se každý, »kdo« dotyčné
údaje činí či rozšiřwje a nesejde též na tom, zda zlehčovatel nepravdu
těchto údajů 2)nal, neb znáti mu'sil a byl či mohl s·i býti vědom jejich
škodlivosti, takže nedopadá zde ani poukaz rozsudku na to, že tiskárně
nelze podkládati vědomosti takové, aby dovedla a mohla posouditi význam publikace u ní tištěné. Nerozhoduje také, byl-Ii údaj učiněn
z vlastní pohnutky či na žádost jiného a byl-Ii zlehčova,tel za své údaje
placen,či nic. Žalovaná ručí i podle § 17 zákona proti nekalé soutěži
za čin v provozování jejího podniku spáchaný a nebyla by prosta své
13-
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zodpovědnosti

ani, kdyby její nájemce František G. jako svědek nebyl
potvrdil, že obsah brožury četl a znal. Názor jeho o její nezávadnosti
jde na jeho risiko. Co se pak týče konečné otázky opakování činu, nevyžaduje zákon, že se taek event. státi může, neboť není přece vyloučen·o,
že žalovaná - obzvláště vzhledem na její názor o své nezodpovědnosti
- v budoucnu na novou objednávku něčí tutéž brožuru neb jínou s podobnými údaji Zlnovu vytiskne a žalobkyně jest proto oprávněna dosíci
proti tornu ochrany vymožením požadovaného soudního zdržovacího
příkazu. Jsou tu tedy dány veškeré náležitosti podle § 10 uvedeného
zákona vyžadované a bylo proto žalobě vyhověti v celém obsahu.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
ddvodi!:
Výhoda poskytnutá ti'sku v § 3 (a tedy také v připadech, jichž se
týká § 10 odst. 4) zákona proli nekalé soutěži, nevztahuje se na žaloby
zdržovací a odstraňovací. Vyplývá to úsudkem z opaku již z toho, že
§ 3 mluví jen o žalobě na náhradu škocly a že tedy nemá na mysli žaloby
zdržovací, cOž je zcela odůvoclněno zvláštní objektivní .povahou těchto
žalob. Že by žalovaná strana neměla dis.posic nad podnikem, v němž
byla závadná brožuva vytisknuta, nebylo tvrzeno. Není tedy nemislné,
poukazuje-li odvolací soud také k ručení, jež by žalovanou stihalo podle
zásad vyslovených v § 17 cit. zák. Je zcela nerozhodné, byla-li na rubu
žaloba poznačena také jako žaloba odstraňovací; v dov·olacím řízení
sejde jenom na tom, jaký je výrok rozsudkový a ten zní v odst. I v tom
smyslu, že se žalované ukládá, aby se napříště ~držela rozšiřování závadných údajů, odpovídá tedy nároku' zdržovacímu. Právem pak odvolacísoud tento nárok žalobkyni přimaf, když byly splněny jeho podmínky stanovené v § 10 cit. zák., k nimž náleží skutečnost, že žalovaná
ve svém podniku tiskařském brožuru se závadným obsahem vyti!skla.
Není tedy sprá:yné, míní-li žalovaná, že prý by žalobkyně směla takovÝ
zdržovací nárok uplatniti proti kterékoli tiskárně, když prý u každé je
teoretická možnost, že by v budoucnu závadnou brožuru vytiskla, anebo
že prý by žalovanou mohla stihati kterákoli jiná fírma pro pouhou
možnost opakování takového jednání. Jestliže se žalovaná již objektIvně
proviníla proti předpisu § 10 zákona proti nekalé soutěži, nelze žalobkyni upříti nárok na právní ochranu ve smyslu zákona, zvláště. když
žalovaná ještě také v opravném řízení má za to, že ji odpovědnost podle
zmíněného zákona neslihá. Kdyby jednala proti příkazu v rozsudku stanovenému, šlo by právě o· pomšení tohoto příkazu, jež by bylo podkladem případné exekuce, nikoli však o nový čin, o němž by musilo
býti teprve znovu jednáno v novém sporu. O od'stranění závadného stavu
mohlo by se mluviti při odvolání údajů, jež bylo žalované u,loženo
v odst 2 rozsudkového výroku odvolacího soudu. Z § 10 zákona proti
nekalé soutěži plyne, že zákon mluví tu zvlášť o náhradě škody a pak
ještě o povínnosti k uveřejnění odvolání, že oba případné nároky nesměsuje, nýbrž rozlišuje, že tedy odvolání zlehčujících údajů nepočítá

nállradu škody. Týká-li se tedy obmezení ručební povinnosti. tiskaře
podle § 3 cit. zák. jenom povinnosti k náhradě škody, nelze je rozšiřovati
také na povinnost k veřejnému odvolání, twkže o tomto platí totéž, co
hyl o řečeno o nároku zdržovacím nebo odstraňovacím.

Zd
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. Dražební Hzení lze po povolení opětné dražby zrušiti na návrh vymáhajicího věřitele jen za souhlasu všech osob jmenovanýCh v § 154
odst. 1 ex. ř.
(Rozh. ze dne 1. března 1935, R II 576/34.)
P r v Ý s o u cl . zrušil k návrhu vymáhajícího věřitele podle § 200
3 ex. ř. dražební řízení po opětném po-volení dražby. Rek u r s II í
s o u cl k rekursu knihovní věřitelky zrušil usnesení prvního soudu a uložil mu pokračování v exekučním řízení.
N e j v y Š š í s o u d nevyho·věl dovolacímu rekursu.
čís.

Důvody:

Podle § 154 odst. 1 ex. ř. může návrh na opětnou dražbu učiníti
nejen vymáhající strana., nýbrž též každý knihovní věřitel, veřejní orgáno·vé uvedení v § 172č. 1 ex. ř. ano i dlužník. Z toho, že tyto osoby
mají právo navrhnouti a způsobití zavedení relicitačního řízení plyne
že jim přísluší též nárok na to, aby toto řízení bylo také až ICI~ konc~
provedeno, a nárok ten byl by zmařen, kdyby na pouhý návrh vymáhajícího věřitele podle § 200 č. 3 ex. ř. muselo býti dražební řízení zastaveno. Tornu neodporuje ustanovení § 154 odst. 3 ex. ř.,podle něhož jest
opětnou dražbu provésti' s přiměřeným šetřením přec\pisů pro první
dražbu platných, neboť právě výraz přiměřené šetření znamená, že nemohou míti platnost předpisy, které nelze srovnati s po-vahou a účelem
relidtačniho řízení, aby veškeří účastnici byli chr"nění .před škodou
která by jim mohla vzniknouti obmeškáním vydražitelovým zeimén~
pfed;pis § 200 č. 3 ex. ř. Podle § 155 odlst. I ex. ř. ručí obm~škaiý vyd~ažitel za sc~odek nejvyššího podání vzníklý při opětné dražbě, za
naklady naopetnou dražbu a za všechny škody jinak jeho obmeškáním
způs.o?ené, ~ to n.ejen vadi~m,. nýb;ž i složenými splátkami nejvyššího
p~d~~I, jakoz I svym :ostatmm Jmemm. Do rozvrhové podstaty relicitační
naleZl podle §§ 159 c. 4 a 215 č. 2 ex. ř. výtěžky zatímní správy, jakož
I .p,0dle §§ 157, 215 č. 4 ex. ř. plody a důcho-dy, vybrané za dobu od
pnklepu, uděleného obmeškalému vydražiteli až do nového příklepu
uděleného v řízení relicHačním, takže za relicitačního řízení jest zde iiž
vytvořena část rozvrhové podstaty, na níž jsou odká,zány osoby v § (54
odst.. 1 e~~L jmen~vané a o níž tedy nemohou býti osoby tyto vymáha]Iclm ventelem pnpraveny. Z toho vyplývá, že dražební řízení po po-
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volení opětné dražby nelze zrušiti na pouhy návrh vymáhajícího věřitele
bez souhlasu všech interesentů jmenovanych v § 154 odst. 1 ex. ř.
čis.
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Zákonem ze dne 21. února 1929, čis. 26 Sb. z. a n. o pensijním posoukromych zaměstnanců ve vyšších službách byla uložena ohlašovací povinnost t o I i k o zaměstnavateli. Tato povinnost nestíhá úřed
níky zaměstnavatelovy ani podpůrně a nejsou proto civilně-právně odpovědni pojištěncům z náhrady škody vzniklé jejím porušením.
Pověří-li zaměstnavatel některého ze svých úředníků prováděním
ohlašovací povinnosti, jest nedbání této povinnosti ohroženo toliko pořádkovým trestem.
jištění

(Rozh. ze dne 1.

března

1935, Rv II 83/35.)

žalobkyně domáhá se žalobou na úřednících svého bývalého zaměst
navatele náhrady škody vzniklé ji tím, že žalovamí, ač k tomu byU povinni, ji nepřihlásili k pensijnímu pojištění, v důsledku čehož jí nebylo
nositelem pensijního pojištění vyplaceno při jejím uzavření s·ňatku výbavné. Niž š i s o u ,d y zaJmítly žalobU', o d vol a c í s o u d z těchto
d ů vod ů: Žalobkyně byla zaměstnána jako pěstounka na mateřské
škole »Macierzy Szkolnej« ve V., v této své vlastnosti byla poji'štěním
povinná poclle zákona ze dne 21. února 1929 čís. 26 sb. z. a n., zaměst
navatelka Macierz Szkoliná žalobkyni nepřilhlásila k pensijnímu pojištění
a žalobkyně proto po' uzavření sňatku ned,ostala výbavné, jež jí jínak
po uplynutí čekací doby příslušelo. Žalovaní byli zaměstnáni u Macierzy
Szkolnej jako úředníci. Nebyla-H žalobkyně přihlášena k pensijnímu pojištění, ručí za to žalobkyni v prvé řadě ze 'smlouvy zaměstnavatelkyne,
t. j. Maclerz Szkolná, nikoliv žalovaní, ,poněvadž žalobkyně k žalovaným nebyla ve smluvním poměru a nemohli žalovaní nějakým opomenutím přihlášení žalobkyně pOJ1Ušiti smlouvu, která mezi stranami spornými nestávala. Jest proto se dále zabývati otázkou, zda žalovaní ručí
žalobkyni z důvodu, že nedostatečně plnili své povinllO'sti jako úředníci
Maderzy Szkolnej, čímž povstala žalobyni škoda, že zejména se dopustili přestupků § 170 lit. a) a cl, § 171 zákona o pensijním poFštění.
Dle § 170 zák. ·Čís. 26/29 dopustí se přestupku trestneho podle § 172
zák. o pens. pojištění a) zaměstnavatel, .jenž nevyhoví včas bez náležité
omluvy povi.n-nosti ohlašovací uložené mu. tímto zákonem, c) zamě'stna
vatel, jenž bez náležité omlu,vy nesplní' vůbec nebo splní jenom nedostatečně povinnost vésti, uschovávati a předkládati m~dové. záznamy,
d) zaměstnavatel, který vědomě sráží pojištěnci při vý,platě více na pojistném nežli jest přípustno~ podle tohoto zákona. § 171 odst. I zák.
o pens. pojištění ustanovuje: Pověřil-li zaměstnavatel třeti osobu úkoly,
jichž nesplnění zakládá přestupek podle ustanovení předchozího § písm.
a)-cl), je tato osoba za nesprávné provedení jejich trestně odpovědna.

Osobou, jíž pověřil zaměstnavatel úkoly ohlašovacími, ale není každá
osoba, jež provádí manipulační práce s ohlášením atd. spojené, nýbrž'
předpokládá to, by zaměstnavatel nositeli pojištění oznámil tuto ooobu,
která jest odpovědná za včasné oznámení uložené zaměstnavateli v zákoně. Jen v případě, když zmocněnec byl zaměstnavatelem ustan,oven
a pojišťovně oznámen, ručí osobně za včasné podání veškerých oznámení (viz Dr. Jan Oallas, Výklad k zák. o pens. poj. 1929 str. 291, Dr.
Jan Oallas a Dr. Frant. Janostik, Výklad zák. o soc. pojištění 1929
str. 64). Ježto podle dopisu úřadovny B. Všeobecného pensijního ústavu
v B. ze dne 13. června 1934 nelze ze spisů zjistiti, ~da Macierz Szkolná
pověřila žalovanou str <tnu úkoly, jichž nesplnění zakládá přestupek .podle
. ustanovení § 170 lit. a)-cl) zák. čís. 26/29' a odvolatelka sama netvrdila, že Macierz Szkolná skutečně žalovanou stranu hlásila jako zodpovědnou osobu nositeli pojištění, nevztahuje se na žalované ustanovení § 171 zák. čís. 26/29 a nemůže se proto žalobkyně s úspěchem
odvolati na to, že žalovaní nesplnili svou povinnost dle §§ 170, 171
zák. čís. 26/29, nebyli-li o!sobami, jimž vůči pojišťovně náležela povinnost oznámení učiniti. Touto ·os·obou byla jen zaměstnavatelka a jen
vůči ní může odvolatelka uplatňo'vati své nároky pro nesplnění povinnosti dle zák. o pensijním pojištění. Jak první soud -správně již vystihl,
byli žalovaní jen osobami, jichž použila Macierz Szkolná ke splnění
smluvního závazku vůči od,volatelce a jako takoví ručili by odvolatelce
jen, kdyby žalobkyně tvrdila a do'kázala, že ;se dopustili civilního deliktu,
na př. že zpronevěřili příspěvky k pensijnímu pojištění, jež žalobkyni
srazili, anebo kdyby dokázala, že úmyslně žalobkyni nepřihlásili, aby
jí škodu způsobili. Nepro,vedení přihlášky však se stalo pouze nedopatřením a nedodržením zákonHých před.pisů, nikoliv úmyslně. Za to jsou
žalovaní sice zodpovědni Macierzy Szkolnej jako zaměstnavatelce, nikoliv však žalobkyni.
Ne j v y

Š

š í soud

nevyhověl

D

ů

dovolání.

vo dy:

Nejvyšší soud schvaluje prá\'ní posouzení věci odvolacím soudem.
Jest jen ještě podotknouti, že podle zvlášních předpi,sů zák o pen•. pojištění je zaměstnavatel povinen přihlásHi zaměstnance vstupujícího
u něho do zaměstnání podrobeného poji,stné povinnosti, u příslušného
nositele pojištění (§ 5 odst. 1 zák. č. 26/29 sb. z. a n.) a že zaměstna
vatelem je osoba fysická i právnická, na jejíž vrub jsou vykonávány
služby zaměstnanců uvedených v § 1 dotčeného zákona. Zaměstnavatel
může ovšem pověřiti některého ze svých úředníků podáváním přihlášek
podle § 5, vedením m~dDvých záznamů (§§ 6 a násl.) a pro,váděním
'sráž~k částí ,pojistného, přip"dajících na pojištěnce ze služného (§ 68
zák.). Učiní-li tak, jest osoba pověřená trestně zodpovi'\dna za nesprávné
provedení úkolů jí svěřených (§ 171 zák.), a příslušné přestupky trestají správní úřady (§ 172 zák.). Těmito předpisynebylo však nic změ
něno na civilně-právních předpokladech pro náhradu škody (§ 1295
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odst. 1 obč. zák.). Ohlašovací povinnost uložil zákon o pensijním potoliko zaměstnavateli a zaměstnavatelka žalobkyně byla již v jiném sporu pravoplatně .odsouzena (Cpr I 13/33). Hrozí-li zákon trestem
úředníku, který ohlašovací povinnost zaměstnavatelem naň přenesenou
řádně neplnil, jde tu o pořádkový trest, mající zajistiti řádné splnění
wměstnavatelových povinností v zájmu správného provedení tohoto
oboru socíálnlho pojištění, avšak záJkon neukládá ani podpůrně ohlašovací IPovinnost úředníkům zaměstnavatelovým, a tito nej,sou právi pojišt~ncům z náhrady škody, vzniklé porušením této ohlašovací povinnosti.

jištění

čís.

14218.

Procesní soud, mající rozhodnouti ,po vyhovění odporu podle § 156
zák • .o žalobě z nemanželského otcovství, nesmí se obírati otázkami
vyhraženými v § 156 obč. zák. soudci nespornému, nýbrž jen vlastním
předmětem žaloby.
(Rozh. ze dne 1. března 1935, Rv II 120;35.)
obč.

Nesporný soud vyhověl podle § 1560bč. zák. odporu manžela matky
nezI. žalobkyně jo,sefa P~e a vyslovil, že nezI. žalobk)"ni narozenou
v době méně ,než 180 dnů od uzavření sňatku její matky s od:porovatelem jest považovati za nemanželské dítko. Poručník nezI. žalobkyně
podal na to jménem jejím na Zikmunda F-a žalobu o uznání nemanželského otcovství a placení výživného,. P r v Ý s.o II d uznal podle žaloby.
O d vol a c í s o u d k odvolání žalovaného změnil rozsudek prvého
soudu a žalobu zamítl, vzav za prokázáno, že manžel matky nezI. žalobkyněmusil věděti ještě před sňatkem o těhotenství své nastávajíd
manželky. Tím je vyvrácena právní domněnka nemanželského zrození
žalobkyně, třebas jinak bylo zjištěno, že její matka se žalovaným v kritické době obcovala.
N e j v y Š š í s o u d zrušil k dovolání žalobcovu rozsudek odvolacího soudu a uložil mu nové jednání a rozhodnutí.
Důvody:

Narodí-li se dítko mimo zákonnou dobu v § 138 obč. zák. stanovenou,
tedy před uplynutím 180 dnů po uzavřeném manželství nebo po uplynutí 300 dnů po m~nželově ,smrti nebo po úplném zrušení manželského
svazku, platí 0' něm domněnka nemanželského zrození (§ 155 obč. zák.).
Tato právní domněnka platí však při dřívějším zrození (t. j. před uplynutím 180 dnů po uzavřeném manželství) pouze tehdy, když manžel,
který před sňatkem o těhotenství své nastávající manželky nevěděl nejdéle ve 3 měsících po obdržené zprávě a narození dítěte vznesl U' soudu
odpor (§ 156 obč. zák). Odpor ten jest vyřídí,ti v řízení nesporném, kde
soud je povinen zjistiti ,přeďpoklady důvodno'sti tohoto odporu (nevě-

domost o těhotenství a zachování 3měsíční lhůty ve smyslu § 156 obč.
zák.). Bylo-Ii vyhověno soudem nesporným tomuto odporu, nezjišťuje se
tím ještě, že dítě je nemanželské, nýbrž nastává jen domněnka nemanželského zrození, a jest pak na poručníku dítěte, jenž mu musí býti
zřízen a jenž v ,souzeném případě také zřízen byl, aby nastoupil žalobou
bud' proti nemanželskému zploditeh o určení nemanželského otcovství
podle § 163 obč. zák., bylo~li popřeno, nebo pr01i manželu matky na
uznání manželského otwvství, kde by pak musil do:kázati, že případ
ie mimořádný (§ 157 obč. zák.). ježto každý soud musí se obmeziti na
obor rozhodování zákonem mu přikázaný, tedy soud nesporný při rozhodování o odporu podle § 156 obč. zák. pouze na výrok odporu buď
'vvho'vujicí aneb jej zamítající, a nemůže v případě vyhovění odp.oru
vy,sloviti, že určitou osobu považovati jeM za nemanželského otce dítka,
tak naopak i procesní s.oud, mající rozhodovati po vyhovění odporu
o žalobě z nemanželského otcovství, nesmí se obírati otázkami vyhraženými v § 156 obč. zák. soudci nespornému, nýbrž jen vlas:tním před
mětem žaloby. V souzeném případě bylo též zrušovacím usnesením vysloveno, že když odporu manžela matky dítěte josefa P-e bylo vyhověno a vysloveno, že nezletiloil' žalobkyni Lydii P. jest považovati za
nemanželské dítko, bylo žalobu z nemanželského okovství uznati po
úkonu za přípustnou. Stalo 'Se tak pmto, že odvolací soud ve svém
prvním rozsudku zastával mylné právní stan'Ovi:s:ko, že nynější paterni:tní
žaloba je před,časnou a zamítl ji z důvodu, že nepředcházela žaloba
podle § 158 obč. zák., na jeímž základě by byl manželský původ dítka
oduznán. ježto pak se odvolací soud v důsledku svého právního názoru
nezabýval dalšími důvody odvolacími a nevyřídilod'lolání žalova'nélho
ve věci samé, bylo' mu uloženo, aby ve věci, t. j. o zjištění otcovství ža!ov«ného Zikmunda F. a placení výživného v mezích dúvodů a návrhů
odvolacích dále jednal a znovU' rozhodl. V novém rozhodnutí svém však
odvolací soud nedbal svrchu uvedeného příkazu a právního stanoviska,
jímž byl podle § 511 c. ř. s. vázá:n, nýbrž rozhodlo tom, že josef P. již
před sňatkem D těhotenství své manželky věděl, následkem čehož vyslovil, že tím jest právní domněnka nemanželského zmzení nezl. Lydie
P-ové vyvrácena, čímž prý padá i žalobní nárok. Rozhodl tedy odvolaCÍ
soud o otázce, kterou nebyl oprávněn řešiti, ale neobíral se naopak
otázkou, zda důvody odvoláni žalovaného s hlediska §§ 163 a 166 obč.
zák. podle zákona jsou opodstatněné. jakmile n,astala domněnka nemanželského zrození dítěte, nebylo překážky, aby zákonný zástupce dítěte
podal proti domnělému nemanželskému otci žalobu podle § 163 obč. zák.
V takovém sporu není žalovaný vůbec oprávněn k právní námitce, že
nenastaly předpoklady § 1560bč. zák. a že jest dítě pokládati za manželské, protože mu na statusové právo dítěte nepřísluší žádný vliv a
protože právní poměr nemanželského ,otcovství jest :proti němu založen
jen na tvrzeném tělesném obcování s matkou, v kritické době podle
§ 163 obč. zák. Žalovaný může se ovšem brániti námitkou, že v té době
s matkou dítěte tělesně neobcoval, nebo ~ byla-Ii by soulož zjištěna
nebo přiznána ~ může nastoupiti proti důkaz (§ 270 c. ř. s.), že dítě
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nemůže z dokázané soulože pocházeti (§ 157 obč. zák. a rozh. Č. 1476
sb. n. s.), ale v takových případech nejde již o právní námitku čer
p~.nou z § 15? ob~; ~.~k., ,nýbrž .? otázky důkazní (sr. také obdobný
pnpad v jUdlkatu dnvejslho nejvj'sslho soudu ve Vídni Č. 221, uveřejněný
pod Č. 1643 úř. sb.).

čís.

14219.

Odpůrčí nárok tvrzený spoluvlastníkem proti druhému spoluvlastnílounebráni o sobě žalobě podle § 830 obč. zák. podané druhVm spolu•
vlastníkem.
(Rozh. ze dne 2. března 1935, R ! 47/35.)

P r v Ý s o u d vyhově! žalobě spolUlvlastníka nemovitosti na zrušení
společenství k nemovitosti. O cl vol a c Í s o- u d k odvolání žalovaného
zrušil rozsudek prvého soudu a uložil prvému soudu nové rozhodnutí
z těchto d ů vo d ů: Žalovaný uplatňuje proti žalobě námitkou právo
odpůrčí, tvrdě, že smlouva kupní, "'temu nabyl žalobce vlastníctví polovice nemovitostí, uzavřena <byla prodávající Růženou H-ovou dlužnicí
žalovaného, v úmyslu žalobci známém poškodíti žalovanéh~. Právo
o?iPůrči lze námiťkou uplatňovati v jakémkoli sporu, který zahájil ocl]lurce oclporovatelilv, zde žalobce protí věřiteli, zde žalovanému (§ 9
odst. 2). Z Ulstanovení odpůrčího řádu pak vychází, že právo odpůrčí
mll'že býti uplatňováno úspěšně námitkou i tehdy. není-Ii pohledáv:ka
odpGľovatelova vykonatelná, ovšem musí odporovatel prokázati, že jeho
pohledávka zúplna nebo aspoň z části neni dobytná (§§ II a 9). Žalovaný tvrdí, že má pro-ti Růženě H-ové pohledávku,
uvádí okolnosti
nasvědčující tomu, že exekucí nebude lze docíliti úplného uspokojeni.
Námitka žalo-vaným vznesená má podstatný význam pro právní posouzení nároku žalobcova. Neboť kdyby se ukázalo., že odpůrčí nárok žalovaného jest po právu, pak by smlouva kupní ze dne 26. října 1933 byla
vůči žalo-vanému bezúčinná, žalobce by nebyl oprávněn proti žalovanému uplatňovati práva, kterých onou smlouvou nabyl, tedy zejména
právo na zrušení společenství podle § 830 vš. obč. zák., jehož předpo
kladem jest spoluvlastnictví, které by při právu odpůrčím žalovanému
příslušejídm nemcJhlo býti vůči žalovanému účinným (§ I). Ježto soud
prvé stolice nevzal na přetřes okolnosti významné pro právní posouzení
věci, bylo rozhodnuto podle § 496 odst. I čís. 3 c. ř. s.

a

N e j v y Š š í s o u d k rekursu žalobcovu zrušil usnesení odvolacího soudu a uložil mu, byo odvolání znovu rozhodl, nehledě k dů
vodům, z kterých zrušH rozsudek prvého soudu.

na zrušení spoluvlastnictví podle § 830 obč. zák. Odpůrčí nárok má
však povahu pouze relativní, právní jednání odporovatelné není ani ve
své povaze neplatné ani nicotné, nýbrž zůstává platné v poměru dlužníka k jeho smluvní straně a vůbec v poměru k třetím osobám, jsoucím
mimo tento poměr. Věřitel odporuje zcizení nemovitosti, může se domáhati na nabyvateli věci pouze toho, by dopu,sti!, aby věřitel vedl
exekud tak, jakoby věc nebyla zcizena (rozh. 5364 sb. n. s.). Žalovaný
nevymohl si dosud exekuční titul proti Růženě H-ové, nemůže ještě
vesti exekuci .na její vlastnický podil, nemohl by tedy ani jí odpírati legitímaci k rozdělení spoluvlastnictví. Tím méně může tak činiti proti žalova·nému jako jejímu právnímu .nástupci pro tvrzenou odporovatelnost
nabytí spoluvlastnktví. Žalovaný buduje své námitky na tom, že nabytí
ono jest proti němu bezúčinné, že kupní 'smlouva jest vůči němu bezúči,nná, že jest tu stav takový, jako by jí nebylo, že tedy žalobce vůči
němu' není vlastníkem a není oprálolněn domáhati se z~ušení spoluvlastnictví podle § 830 óbč. zák. Ale to jest nesprávný výklad »bezúčinnosti«,
kterou má za nwsledek odporo·vatelno-st smlouvy. To by byla její neplatnost,které se však žalovaný nedovolával. Tento výklad si,osvojil
i odvolací soud a proto odpírá žalobci legitimaci k žalobě podle § 830
obč. zák. Avšak to se neshoduje s u·stanovením § 14 odst. I odp. řádu,
která dává jen žalovanému náwk, aby požadoval na žalobci, co mu
ušlo jednáním Růženy H-ové, prokáže~1i jeho odporovatelnost, z jejího
jměni, pokud jest toho třeba k jeho uspokojení; mohl by se tedy uspokojiti ze zcizené polovice nemovitosti, jakoby k jejímu zcizení nebylo
došlo a nebylo-li by to možné, žádati náhradu škody. Dále jeho nárok
nejde. Odvolací soud nezabýval se však odvoláním, pokud jde o námitky rozdělení spoluvla,stnktví nevčas a ke škodě žalov:vného; po této
stránce bude mu přezkoumati v mezích odvolacích důvodů rozsudek
prvního soudu.
čís.

14220.

Poskytla-li pojišťovna ve všeobecných pojišťovacích podmínkáCh
I, zapraveni následné premie vyčkávací lhůtu s tím, že, 'nebude-Ii v této
lhůtě zaplacena, zůstane povinnost pojišťovny k náhradě ode dne splat·
nosti premie po dobu prodlení v klidu, a zaslala-Ii pojišťovna upomínku
o zaplaceni následné premie se složenkou poštovniho šekového úřadu
ne přede dnem splatnosti, nýbrž o několik dni později, neručí pojišťovna
za pojistnou příhodu, která nastala před zaplacením premie, zbývalo- \í
pojistníkovi ještě dosti času pojistnou premii zaplatiti do dne pojistné
přihody.

(Rozh. ze dne 2.

března

1935, Rv I 619/32.)

Důvody:

žalova,ný chce odpůrčím nárokem protí .kupní smlouvě kterou nab"l
. Iobce spoluvlastnictví nemovitosti, brániti tomuto ve výkonu
'
J
za
práva

Manžel žalobkyně byl pojištěn u pojišťovny »P.«, akciové ~poleč
nosti v P. pro případ smrti následkem úrazu na 20.000 Kč, jež měly
býti v případě vzniku pojistného .případu vyplaceny žalobkyni. Upomín.ky
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o zaplacení splatné premíe zasílala

pojíšťo\Ona pravidelně

ke konci roku

s datem 1. ledna, u premie splatné dne 1. ledna 1931 učinila tak pojišťovna

až 5. lednal931. Pojistník dne 13. ledna 1931 sklou,z! na náledí
a dne 15. ledna 1931 zemřel na akutní zápal plic. žalobkyně domáhá se
lla žalované pojišťo\Cně vJiplacení po,jistky, tvrdíc, že nastal pojistný
případ. P r v Ý s o u d zamítl žalobu z d ů vod u, že premie splatn'á
dne 1. ledna 1931 byla zaplacena až 13. března 1931. Tím zůstává podle čl. 9 všeobecných pojišťovacích podmínek povinnost pojišťovny
k výplatě pojistného v klidu, pokud prodlení trvalo, a závazek společ
nosti mohl oživnouti jen po úplném zapravení všeoh dlužných srplátek
pojistného s poplatky a výlohami, ačli je společnost přijala o 12. hodině
polední onoho dne, který' po zapravení následu1e, a to jedině pro
škody později způsobené, čemuž nebylo v souzeném případě, kdy
k úrazu došlo v důbě prodlení. O d vol a c i ,s o u d k odvolání žalobkyně potvrdil rozsudek prvého soudu.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:
Přisvědčiti jest vývodům dovolatelčiným, čerpaným ponejvíce z rozhodnlltí nejvyššího soudu čís. 11011 sb. n. s., že byl mlčky smluven
Ul'čitý způsob placení pojistných premH, není však přes to opory v zještěném skutkovém ,stavu .pro závěr, že hy byla pojišťovna porušila tento
způsob mlčky smluveného placení do té míry, že by byla sama zavinila
opozděné zaplacení. Byť se i vycházelo z toho, že zaslala upomín.ku
o zaplacení premi'e se slo·ženkou poštovního šekového úřadu místo přede
dnem splatnosti, t. j. před 1. lednem, až k 5. lednu 1931, nelze z toho
vyvozovati, že by tím bylo znemožněno včasné zaplacení premie, ani že
by byla vyčkávací lhůta zkrácena ·na úkor poji'stníka. Vždyť rozpětí této
lhůty zůstalo předmětně zachováno, a zbývalo pojistnikovi ještě dosti
času, a tím i ooSObní možnosti, sjednaným mlčky způsobem i během této
lhůty pojistnou premii zaplatiti do dne úrazu 13. ledna 1931. Premie
však nebyla zapravena ani ve zbytku 14denní vyčkávací lhůty, takže se
stalo účinným ustanovení desátého odstavce čl. 9 všeobecných pojišťo
vacích podmínek, dle něhož zůstane povinnost pojišťovny k náhradě
ode dne splatnosti pojistného v klidu po dobu, pokud prodlení trvá, a
vstoUlpí v platnost teprve po úplném zapravení pojistného, ač-Ii jej pojišťovna přijala a to jedině pro škody později způsobené. Takovéto
oživnutí závazku žalované pojišťovny jest v souzeném případě vyloučeno, neboť škoda (úraz i jeho následek) nastala ve vyčkávací době a
před dodatečným zasláním pojistné premie, 'kterou nad to pojišťovna
ani nepřijala (srov. mzh. čís. 8279 sb. n.s.). Není sice jedině rozhodnou skutečnost, že nebyla premie včas zaplacena, takže automaticky
byla pojišťovna ,zproštěna závazku :k náhradě, aniž by se hledělo k pří
čině, proč se zaplacení nestalo dříve, a kdy se vůbec stalo, avšak nelze
též říci, že se opoždění v placení stalo jedině zaviněním pojišťovny. Dovolatelka marně dále poukazuje na § 29 zákona o' smlouvě pojišťovací

z 23. prosince 1917 čís. 501 ř. z., neboť platnost jeho byla vládním nařízením z 9. prosince 1919 čís. 652 sb. z. a n. odsunuta (rozh. čís. 8279
sb. n. s.). Odvolací soud posoudil tudíž věc v podstatě správně uznav,
že žalovaná pojišťovna nebyla povinna k n<ihradě, ježto premie nebyla
včas zaplacena.
čls.
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Byla-li navržena exekuce jen na mzdu, nelze do mzdy beze všeho
povinnému, pracuje-li jinde, mimo smluvenou

čítati i diety, vyplácené
odměnu za práci.

(Rozh. ze dne 2.

března

1935, Rv I 630/33.)

Žalobce domáhá se na žalované podd.lužnici firmě »K.« v P. zaplacení 2.367 Kč tvrdě, že mu byla povolena usnesením okresního soudu
ve S. ze dne 10. listopadu 1928 proti dlužníku Janu V-ovi exekuce zabavením a přiká,záním '/, platu, který Jan V. ,pobíral u žalované firmy,
že však žalovaná neřídila se přesně příikazním usnesením a neodváděla
žalobci 'I, mzdy Jana V-a. Pohledávka žalobcova byla by bývala úplně
zapravena, kdyby žalovaná cllužníkiu řádně vždy jednu třetinu mzdy
byla strhla. Niž š í s o u d y uznaly podle žaloby, p r v Ý so' u d mimo jiné z těchto d ů·v o d ů: Jan V. měl kromě platu smlulvně ujednány
diety 50 Kč denně za 'dny, l<dy pracoval na montážich mimo P., a na
montážídh tě,ch dlel většinou času. Průměrně činil jeho příjem na těchto
dietách 800 Kč měsíčně. Po názoru soudu' také tato čáJstka 800 Kč mě
síčně podléhala exekuci a zabavení, nebof exekuce byla povolena na
;n~dl1 V-u vůbec a do té zřejmě podle § 1 zák. čís. 314/20 sb. z. a n.
spadá také částka, kterou Jan V. jako část své mzdy na dietách bral.
Zvyšuje se tedy kvota, kterou žalovaná jako zabavenou· 'I, měla Janu
V-ovi strhovati měsíčně z platu., '0 třetinu z u,vedených 800 Kč. Když
tedy žalovaná ,přikazem soudním se ,neřídila, nehledíc k dietám, ručí žalobci za zaplacení to sama a bylo ji proto uznati ,povinnou k zaplacení
zažalovaného zbytku.
N e j v y Š š í s o u' d k dovolání žalované zrušil rozslldky nižších
a prvému soudu uložil nové jednáni a rozhodnutí.

soudů

Důvody:

Dovolání žalov"né i est oprávněno, pokud brojí proti právnímu názoruodvoladho soudu" že t",ké diety vyplácené V-ovi, který skoro stále
byl na cestach, tehď,y když pracoval mimo své obvyklé působiště, se
tně.ly p~Íf.oČíosti ke mzdě a .i z nich že se měla třetina odváděti vymáhal tClm ventelum. Žalobce vyslovne navrhl jen povolení exekuce na mzdu
a tedy na určitý druh služebních platů v § 1 zákona z 15. dubna 1920,
čis. 314 sb. z. a n. ve znění zákona z 2. červenCe 1924 čís. 177 sb. z. a

-_.
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n. ,výslo~ně uvedených, Ke mzdě nelze v~ak beze všeho čítati diety, jež
ma, zamestn,,?ec, pr~cuje~:1 jinde" kron;e smluvené odměny za práci.
V techto dletach byva tohz ne-I! vylučne, tedy aspoň z valné čáJsti obsa!e,na i náhrada ,v~lo:h v~niklý~h výkonem práce mimo obvyklá půso
bl,ste,a tedy mkolr uplata ~a,pracl, která jedině se jeví býti mzdou, Při
vypoclu exeku'Cl podrobene trehny mzdy nemělo se proto počítati s dietam{, při jejidhž započtení do mzdy by ovšem mohla býti pohledávka
žalobkyně zcela zaplacena. Důsledkem toho bwde třeba vyšetřiti, kolik
od dlomčení platebního příkazu žalova,nému až do skončení služebního
poměm V, mzda V, činil'a a to ať zadrželá ať běžná (sb, n, s. 8761)
bez ohledu na d'lety, zda zejména za měsÍ'C prosinec 1928 byla již mzda
V-o'vi,před zabavením as~oň částečně vyplacena, či byla-Ii celá mzda
~ez dlet za pro,srnec P?shzena exekucí. Teprve pak bude možno vypocltah, co- se melo z trehny mzdy bez diet vyplatHi žalobci. Poněvadž
k zjištění těchto okolnosH bude potřebí jednání v prvé stolici, musely
podle § 511 c, ř. s, býti zrušeny rozsudky obou ni'žších stolic,
čis.
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Právo srážky podle § 68 (2) zákona ze dne 21. února t 929 čís. 26
Sb. z. a n. přlsluší zaměstnavateli jen za předpokladů, že pojistné premie
řadně a včas plní a uplatní své právo ke srážce nejdéle ve lhůtě třl mě
síců ode dne splatnosti měsíční· premie, uvedené v § 68 odst. 3 cit. zák.
Lhůta ta je ''1hůtoupreklusivní, nikoliv promlčecí.
Prošla-Ii .tato lhůta marně, jest tím nárok zaměstnavatelův na srážku
ltracen. úmluva, kterou zaměstnanec projevil souhlas se srážkou polovice d o dat e č ně předepsaného pojistného, ač právo zaměstnavate
lo~o ke ~~ážce ~iklo, příčí se ustanoveni § tl čís. 26/29 Sb. z. a n.,
a Je nepnpustna a absolutně neplatná.
(Rozh. ze dne 2.

března

1935, Rv I 1750/33,)

žalobkyně vstoupila do služeb žalovaného dne 1. května 1925. Žalovaný ji však nepřihlásil tímto dnem k pensijnímu pojištění, nýbrž .učinil
tak až v roce 1929, Platebním výměrem pensijního ústavu v P. ze dne
14. srpna 1929 byly mu pak dodatečně předepsány pojistné premie za
dobu od 1. května 1925 do 31. prosinoe 1928 ve výši 2,880 Kč. žalobkyně domáhá se na žalovaném zaplacení polovice těchto předepsaných
pojistných premií, t. j. 1.440 Kč, tvrdíc, že k návrhu žalovaného svolila
k tomu, by jí obnos ten byl z jejiho platu sražen a že tak učinila, obáV"jíc se ztráty mí'sta a jsouc v mylném domnění, že žalovaný byl oprávl!ěn k dodatečný,m srážkám na pojistné premie z jejího platu, Niž š j
s ou d y žalobě nevyhověly,

N e j vy Š š í s o u d k dovolání
sOlld'l a uznal podle žaloby.

žalobkyně změnil

rozsuclky nižších

Důvody:

Odvolací soucl prohlásil dovoláni za přípustné podle § 34 ocl st. 1
zák. čís, 131/31 sb. z, a 'n., ježto jde o rozhodnutí zásadního významu,
Dovolací soud probírá předem výtku mylného právního posouzení.
V souzené věd nebyla žalobkyně přihlášena od počátku služebního poměru k pensijnímu pojištění a stalo' se tak teprve po'zději. Podle tvrzení
žalobkyně předepsal všeobecný pensijní ústav v Praze výměrem ze dne
17, května 1929 dodatečně premie pojistné za dobu od 1. května 1925
do 31. prosince 1928 ve výši 2,880 Kč, Podle dalšího tvrzeni žalobkyně
podepsala tato na návrh žalované!ho· prohlgení, že jí může srážeti po.Iovici premií na ni .připadající 1.440 Kč, z platu' po 25 Kč týdně a skutečně se tak stalo v době od 22, června 1929 do 30, června 1930, žalobkyně požaduje ve sporu vrácení sraženého obnosu a tvrdí, že podepsala
prohlášení jen proto, že se obávala o místo, Ježto však žalobkyně sama
netvrdí, že žalovaný vzbudil její bázeň nějakým činem nebo pohrůžkou,
neobstojí tato její námitka proti úmluvě podle § 870 obč, zák. Dále tvrdí
žalobkyně, že žalovaný nebyl oprávněn podle zákona o pensijním pojištěni soukromých zaměstnanců ve vyšších sJt>žbi>ch ze dne 21. února
1929 čís, 26 sb, z, a n" ke srážce polovice premií z platu a že souhlasila
se srážkou jen proto, že mylně byla toho domnění, že k tomu jest oprávněn, Nutno tedy zkoumati, zda žalovaný byl oprávněn na žalobkyni požadovati náhradu polovice jím zaplacených příspěvků pensijních, Zéjména vzhledem k ustanoveni § 11 zák. čís. 25/29 sb, z. a n" že jsou
neplatná u:jednání, která by obmezovala nebo vylučovala platnost h·
hoto zákona v neprospěch pojištěnců nebo jejich příslušníků. Na tmo
otázku dlužno odpověděti záporně z těchto úvah: V § 5 zák, Č, 26/29
sb, z, a n. ukládá záJkon zaměstnavateli přihlašovací povinnost, které
musí vyhověti do 14 dnl! po vstupu zaměstnance do zaměstnání. § 63
cit. zák stanoví měsíční pojistné podle jednotlivých tříd a tO'to pojistné
jest podle § 55 zák. odváděti' napřed prvního dne každého kalendářního
měske a pak zapraviti (§ 55) po dobu, po kterou trvá smluvní služební
poměr zakládající po.jistnou povinnost. Pojistné je tudíž splatné zásadně
prvního dne měsíce, v němž zaměstnanec vstoupil do zaměstnání, pokud
se týče vždy prvního dne následují'cích měsíců po dobu trvání služebního poměru, Že tato splatnost není podmíněna tím, že bylo pojistné zaměstnavateli předepsáno nositelem pojištění, vychází z ustanovení § 67
odst. 5 cit. zák najevo, Právo srážky podle § 68 (2) zák. přísluší tedy
zaměstnavateli ode dne splatnosti pojistného, i když pojistné nositelem
poji,štění předepsáno nebylo nebo zaměstnavatel je dosuď nositeli pojištění neodvedl. Podle třetího odstavce § 68 z,rk. je však zaměstnavate
lovo právo srážky časově omezeno, neboť zaniká, nebylo-li ho použito
v propadné lhůtě 3 měsíců, Jde tll' o Ihurtů preklusivní, nikoliv promlčecl.
Prošla-Ii tedy tato lhůta marně, jest tím nárok zaměstnavatehlv definitivně ztracen a nesejde na tom, byly-Ii premie zaměstnavateli předepsán)'
čili nic, Jin}'m způsobem, nežli srážkou z platu nemťtže zaměstnavatel
vymáhati částky premi! na zaměstnance připadající a může si sraziCí
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příslušné částky

jen do tříměsíční lhůty po splatnosti té které premie.
Podle § 11 zák. jsou n.eplatná ujednání, která by obmelOvala neb vylučovala platnost zákona o pensijním pojištění v neprospěch pojištěnců
a o takový případ tu jde. Žalovaný ve sporu doznal své opomenutí, že
totiž po vstoupení žalobkyně u něho do služebního poměru dnem 1.
května 1926 ji nepřihlásil k pensijnimu Ipojištění a že tak učinil až dodatečně v roce 1929 a že teprve platebním výměrem pensijniho ústavu
ze dne 14. srpna 1929 došlo k předpisu pojistných premií za clobu od
1. května 1926 do 31. prosince 1928. Nesplnil-li však žalovaný povinnost přihlašovací a povinnost platiti pojišťovací premie ve lhůtách zákonem mu uložených, ztratil tím i nárok na srážku polovice dodatně
úhrnně :předepsaných premií za žalobkyní, ježto tento nárok mu zákon.
přiznává jen, když pojistné premie řádně a včas plní a uplatní své prá,:o
ku srážce nejdéle v preklusivní lhůtě tří měsicú ode dne splatnosti me,Rní premie, jinak právo toto zaniká. Opomenutím včasného plnění mě
síčních premíí zbavil 'se žalovaný srážkového oprávnění podle § 68
odst. 2 zák. preklusivní lhůtou vázaného a právo toto zaniklo a nemO'hlo
jim po té býti uplatněno. Žalobkyni a jejímu nároku nemůže býtí na úkor
ani pozdější její soublas ku srážce polovice dodatečně předepsaného
pojistného, zakládající se v právním omylu, ježto srážka po zániku práva
preklusí byla podle zákona již nepřípustna a absolutně neplatna i úmluva
o ní (§ 879 obč. zák.). Žalobní nárok je proto odůvodněn ustanovením
§ 1431 obč. zák., ježto k opodstatnění tohoto nároku postačí i omyl
právní (sb. n. s. 9968).
čís.
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Exekuční zástavní právo vydobyté na nett1Dvitost zaniká zaplacením
pohledávky. Ustanovení § 469 obč. zák. neplatí při exekučním pravu
zástavním.
Přihláška takové pohledávky k rozvrhu nejvyššího podání mohla by
přivoditi jeji přikázání jen, došlo-Ii při jejím placení k jejímu výkupu
podle § 1422 obč. zák.

(Rozh. ze dne 2.

března

1935, R II 40/35.)

P r v Ý s o u d ro~děluje nejvyšší podání přikázal Ladislavu K;}Vi
k hotovému zaplacení podle přihlášky, podfe směnečného platebmho
přikazu č. j .... a postll!pni listiny ze cine 11. května 1932 na kapitále
obnos 3.400 Kč a knihoV'ní věřitele, pokud vznesli odpor proti tomuto
přikázání, odkázal na pořad práva. Rek u r sní s o 'li d potvrdil usnesení prvého soud,u.
N e j v y Š š í s o u d vyhověl dovolacímu rekursu vymáhajkí věři
telky zru·šil usnesení nížšíah soudů počínajíc přikázáním obnosu
3.400 Kčs přís!. K-ovi k hotovému zaplacení z nejvyššího pod"ní a
;"vému soudu uložil nový wzvrh nejvyššího podání.

Důvody:

Přikázání pohledávky 3.400 Kč s přís!. notáři L. K. a odkázání O'dporu proti tomuto přlkázání na pořad práva se stalo neprávem. Tato ~o
hledávka byla sice pod C 28 zajištěna dne 9. července 1930 vnucenym
zástavním právem pro 'úvěmu v K. a v den dražby nemovitostí t. j. 22.
října 1932 byl vlože~ převod toh.oto zástavníh? pr~v~ ~otáři K.. a to na
základě postupní listmy zll. kvetna 1932. Nez zmmena pohledavka ~a
nikla podle zápisu ze dne 30. dubna 1932 č. j. E 1308/31-27 zaplacell1;n
a tím zaniklo i eXElkučně pro ni vydobyté zástavní právo a to proto, ze
exekuční zástavní právo trvá jen potud, poku.d to odpovídá skutkovému
stavu bez ohledu na stav kníhovní (sb. n. s. 4956, 7548, 12854). Zml. něný~ zápisem sepsaným ji'ž před vystavením zmíněné postupní lisNny,
tudíž veřejnou listinou, jejíž obswh podle § 292 c. ř;.s. jest míti za s~ráv
ný, je totiž prokázáno, že 30. dubna 1932 s~m ,nota: K. ~ za~~ou~~enr,po:
vinné vykázal zaplacení a navrhl nejen zrusem drazebmho nzem, nybrz
i výmaz zástavního práva. Takovým placením~astal ,podle,~ 1~12 O?č.
zák. zánik pohledávky a s ním i zánik zástavmho prava. Pnhlaska teto
pohledávky k rozvrhu by mohla proto podle §§ ?10 ':~. ~. a 214 e~. ř;
přirvoditi její přikázání ten, kdyby ~yl n?tář K predloz~l hS,tm~, z m~hz
by bylo zjevno nejen, ze ve skU!te~n~sh mkolI P?,vI~na,~ybrz. on s~~~
svým jménem zaplatil pohledávku Uverny v K., nybrz take to, ze on JI~
před placením anebo aspoň při placení žádal na Úvěrně v K. postoupenI
jejích práv, takže by došlo k výkupu pohledávky ve smyslu § 1422 obč.
zák. To však notář K. neprokázal, takže clle exekučnkh spisů bylo v rozvrhovém řízení považovati uvedenou pohledávku 3.400 Kč s při s!. i se
zástavním právem za zan.iklé, a nebylo je proto z nejvyššího podání při
kázati. Právem také vytýká dovolací rekurs i to, že v pořadí přikázaných
pohledávek byly příkázány i útraty, které pod~e § ~16 ~os!. ?ďstave,~
ex. ř. nepožívají stejného pořadí s jístinou. K~lhovmm ."ehte~um, kten
nejsou vymáhajícími věřiteli v dražebním řízem, ve kterem doslo .k, ro:zvrhu, jest sice v pořadí jistiny přikázati !a!ké všec~ny útraty vzesle JIm
při dřívější jimi vedené exekuci ~a ~emovltost, ~le Jen pot~~, pok,:~ byly
'iž soudně určeny. útraty mobilarm exekuce a utraty vzesle po 'Pnk1epu
lze dle stálé judikatury přisouditi k úhrwdě z nejvyššího podání jen tehdy,
vázlo-li pro ně zástavní právo na příklad ve zvláštní jistotě zřízené za
vedlejší závazky, čemu,ž zde tak nebylo (sb. n. s. 5700, 7689, 9()49,
10975, 12152).
čis.
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K vydobyti útrat slehnutí a případných dalšich.nu~ných výl~h,. které
byly nemanželské matce přiznány podle § 167 obc. zak., lze vestr exe·
kuci podle druhého odslavce § 1 zákona ze dne 15. dubna 1920 čís. 3H
Sb. z. a n.
(Rozh. ze dne 6.
Civilní rozhodnutí XVII.

března

1935, R I 3/35.)
l4

-

čís.
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Opačně: sb. n. s. čís. 618.
Ex e k u ční s o u d povolil nemanželské matce k vydobytí útrat
slehnutí (§ 167 obč. zák.) proti povinnému exekuci zabavením třetiny
jeho duchodů s obmezením, že mu musf zůstati ročně 3.000 Kč volných.
Rek li r sní s o u cl změnil usnesení prvého soudu potud, že vyslovil,
že dlužnfku musí zůstati ročně 6.000 Kč volných. D ů vod y: Dlužník
byl odsouzen k zaplacení nákladů slehnutí. Náklady ty nejsou výživným
ze zákona plynoucím a proto nutno použíti ustanovení odst. I. § 1 zák.
čís. 314/20 ve znění z"k. čis. 177/24, podle kterého múže býti zabavena toliko třetina platu a to tak, že dlužnf,ku musí zustati volný ročni
příjem 6.000 Kč.
Ne j v y Š š í s ou d obnovil usnesení prvého soudu.

Diívody:
Podle § 44 ex. ř. jest jistota, kterou složila povínná, určena k zajíštění případných náhradních nároků vymáhajících věřitelů vzniklých jim
z příčiny odkladu exekuce. Složením jistoty k soudu jest podle § 56 c.
ř. s. a § 78 ex. ř. zřízeno zástavní právo ku předmětu složenému pro nárok, vzhledem k němuž jistota byla dána. Nelze proto tuto jistotu bez
svolení vymáhajících věřitelů ani vydati ani ji použíti k jinému účelu.
Otázka, zda tvrzený náhradní nárok vymáhajícího věřitele Dr. H. jest po
právu čili nic, nelze řešiti v tomto řízení. Z okolnosti, že tento vymáhající věřitel zastavil exekuci vedenou na tuto jistotu, nelze ještě vyvozovati, že se vzdal zástavního práva nabytého složením jistoty.

Di'lvody:
čis.14226.

V návrhu na povolenf exekuce jest uvedeno, že jde o nárok na výživné. Z údajft stran učiněných v rekursu resp. dovolacím rekursu vyplývá, že exekuce se vede k vydobytí náhrady příslušející nemanželské
matce podle § 167 obč. z., přisouzené jí kontumačním ro'zsudkem okresního soudu v T. útraty slehnutí a případné dam výlohy následkem slehnuti nutné nelze oddělovati od útrat výživy nemanželské matky po dobu
prvých šesti týdnů po porodu. Všecky tyto výlohy, o nichž je řeč v § 167
obč. zák. tvoří celek mající za účel zabezpečiti možnost, aby nemanželská matka mohla přestáti porod a by po dobu šestinedělí bylo postaráno o její výživu. Vymáhaný nárok spadá tudíž pod pojem »zákonneho
výživného«, a je proto k jeho Vydobyti přípustna exekuce podle druhého
odstavce § 1 zákona z 15. dubna 1920 čís. 314 sb. z. a n.

Jde o protismluvní vyplnění směnky, uvedla-li okresní hospodářská
záložna (majitelka směnky) v adrese jako směnečníka toho, kdo měl padle jejiho usneseni býti jen směnečným ručitelem.
Bylo povinnosti úředníka záložny, aby dodržel přesně podmínky
sbanovené ředitelstvím záložny, aby směnka byla vypravena tak, abv od
povídala podmínkám usnesení ředitelství.
(Rozh. ze dne 6.

března

1935, Rv 1 141/35.)

Niž š í s o u d y zrušily k námitkám žalovaného

směnečný

platební

příkaz.

čís.

14225.

Složením jistoty k soudu je podle § 56 c. ř. s. a § 78 ex. ř. zřízeno
zástavní právo k předmětu složenému pro nárok, vzhledem k němuž jistota byla dána, a nelze jistotu tu bez svolení vymáhajících věřitelů ani
vydati ani jí k jinému účelu použíti.
(Rozh. ze dne 6.

března

1935, R 1 90/35.)

Ex e k u ční s o u d povolil povinné Marii R-ové odklad exekuce
poct podmínkou, že povinná složí podle § 44 11. ex. ř. jistotu. Ji'stota ta
byla povinnou složena. Po uplynutí lhůty, na kterou byl odklad exekuce
povolen, prohlásil H. T., že převezme za podmínek v § 271 I. ex. ř. zabavené věd a navrhl, by složená jístota byla považována za jistotu žádanou § 271 I. ex. ř. P r v Ý s o u d vyhověl tomuto návrhu, rek u r sní
s o u d k návrhu vymáhajídho věřitele dr. Gustava H-a zrušil usnesen!
prvého soudu, pokud jím bylo vysloveno, že povinnou složená jistota
podle § 44 11. ex. ř. má býti nyní jistotoU' podle § 271 I. ex. ř.
N e j vy Š š í so li' d nevyhověl dovolacímu rekursu.

NejvyŠ š í s ou d

nevyhověl

dovolánÍ.

D ů vod y:
Žalovaný podepsal bianco směnku, na níž v době jeho podpisu nebyly adresy vyplněny, bez doložky rukojemské, ač měl ve smyslu usnesení ředitelství záložny býti směnečným rukojmím za povolenou zápůjč,ku 26.000 Kč Rudolfu V. Toto usnesení bylo žalovanému sděleno a
on s ním souhlasil, a za tohoto předpokladu a úmyslu směnku podepsal,
aniž nějaké jiné zvláštní ujednání se ~právcem záložny D. při podpisu
se stalo. Usnesení ředitelství bylo sděleno správci D. k provedení,. Týž
nebyl oprávněn klásti jiné podmínk.y povoleného úvěru, než na jakých
se usneslo ředitelství. Podepsal-li žalovaný směnky bez doložky rukojemské, neodpovídalo to podmínkám, za kterých byla Rudolfu V. povolena zápůjčka, a neměl D. jako výkonný orgán záložny směnku v této.
!ormě od žalovaného přijímatí a měl žáďati její doplnění. Dovolatelka
mohla vyplniti bianco směnku co do podstatných náležitostí, ovšem jen
v rámci úmluvy stran, toho však dovolatelka nedbala, pokud uvedla dodatečně žalovaného v adrese jako směnečníka, ač měl dle jejího usne14'
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sení, jež bylo žalovanému sděleno a jím přijato, býti jen směnečným ručitelem. Dopustila se tedy protismluvního vyplnění směnky, nikoli padělání, jak mínil žalovaný, a právem byla proti dovolatelce uplatněna
námitka neoprávněného a protismluvního doplnění ve smyslu § 6 (2)
srn. zák. Názor dovolatelčin, že v příčině usnesení ředitelství o povolené
zápůjčce šlo jen O jednostranný interní projev, který nebyl určen pro žalovaného, je zřejmě nesprávný, poněvadž jim bylo rozhodnuto o žádosti
Rudolfa V. a o podminkách, které se vztahovaly i na třetí osoby; bylo
tedy potřebí tyto osoby o tom ~praviti, aby Se mohly rozhodnouti, zda
na podmínky přistoupí čili nic, a zda ŤÍlm dojde k uskutečnění zápůjčky.
Jaký úmysl měl D. v příčině závazku žalovaného se zřetelem na dosavadní praxi záložny, je nerozhodné, poněvadž jeho povinností bylo dodržeti přesně podmínky stanovené ředitelstvim tak, aby směnka byla vypravena tak, by odpovídala podminkám usnesení ředitelství, to jest, aby
žalovaný na ní vystupoval jako směnečný rukojmí, a nikoli jako rukojmí
ve formě spoluakceptu.

čls.14227.

Nárok manželky na placeni výživného nezaníká tím, že manželka
byvši soudně vyzvána, aby se vrátila do společné domácnosti k man:í:eli,
tak neučinila.
(Rozh. ze dne 6.

března

čís.

důvodů:

Jest nesporno, že žalovaná byla vyzvána soudně, aby se vrátila do
domácnosti k žalobci, což však neu'činila ani :po stanovené jí
lhůtě. Žalobce má za to, že tím zanikl nárok žalované proti němu na placeni. výživného, k němuž byl žalobce uznán povinným rozsudkem krajského soudu v P., a že exekuce vedená k vydobytí výžIvného jest nepřípustna. Leč soudní vyzvání manžela k návratu do společné domácnosti, upravené čl. J. vlád. nař. ze dne 27. června 1919, čfs. 362 sb. z.
a n., jest jen formálním předpokladem žaloby o rozluku z důvodu § 13 c)
rozlukového zákona ze dne 22. května 1919, čís. 320 sb. z. a n. O tom
však, zda skutečně šlo o zlomyslné opuštění, lze rozhodnouti teprve po
provedeném rozInkovém sporu (srv. rozh. čis. 1153 sb. n. ,s.). Teprve
pravoplatným rozloučením manželství zaniká nárok manželky na pl'aceni

14228.

Dá-Ii vlastník obchodu do zástavy prodavačce ve svém obchodě zahzení tohoto se slovy: »Máte celý obchod v zástavě, jak to stojí a leží,«
odevzdav jí kliče, nevyhovuje to předpisu § 452 obč. zák.
(Rozh. ze dne 6.

března

1935, Rv II 344/33.)

Zaměstnavatel žalované Jindřioh H. odevzdal této k zajištěni kauce,
složené pro dobu trvání služebního poměru, mimo směnku též zařízení
krámu s klíči a se slovy: »Máte celý obchod v zástavě, jak to stojí a
leži.« Vlastnické žaldbě na vydání krámské váhy brání se žalovaná ná
milkou, že nevěděla, že váha není! vlastnictvím jejího zaměstnavatele, že
nabyla tudíž k ní podle čl. 306 obch. zák. zástavniho práva spolu s cel'ým
krámským zařízením a že ji není povinna nikomu vydati, dokud jí nebo,de kauce vrácena, již dosud na svém, nyni již bývalém zaměstnavateli
marně exekučně vymáhá. žalobě bylo vyhověno s o u d y vše c h tří'
s t o I i c, n e j v y Š š í m s o ude m z tě<Cbto

19935, Rv I 221/35.)

Žalobou, o niž tu jde, domáhá se žalobce výroku, že nárok jeho manželky na výživné ze soudního rozsudku proti němu uhasl proto, že se
manželka, ač byla 'soudně k tomu vyzvána, nevrátila do společné domácnosti. Žaloba byla zamítnuta s o u fl Y vše c h tří s t o I i c, n e j v y Š š í m s o ude m z těclhto

společné

výživného (srov. rozh. čís. 9661, 9712, 10036 sb. n. s.). Nelze proto
v tom, že ialovaná nevyhověla soudní výzvě, aby se navrátila do společné domácnosti k žalobci, spatřovati skutečnost, zrušujíci (§ 35 ex. ř.)
Ilárok manželčin na placení výživného.

důvodů:

Šlo o zařízení maličkého cwk;'ářského obchltdku v jediné malé místnosti, nebylo tu ani fysické nemožnosti hmotného odevzdání věci, ani
nemožnosti dle názoru obchodu: pro obtížnost přtpadu. takže pro zastavení znamením ve 'smyslu § 452 obč. zák. tu nebylo vůbec zákonného
předpokladu, a proto by k platnému nabytí zástavního práva musila věc
býti' vzata v úschovu hmotným odevzdáním ve 'smyslu §§ 451, 426 obč.
zák. Že by v souzeném případě sporná váha byla žalované hmotně odevzdána H., nebylo prokázáno. Než vychází-li se ze zjištění odvolacího
soudu, že H. předav klíče žalované, jež zůstala v jeho obchodě prodavačkou,se slovy, že má celý obchod v zástavě, jak to stojí a leží., čili,
že jí dal obchod hromadně do zástavy, je přisvědčiti názoru, že tento
způsob zřizení práva zástavního nevyhovoval předpisům § 452 cit. z.
čís.

14229.

Vedl-Ii v době zabavení své pohledávky pluiník exekuCi na základě
titnlu pro tnto pohledávku, lze vykonati práva, dlužníkovi
z toho zabavení vzešlá jen vstnpem do exekuce na místo půvódního- vymáhajicího věřitele či pokračováním v ní.
exekučního

(Rozh. ze dne 8.

března

1935, Rl 1521/34.)

-
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Vymáhající věřitel Eduard H. navrhl, by mu byla povolena exekuce
zabavením a přikázáním pohledávky povinné Antonie K-ové, již tato
měla proti Jindřichu K-ov; a k jejímuž vydobyti byla povinné povolena
již pravoplatně exekuce zabavením a přikázánfm polovice pensijních a
invalidních požitků příslušejících Jindřichu K-ovi proti úř"dovně B všeobecného pensijního ústavu v P., dále navrhl, by mu bylo povoleno ve
vlastním jméně a na účet povinné Antonie K-ové v této exekuci pokračovati. P r v Ý s o u d povolil exekuci podle návrhu. K rekursu zmíněné
úřadovny B. rek u r sní s o u d změnil usnesení prvého soudu a exekuční návrh vymáhajícího věřitele zamÍlll. D ů vod y: Jak z exekučního
návrhu vyplývá, navrhuje vymáhajíci věřitel pokračování v exekuci pod
E 3776/33, již vede povinná Anlonie K-ová jako vymáhající věřitelka
proti svému manželovi Jindřichu K-ovi k vydobytí nedoplacených alimentů, a to vlastním jménem vymáhající strany a na účet povinné strany.
Tento návrh jest nezákonný, poněvadž pokračování v exekuci jinou osobou než vymáhající stranou jest vázáno na předpoklady § 7 ex. ř. a pokračování v exekuci jinou osobou než vymáhající stranou exekuční řád
nezná. První soud proto pochybil, když tomuto exekučnímu návrhu vyhověl. Chtěl-li vymáhající věřitel učiniti exekuční návrh proti povinné
straně k vydobytí její pohledávky, měl nárok povinné strany zabaviti,
pokud to arciť podle zákonných předpisů bylo přípustno.
Ne j vy Š š í s o u d vyhověl dovolacimu rekursu vymáhajícího vě
řitele, usnesení rekursniho soudu změnil a obnovil usnesení prvého
soudu.
Důvody:

PravopJ.atným usnesením okresního soudu v B. ze dne 12. května
1934, č. j. E 1239/34-1 byla dovolacímu rekurentovi proti A. K. povolena exekuce zabavením a přikázáním k vybrání pohledávky povinné
proti J. K. na základě soudního smíru ze dne 3. srpna 1933 č. j. Nc II
109/33-1 příslušející na placení měsíčních alimentů 250 Kč s obmezením, že povinné z této· pohledávky musí zůstati volnou částka 1.800 Kč
ročně. Jíž dříve, totíž usnesením okresního soudu v B. ze dne 9. prosince
1933, č. j. E 3776/33-1 byla A. K. na základě shora uvedeného soudního
smíru povolena exekuce zabavením polovice J. K. příslušející-ch petlsijDích a invalidních požitků proti úřadovně B) a zároveň bylo jí povoleno též přikázání zabavených požitků k vybrání. Také toto usnesení
vešlo v moc práva. Tím, že dovolacímu rekurentovi hyla ,pohledávka
A. K. proti J. K-ovi přikázána k vybrání, přešlo právo vymáhati tuto
pohled'ávku s dlužníka na rekU'fenta. Tento musí pohledávku dlužníkovu
převzíti ve stavu, v jakém byla v čas zabavení (rozh. č. 2174 sb. n. s.).
V této době byla již k návrhu Antonie K-ové zavedena exekuce proti
J. K. Dovolací rekurent mohl tedy dle § 308 ex. ř. jen vstoupiti do exekuce již vedené A. K-ovou a pokračovati v ní v jejím zastoupení. Exekuční řád sice nemluví výslovně o pokračování. v exekuci, ale před• písuje, že vymáhající věřítel, jemuž zabavená pohledávka byla přiká-

zána k vybráni, je zmocněn, aby v zastoupení dlužníkově vše podnikl,
teho je třeba k realisaci zabavené pohledávky (§ 308 ex. ř.). Měl-li
tedy v době zabavení pohledávky dlužmík již exekuční titul na tuto
pohledávku a na jeho základě jíž vedl exekuci, nelze vykonati práva
dlužníkovi z toho vzešlá jínak než vstoupením do exekuce na místo
puvodního vymáhajícího věřitele čili pOkračováním v ní.
čís.

14230.

Zmocněni ke sporu, udělené jednatelem bez příkazu za stranu, jest
vubec nepřípustné.
00 usnesení odvolacího soudu, jímž byly uloženy útraty podle § 38
druhý odstavec c. ř. 8., jest přípustný rekurs.

(Rozh. ze dne 8.

března

1935, R I 132/35.)

R. T. byl autem, jež řídil žalovaný, poraněn a zemřel druhý den
po Úraze. Advokát Dr. H. domáhá se jako zástupce R. T. na žalovaném
zaplacení 5000 Kč jako bolestného. P r v Ý s o u d k návrhu žalovaného
vynesl rozsudek pro zmeškání, jímž žalobu zamítl, a to proto, že Dr. H.
nepředložil ani po uplynutí lhůty k tomu účelu mu dané plnou moc žalobcovu ani plnou moc otce žalobcova, ač tvrdil, že otec žalobcův jako
jednatel bez příkazu mu udělil plnou moc k podání předmětné žaloby.
O d vol a c í s o ud k odvolání Dra H. z·rušil rozsudek prvého soudu
i s řízením mu předcházejícím pro zmatečnost, žalobu odmítl a uložil
Dru H-ovi, který jménem R. T. žalobu podal, náhradu nákladů zmatečného řízení.

NejvyŠší soud

nevyhověl

rekursu žalobcovu.

D ů vod y:
Jednatelství bez příkazu jest jednáním bezprávným a proto již podle
hmotného práva jest užíti zásad § 1016 obč. zák. i při jednatelství bez
příkazu podle §§ 1035 a násl. obč. zák. (srovnej rozhodnutí č. 12779
sb. n. s.). To značí, že jednání jednatele bez příkazu jest pro osobu
za níž bylo jednáno, jen tehdy závazným, schválila-li jednání nebo si
přisvojila výhodu z něho plynoucí. To se však nestalo, an R. T., za něhož
P:Ý otec dal příkaz k žalobě, po podán.í žaloby zemřel, a jsou proto
predpoklady § 1016 obč. zák. v souzeném případě vyloučeny. Podle procesního práva jest zmocnění ke sporu udělené jednatelem bez příkazu
za.str~nu vftbec nepřípustné, am § 30 c. ř. s. ukládá advokátu, by před~
10zIl.~I~emnou plnou moc od strany, kterou zastupuje, a výjimečně při
pOU'sh ]ednatelsn:í bez příkazu jen potud, že připouští osobu, jež chce
za s~ranu provéstt procesní úkon bez průkazu zmocnění za předpokladů
a nasledku § 38c. ř. s. O takový případ sice šlo, avšak zakročující
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advokát nepředložil a následkem úmrtí R. T. nemohl předložiti plnou
jeho moc ve lhůtě podle § 38 c. ř. s. mu udělené. Proto právem vyslovil
odvolací soucl podle §§ 6 a 7 c. ř. s. zmatečnost celého řizení a rozsudku prvé stolice. Procesní předpisy jest vykládati přesně, poněvadž
upravují formální stránku, a nezná-Ii c. ,s. řád jiné jednatelství bez pří
kazu ve spom, nelze je připustiti, ano by to odporovalo stěžejním zásadám c. ř. s. Pozůstalost není žalobcem a nemohou proto ani dědici
vystupovati za žalobce a udíleti plnou moc, nehledě ani k tomu, že v souzeném případě by byla porušena zásada vyslovená v rozhodnutích
Č. 2866, 12372, 12940 sb. n. s., podle nichž nárok na bolestné přechází
na dědice a jest postu pitelný jen, byl-Ii za živa poškozeného uznán
škůdcem ve smiru nebo 'soudně žalobcem llplatněn, což se v souzeném
případě nestalo. Rekurs do výroku o útratách jest přípustný proto, že
nejde o uloženi útrat poclJe §§ 40 až 55 c. ř. s., nýbrž podle § 38 odst. 2
c. ř. s., na kterýžto případ se ustanovení § 528 c. ř. s. nevztahuje, a platí
proto ustanovení § 514 odstavec 1 a § 38 odstavec 2 c. ř. s., jež při
pouštějí neobmezeně rekurs do výroku o útratáoh. Než ani tu rekurs
není důvodný, any jsou splněny předpoklady odstavce 2 § 38 c. ř. s.
pro uložení náhrady útrat Dr. H-ovi tím, že plnou moc v udělené mu
lhůtě nepředložil.

čis.

14231.

Hospodář, který zjednal k mláceni odbomlka, provozujiciho mláceni
po živnostensku ,a za plat pro třetí osoby s vlastni mlátičkou, neruél
podle § 1157 obč. zák. za úraz, jejž utrpěl zaměstnanec pracujici z pnkazu hospodář!lva na vále mlátičky.

(Rozh. ze dne 8.

března

1935, Rv I 337/33.)

Spolužalovaný Václav F. sjednal Josefa B-e a Václava š-u, kteří jako
spollUvlastníci mlátící garnitury provozovali po živnostensku za plat mlácení hospodářům, k výmlatu sklizně s'polužalované Anny F-ové. Zároveň
najal k pracem při mlátičce žalobkyni Annu N-ou, která při mlácení
utrpěla úraz tím, že vál mlátičky, na němž stála, se od mlátičky utrhl.
žalobkyně domáhá se na žalovaných náhrady škody. P r v Ý s o u d
neuznal žalobní nárok důvodem po právu. O d vol a c í s o u d k odvol~ní žalclbkyně změnil rozsudek prvého soudu a uznal, že žalobní nárok
je důvodem po právu.
N e j v y Š š í s o u d k dovolání žalovaných obnovil rozsudek prvého
soudu.
Dů vody:
Dovoláni je odůvodněno, pokud vytýká odvolacímu rozsudku nesprávné posouzení věci po stránce právní. I kdyby bylo souhlasiti s od-

volacim soudem, že úraz žalobkyně byl způsoben vadným opatřením
a postavením válu mlátícího stroje, na němž žalobkyně pr~coval~, nel~e
za to činiti zodpovědnými žalované. Odvolacímu soudu Jest sIce pnsvědčiti v tom, že se ručení podle § 4 nař. mistodržitelství v Čechách
ze dne 12. března 1907 Č. 33 z. z. vztahuje na osobu hospodářského
podnikatele bez rozdílu, zda jest sám vlastníkem mlátíciho stroje (sb.
n. s. čís. 4074). Než v souzeném případě jest zjištěno nejen, že stroj,
na němž přišla žalobkyně k úrazu, patřil B. a Š., nýbrž i že B. a Š. byli
zjednáni i k mlácení samému a že důsledkem tohoto příkazu provedli
p'ostaveni mlátící garnitury a rozložení válu ve stodole žalované i výmlat
samotný osobně jako samostatní podnikatelé. Byli tedy zástupci sta"novenými hospodářem k mlácení a tím byl hospodář zproštěn zodpovédnosti podle § 4 cit. nař., neboť tento předpis stanoví výslovně, že
za zachovávání předpisu nařkenÍ' Í'sou zodpovědni majitelé hospodář
ských podniků nebo jich zástupci (srov. sb. n. s. čís. 4074). Z téhož
důvodu nelze ručeni žalované strany odůvodniti ani ustanovením § 1157
obč. zák. v doslovu třetí dílčí, novely. Ručení podle tohoto ustanovení
není ručenim za výsledek. To plyne jasně z materiálií k třetí dílčí novele, jež na stránce 346 dovozují, ze povinnost zaměstnavatele, stanovená novým doslovem § 1157 obč. zák., rommí se sama sebou, a podotýkají, poukazujíce k ustanovení §§ 1295 a 1298 obč. zák., že nárok
na náhradu škody podle tohoto ustanovení předpokládá kulposní zaviněni zaměstnavatele. Také požaduje toto ustanovení již podle svého
doslovu jen taková ochranná opatření, jež jsou podle povahy služby
možná. Nejde tedy o absolutní zajištění zaměstnance proti všelikému
nebezpečí spoj enému s provozem zaměstnavatele, nýbrž jen o opatřeni,
jež lze na zaměstnavateli rOZllmně podle zkušeností denniho života žádati, a zaměstnavatel' ručí za jich nedostatek jen, když jej zavinil. V souzeném případě je zjištěno, že B. a Š. jsou kováři a provozuúí se svou
mlátičkou mlácení po živnostensku a za plat pro třetí osoby. Jde tedy
o odborníky a, žalovaní již tím, že svěřili postavení mlátičky s válem,
na němž měli jejich lidé pracovati, odbornikům, postarali se řádně o bezpečnost těchto lidí a nelze jim vytýkati, že se nepřesvědčili, jak byl
vál postaven, a že B. a š. neupozornili na případné vady, neboť mohli
se právem spolehnouti, že B. a Š. mají mlátící stroj v pořádku a že jej
postaví tak, aby se osobám ,na vále pracujícím nic nepřihodilo. Nelze
na nich rozumně žádati, by jako lidé neodborní vynaložili větší znalost
a péči, než odborníd B. a Š., kteří ostatně, byvše k mlácení zjednáni
smlouvoU' o clílo, je provedli jako samostatní podnikatelé a jako takovi
postavili stroj s válem na vlastní zodpovědnost. Je sice zjištěno, že
žalovaní byli při mlácení osobně přítomni, ale je také zjištěno, pokud
se týče nesporno, že jim nepříslušela a jimi také nebyla vykonána ingerenCe na mlácení samé po stránce technické. žalovaný Václav F. odnáše,l jen od mlátícího stroje pytle s obilím a spolužalovaná Anna F-ová
nosila od mlátícího, stroje plevy a dávala lidem přesnÍ'dávku. Nelze
proto žalovaným právem vytýkati, že porušivše předpis § 1157 obč.
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zák., totiž nestaravše se řádně a bezpečnast a zdraví lidí, pracujících
na vále mlátičky, zavinili úraz žalabkyně, a byla protO' dovalán'í vyhověti.

čís.

14232.

o

náraku na náhradu škody, vyvozovaném z kanání nebo opomenutí
orgánu žalovaného finančního eráru jakO' vymáhajícího věřitele v berní
exelruci na PO'hledávku žalobce jako daňovéhO' dlužníka, rozhoduje soud
všeobecně přislušný a nikoliv krajský soud civilní v Praze, příslušný
podle zák. č. 4/18 Sb. z. a n.
(f~ozh.

ze dne 8.

března

1935, R III 712/34;
čís.

důvady

viz Úr. sb.

Č.

2006.)

14233.

Nebyl-li směnečný platební příkaz správně doručen žalovanému, jest
i žalO'vaný oprávněn k návrhu, aby dO'ručeni bylO' znavu provedeno
podle předpisu § 106 c. ř. s.

Oúvody:
Názor rekursníha sa~'du práve:TI nap~dá d~vala~í !~kurent Jako
. Vylíčen" nesllfávny pastup pn dorucenl ma v zapeh zmatecnost
my In y . )
, d' t b l '
t
'ed
dle § 477 Č. 4 c. ř. s., pakud tím,strane a~a a y a m?z?os pl' .
soudem prajednávati. K tétO' zmatecnastl mUSI saud v ka~dem obdo?,
přihlížeti z úřadu a ~esejde ?a lam,. byl-H na, zmatečnast tu upazorne~
žalobcem či žalavanym. Take !enta Je, ap~a~nen k tomu, ,ab~ ~?ud .upa
mil na nezákanný pastup pn damcovam a navrhl opetne radne da~
za 'enl' Zalavany' může se avšem .prati případné exekUCI na základe
rU)l~teťního příkazu brániti rekursem nebO' žalobau padle § 39 Č. 5 ex. L,
l'
.."
nemusí však vyčkati, až bude exekuce zave d'ena, a muze
pn~~ d'
ne pa užíti i vke abraných prastředků zára':,eň. Nebyla ~rata preka~ky, ab,Y
návrhu žalavané bylo vyhavěno za preclpakladu, ze zmatečny pa~tu~
lři damčavání platebníhO' příkazu byl zjištěn. Saud rek~,rsní, ač spravne
~vedl, že při absahu zpátečniha,lístku,ie připu:štěn prattdukaz ,dle § 292
odst. 3 c. ř. s., vycházeje z mylneha pravmha pr;dp,akla,d~, ?eprezkoumal
zjištění prvéhO' saudu, a pOS}UPU při datuČaVanl, ac z]lstem ta v rekursu
žalujcí strany byla vyslovne napadena.
čís.

(Razh. ze dne 9.

března

1935, R II 84/35.)

Směnečný platE)bní Ipříkaz nebyl .daručen žalavané dO' vlastních rukau. K jejímu návrhu prahlásil prO' ce sní s a u d daručení ta za
zmatečné a nařídil apětné daručení směnečnéhO' platebníhO' příkazu žalované. Rek u r sní s'a u' d návrh žalavané na apětné dar.učení smě
nečnéhO' platebníhO' příkazu zamítl. O ů vad y: Směnečný platební pří
kaz byl žalavané padle ~pátečníha lístl<u daručen k vlastním cukám
v madré abáke. Zpáteční, Hstek ten jest Iistinau veřejnau padle §§ 292
a 110 c. ř. s., která tvaři plný důkaz a tam, že zásilka byla řádně daručena. Nesprávnost příběhu veřejnou Iistinau asvědčenéha, tedy v prajedn"ném případě nesprávnast daručení lze padle § 292 c. ř. s. uplalni.Ji
především padáním žalující na pracesní saud s návrhem, aby byl smě
neční platební příkaz znavu daručen. Není přípustné, aby pracesní sauu
pa skančeném procesním řízení' se zabýval mima spor tauta atázkou
na návrh žalavané, praváděl a tam důkazy a rozhadoval, zela žalované
byl směneční platební příkaz řádně doručen, čili nic. Neboť, nebyl-li
ii dasud daručen, není tím žalavaná vůbec datčena a není na řlzení
súčastněna. Tepr'v, byla-li by proti ní, na základě tahato příkazu pak vedena exekuce, jest na ní, ~by se prati ni bránila žala bou Ve smyslu
§ 39 čis. 5 ex. ř., v níž může uplatniti, že směneční platební příkaz
prati ní neexistuje, paněvadž jí řádně nebyl doručen.
N e j vy Š š í s a u d zrušil usnesení rekursníha saudu a ulažil mu,
by o rekursu znovu rozhadl.
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14234.

Spary ze služebníhO' poměru obecních zřízenců (§ 24 záll. čís. 16/
20 Sb. z. a n.) patří před pracavní soudy.
(Razh. ze dne 9. března 1935, Rv II 235/33.)
Zalobce damáhá se převadu a zařazení dO' ll. platavé stupnice asmého
stu'pně platovéhO' systému pragmatikálních zřízenců stát~~c?s nárakem
na pastup d8 vyššího stupně dnem :. led,na 1927. ,N 1 z s I S 8 U d y,
v první stali ci ,okresní saud v M. O., ~alabe nevyhavely.
N e j v y Š š í s o u d zrušil z paclnět,u. davalání žal?bce ra~sudky
nižších soudů i s řízením jim předcháze]lcuTI prO' zmatecnost a zalabu
odmítl.
Důvody:

Dne 1. ledna 1932 začala ji,ž účinnast zákona a pracavní,~h. so:,dech
ze dne 4. července 1931 Č. 131 sb. z. a n. a týmž dnem zahaJ tl čl,?nost
pracovní saud v M. O. (§ 6 vlád. nařizení ze dne 1. pr?sllnce 1931 c. I~O
sb. z. a n.). Oavalacímu saudu byla řešiti předem atazk~: zda byl pnslušným k projednání sporu ještě akresní soud v ~. O:; c:.zcla, nalezelo
a něm rozhadnauti již pracavnímu saudu v M. O., Jehaz pnsl~sn~st Jest
výlučná a nemůže býti změna ,mi dahadou.~~ran (§ 1 od~t. I.zak. c; 1~1~
31 sb. z. a n.). V tamta směru bylo uvazlÍl, zda slUlzebm pomel' za
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lobce jako hvale ustar:oveného obecního zřízence ve smyslu zá:kona ze
dne 17. prosmce 1919 c. 16 z roku 1920 sb. z. a n. jest založen soukromopr~~ní smlouvou (§ 1 odst. 1 zák. Čí's. 131/31 sb. z. a n.). Zi>kon~m CI~; 16/?0 sb. ~. a n. byla pro služební poměr trvale ustanoven~ch zr!~e,~<;~. o?ec~I'ch ,st~novena jen určitá pravidla obecně platná,
mIsto dnvetSl'ch, mdIvIdu,aln.lch.smlu~, a'lšak dosavadní soukromoprávní
pov~h,a ,sluze~mho 'p0meru )ejIch tImto zákonem změněna nebyla. Ve
zprav; us;avn:h~ v~bor~ Narodního. shromážděni (tisk.č. 2010) se výslovne zduraznule, ze az dosud bylI obecni zřízenci odkázáni výhradně
na po~ěr smluvní a že novým zákonem má se jim dostati hlavně úpravy
hmot~ych ~?měrů, aby měli zákonitý podklad. ~dyby byl zákonodárce
zamysl;1 ~n7naÍl trv~le ustanoveným obecnim zřízencům služební postavem ve.re]nopravm, byl by to zajistě výslovně prohlásil v zákoně,
pko to UČl1lll v § 2 odst. 2 zákona o obecních úřednicích ze dne 23. čer
v:nce.l ~19 čís. 443 sb. z. a n., jenž byl jinak vzorem též pro uspořádání
predploSU zakona o obecních zřizencích čis. 16/20 sb. z. a n. To však
zákon neučinil, -naopak zdůraznil v § 2'5 odstavci 1 zák. čís. 16/20 že
zřízen,ci, již ustan?venf l'ře.d účinností tohoto zákona zůstávají nadále
v~ svem d~sava?m~ sluzebn.l1TI y?stavení, tedy soutkromoprávním, a odkazal v § A veskere spory vzesle ze služebního poměru těchto zřízenců
na pořad so~dní'"ted~ ~řejmě jako věci soukromoprávní, kdežto stejiné
s~o~y obe<;mch .uredm~u byly v § 40 zák. ČÍS. 443/19 'sb. z. a n. pří
kazany poradu mslanCI samospravnych. Am z okolnosti, že zákon čís.
16!2~ sb. z., a n. _~'stanoovil uročítá, pr~vidl~ pro úpravu sllužebního pome;u . obecm~h znzencu, obdobna predplsům pro úředníky veřej nopr,a~m, z~me~a v § 4, 6, 7, 8, 10 aj. zák. čís. 16/20 sb. z. a n., nelze
j~ste be~pečne dovozovati, že tím byla změněna právní povaha služebfil?O P?':uěru těchto zřízen ClI, ~oněvadž i soukromoprá\Cní služební pon:'er mme bytl takto upraven, pk bylo podrobně dolíčeno v rozhodnutJ.ch senátu pro řešení konfliktů kompetenčních ze dne 25. května 1925
ČIS,' ~87 z ro~u 1924 a čís. 338 z roku 1925 (viz Sbí,rka nejvyššího soudu,
IOcmk sedmy str. 1943 a 1951) a poukázáno i k tomu že k obsazení i takového místa, jímž se zakládá služební poměr obec~ího zřízence trvale
ustano~eného jest r;otř;bi též svolení druhé strany, takže nejde o jednostr~nnY,akt o~ce, nybrz v podstatě -o smlouvu. Z těchto úvah vyplývá že
sluzebm po~er trvale u·stanovených zřízenců obecních má povahu ~ou
kromopravm (~ml~~níi). Zákonem čís. 131/31 sb. z. a n. bylo ustanovem § 24 zak. CIS. 16/20 potud změněno že místo řádných SOUdIl
nastoupila nyn} pří~lušnost pracovních soudŮ (zvláštních oddělení pr~
spory rracovm~ a Jen v místech, kde jích není, zachována pří,slušnost
okre~mch soudu podle § 42 dotčeného zákona. Srov. Dr. Vážný: Pracovm so.udy str. 26 a 27, Říha: Pracovní soudy str. 34. Tvto spory nebyly "n~ podle ~ 1 od~t. 2 zák. čís. 131/31 sb. z. a n. ~ příslušnosti
p~aCOVl1lC~l ~oudu vyl?~čeny, jako se stalo u sporů zaměstnanců státmch .a statl1l:h, podmku pro zvláštní povahu těchto služebních a pracovmch P?~eru. Okresní soud v M. O. nebyl tudíž věcně přísllUšným
k projednam tohoto sporu. Tím založen byl zmatek podle § 477 čís. 3

c. ř. s .. k němuž bylo dovolacímu soudu hleděti z úřadu (§§ 513. 471
čis. 7 a 494 c. ř. s.
čís.

14235.

Nárok na ,náhradu pro bezdůvodné zrušeni zasnoubení jest posuzovati podle práva platného v místě. kde bylo zasnoubení uzavřeno.
(Rozh. ze dne 12. března 1935, Rv IV 624/33; důvody viz Úr. sb. č. 2008).
čís.

14236.

Ze smlouvy, uzavřené centrálou, nemůže býti žalována liliálka.
(Rozh. ze dne 13. března 1935, Rv IIl1023j33; důvody víz Úr. sb. 2011).
čís,

14237.

Přeloženi do výslužby podle § 106 lit. b) služebního řádu železniénich zaměstnanců je neplatné, bylo-Ii vysloveno - třeba s účinnosti až
po uplynutí jednomčni doby nemožnosti vykonáváni služby pro chorobu - pred nplynutim této doby,
.
(Rozh. z 13. března 1935 Rv III 529/34; důvody viz Úr. sb. č. 2012.)
Čís.

14238.

Návrh na povolení exel<uce jest zamítnouti, není-li z něho jasno, zda
vymáhající věřitel navrhuje exekuci na členské podíly člena společen
stva, či na to, 00 pro člena společenstva vybude při jeho výstupu ze
společenstva.

Vymáhající věřitel navrhujlci exekuci zabavením a přikázáním vy-

pořádacího podllu člena společenstva nemůže se domáhati, aby spole·

čenstvu byla po povoleni exekuce soudem doručena výpověď podílu povinného.
(Rozh. ze dne 14. března 1935, R I 129/35.)

P r v Ý s.o II d povolil exekucí zabavením a přikázáním společen
ského podílu povinného jakož i jeho výpověd'. Rek u rs n i s o II d
k rekursu poddlužníka »D ...... « zapsané společenstvo s r. o. v Č. L.
změnil usneseni prvého soudu a exekuční návrh zamítl. O ů vod y: Podle ustanovení § 56 zákona ze dne 9. dubna 1873 čís. 70 ř. z. nejsou soukromí věřitelé člena společenstva oprávněni činiti si za účelem uspokojení nebo zajištění nárok na věci, pohledávky nebo práva tvořící jmění

-
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společenstevní. Předmětem exekuce může pro ně býti jen to, co jest člen
společenstva sám oprávněn žádati na úrocích a podílu na zisku a co by
mu připadlo v případě zrušení společenstva nebo jeho odchodu ze společenstva. Podle toho je zákonem vyloučena exekuce zabavením a při
kázáním společenského podílu. Výpověď společenského podílu nepatří
':úbec do exekučního návrhu.

N e j vy

Š

ší soud

nevyhověl

dovolacímu rekursu.

Duvody:
Stěžovatel připouští, že exekuce na členské podíly člena společen
stva jest nepřípustná, namítá pouze, že z exekučního návrhu jasně vyplývá, že navrhl exekuci pouze na to, co pro povinného vybude pří jeho
výstupu ze společenstva. Tomu však tak není, neboť právě z exekuč
ního návrhu, obzvláště z poslední jeho věty vyplývá, že stěžovatel navrhl
exeku'Ci i na členský podíl povínného. Není, na 'soudu, aby teprve vypátral, o jaké nároky navrhovateli vpravdě jde. Přináleželo naopak stě
žovateli, aby podle § 54 ex. ř. odsl. 3 přesně a určitě označil části majetku, na které má býti exekuce vedena. Stěžovatel jest na omylu i co do
otázky výpovědí. Soudy jsou povinny přijimati a doručovati odpurci ví'pověd} pouze v příčině hypotekárních pohledávek (§ 119 j. n.), v pří
čině jiných pohledávek však taková povinnost je nestihá (srovnej odpověď min. sprav. k dotazu o ustanoveních nových procesních zákonu,
pří!. k min. nař. ze dne 3. října 1897 Věstník čís. 44 k § 119 j. n. a rozh.
Ol. U. 134).

čís.

14239.

Doznal-li odesílatel, že baleni bylo nedostatečné, vadné, nebyla zákonná domněnka, že škoda vznikla z této příčiny, vyvrácena pouhým
zjištěnlm, že poškození vzniklo nesprávným a nedbalým uložením balíku ve vagoně železničními zřizenci.
(Rozh. ze dne 14.

březn~

1935, Rv I 572/33.)

Důvody:

Odesílatel doznal se v nákladním listě" že 0ge~lané ,v jut~ balené
"
. e nedostatečné baleno. Podle čl. 49 zel. pr. r. ručt odestlatel za
zb OZl
J
' , I'lS t u a s t'b
, nost
svy' ch údaju• a pro hl'"
asem v na'kl a' dmm
I n o II' ho VŠ"
.sprav
b
hl'"
.
" ' n echn následky toho, že tyto údaje ne ~ pro ' asem )Sou ne,sp,ravne,
" Iné nebo neúplné. Tímto prohlášemm byl odestlatel vazan a llz~a:
I ~~Ie § 3 čl. 56 žel. př. ř., že zboží k přepravě předané bylo nedo.statecn~
baleno a podle § 5 čl. 56 cit. zák. ručí za následky toho, že obal Je ~adny
a nese' všechny škodu z toho vznikají,cí. Za toho~o sta~u věc!~yla, zelez~
nice oprávněna dovolávati se podle cl. 90 § 2 ht. b) zel. pr. r. zakonne
domněnky, že škoda na přepravov~némtboží P?vstalá m?hla po~~e
okolností vzniknouti z nedostatečnos.tt ,nebo ,vadno,:;h ob:l~ a ,~e z, t~ pnčin,y také vznikla, jak jí toto dobrodtTI1 § ~ cl. 90 ze~. pr. r~prt~nava; Na
žalobkyni bylo, by tuto zákonnou domnenku vyvrattla presnym du~a
zem že škoda z nedostatečného nebo vadného balenI. nemohla vznrknoult a také nevznikla. Prvlní soud usoudil, je balení přep~avovaného
zboží odpovídalo povaze a ceně, z?oží a obc?odní :vykl?,s~l, ta~že se
dráze ndze dovolávaH Ulstanovem cl. 90 § 2 hl. b) zel. pr. r., a ze ~o
škozeni nevzniklo z vadného balení, nÝ'brž nesprávným a neodbornym
uložením balíku ve vagoně železničními zřízenci, za něž železn.rce podle
§ 101 žel.př. ř. ručí. Odvolací soud vysl?':,il, že železn}ce byla bv _VyVl:
něna, kdyby zjištěné poškození bylo zavtneno vadnostJ ?b~lu; pon~vadz
'.,šak jest zjištěno, že přrčinou poškození nebyl o?al, ny~.rz spatne uložení ve vaaoně železniČinÍm,j zřílzenci, nemůže pry se drah'a na ustanovení čl. 90 "žel. př. ř. odvolávati a ručí za škodu. Při tomto práv~ím nazjrání na věc přezírají však oba nižší soudy skutečnost odesrlatelem
zboží doznanou že balení bylo nedostatečné, vadné, se kteroužto skutečností zákon 'spojuje zákonnou domněnku, že z této příčiny škoda
vznikla. Tato zákonná domněnka nebyla vyvrácena přesným důkazem,
. že z ní vzniknouti nemohla, neboť byť i bylo zjištěno, že _P?š<koz~~í
vzniklo nesprávným a nedbalým ulo~ením balí~u ve v~go~e zel,eznrcnimi zřízenci, není tím ještě podán zakonem pozadova?y duk~z, zeopoškození zboží nemohlo vzejí1i z nedostatečneho balem, kteryzto dukaz
bylo žalobkyni provésti, aby nasta1-a povinnost železnice k náhradě
škody.
čis.

Žalobkyně

tvrdíc, že zbož, (plsť) bylo zasláno firmě S. do stanice K.
v bezvadném stavu a v obalu, odpovídajícímu obchodním zvyklostem,
domáhá se hlobou rra čsl. státu náhrady škody tvrdí.c, že zřízenci dráhy
se zásilkou špatně nakládali, ji špatně naložili do vagonu, čímž se plsť
prodřela a stala se úplně neupotřebitelnou. Niž š í s o u d y uznaly podle žaloby.
N e j v y Š š í s o li d k dovolání žalovaného
a žalobu, zamítl.

soudů

změnil

rozsudky nižších

14240.

Zákaz započtení stanovený v druhé větě druhébo odsta-:cc § 118 zákona ze due 21. února 1929 čis. 26 Sb. z. a n. neplatí, bylo-h podle § 117
lit. a) v doslovu čl. I. zákona ze dne 14. července 1931 čís. 125 S~. z. a n:
provedeno zvýšeni dávek pensijniho pojištěni soukromých ~m.es~ancu
ve vyšších službách, odpov/dající započteni poloviny nepojlstene doby
služební.
(Rozh. ze dne 14. března 1935, Rv I 219/34.)
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Podle pensijního dekretu žalobcova podléhá výslužné, ~teré do,stává
žalobce od žalované ve výši 1.120 Kč měsíčně, snížení o častku, kterou
žalobci vyplácí pensijni ústav jako invalidní a starob ni rentu na základě
zákonného pensijního pojištění. Výše tohoto invalidního duchodu člmla
podle výměru všeobecného pensijního ústavu v P. ze dne 1. srpna 1930
7.564 Kč ročně o kterýžto obnos žalovaná žalobci snižovala jeho pensijní důchod. Výměrem ze ,ďne 13. března 1932 čís. 602.813 zvý~il žalobci
Všeobecný pensijní ústav na jeho žádost ve smyslu zákona ČIS. 125/31
íeho invalidní dikhod o obnos 3.270 Kč ročně s účinností od 1. dubna
1931 a to tím způsobem, že ve smyslu citovaného zák~na m~ zapo6tal
do jeho služebních let, tv'ořících podklad jeho invaltdmch naro~u, Jeho
zaměstnání v soukromých službách strávené za dobu od 20. ltstopadu
1889 do 30. dubna 1896, jednak dále dobu jeho zaměstnání ve službách
žalované pojišťovny za dobu od 1. května 1896 do 31. prosince 1908, do
kdy vzhledem na neexistenci zákona o povinném pojištění nebyl vůbec
pojištěn ježto jeho pojištění počalo se dle § 177 zákona pensijního
dnem 1: ledna 1909. Tuto služební dobu zwpočítal mu Všeobecný pensijní ústav kvotou poloviční, čili z 217 měsícu a 11 dn~ započítal m~.lO~
měsí.cu. Svými žád'Ostmi ze dne 26. dubna 1932 a 18 .. :er~~a 19~2, J1~11~
dle své povinnosti žalobce oznámil žalované toto zvysent. teh~ tn,valtdm
renty uplatni! vuči žalované svůj nárok, aby mu tyto zvysene duchody
nesrÚela z jeho pense. Táž však mu svým dopisem z 23. z~ří 193~ oznámila, že prý nemá nároky na zvýšené požitky poskylovane mu Vseobecným pensijním ústave~ za .leho n~pojištěnou sl.~žební ~obu, a ~e. m~
proto bude tyto zvýšeno ipozltky z jeho pense srazelt a !lm zap?čltavat~
iyto zvýšené jeho invalidní požitky k svému dobru. Redlle! za!ovane
iišťovny mu také oznámil, že žalovaná trvá na vrácení částky 3.276 Kč,
kterou žalobce z titulu zvýšené invalidní, renty od Všeobecného pensijního ústavu za dobu od 1. dubna 1931 do 31. března 1932 hotově obdržel, a že ona mu tento dosud nesrážený obnos 3.276 Kč bude za tuto
minulou dobu srážeti a mimo to, že n,a dále počítaje zpětně od 1. dubna
1932 mu bude z téhož titulu srážeti z jeho pense trvale měsíčně kvotu
per 273 Kč. žalobce domáhá se zjištění, že žalované nepřísluší prá~o
tvto částky z jeho pensijních požitků srážeti. Ni ž š í s o II d Y uznaly
podle žaloby majíce za to, že zák~z ;apočtení na smluvní .plnění,'pod~e
~ 118 od~t. 2 druhá věta zákona ČIS. 26/29 sb. z. a n. platI I v pnpade,
bylo-li podle § 177 lit. a) zákona čís. 26/29 sb. :. a n. v d?,s~ovu čL.~ :á~
kana čís. 125/31 sb. z. a n. provedeno zvýšení davek pensl]ntho pO]1stem
v rozsahu v cit. zákonném ustanovení uvedeném.
N e j v y Š š í s o u d k dovolání žalované změnil rozsudky nižší.ch
soudů a žalobu zamítl.
DuvolÍy:
Jde o právní otázku, zda zákaz započ~enístanove;:ý v druhé větě
drl/hého odstavce § 118 zákona ze dne 21. unora 1929 C1S. 26 sb. z. a n.
platí i tehdy, bylo-Ii podle § 177 lit. a) v doslovu čl. 1. zákona ze clne 14.

července 1~31 čís. 125 sb. z. a n. provedeno zvýšení dávek pensijního
pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách, odpovída:jící započlení poloviny nepojištěné doby služební. Zákon čís. 125/31 sb. z. a
n. neobsahuje ustanovení, že právě uvedený zákaz započtení má platiti
i pro zvýšení dávek, jež bylo upraveno teprve novým předpisem § 177 a),
vsunutým do zákona čés. 26/29 za § 177. V první větě druhého odstavce § 118 úkona čís. 26/29 sb. z. a n. byla vyslovena zásada, že,
'e-li zaměstnavatel na základě smluvního uďednání oprávněn započísti si
;,a smluvní plněn,í zaopatřovacích požitků zcela nebo z části dávky ze
zákonného pojištění, zůstává toto právo zaměstnavatelovo nedotčeno.
V druhé větě druhého odstavce § 118 jest uvedené zaměstnavatelovo
právo sice obmezeno, ale jen v tom směm, že na smlucvní plnění nelze započísti částku, o kterou důchod z nároků získaných do účinnosti tohoto
zákona vyměřený podle § 177 tohoto zákona převyšuje výměru důchodu
z týchž nároků podle dosavadního zákona, po případě úhrn tohoto dů
chodu a drahotních přídavků k němu, byly-li započítatelny též drahotní
přídavky. Jde tu zřejmě o předpis, stanovící určitou výjimku ze všeobecné zásady vyslovené v první větě téhož odstavce, že započtení m
smluvní plnění zaopatřovacích požitků jest přípustné. Zákon tu mimo··
řádně zasahuje i do toho, CoO si strany u~ednaly soukromou smlou'vou.
Tato výjimka se vztahuje výslovně jen na rozdíl mezi duchodyvyměře
nými podle § 177 zákona -čís. 26/29 sb. z. a n. a důchody vyměřenými

podle dřívějšího zákona. Ustanovení § 177 je,st zařaděno v oddílu nadepsaném »lIstanovení přechodná a závěrečná, a jest rázu přechodného.
V druhé větě druhého odstavce § 118 měl zákon na mysli jen zvýšení dů
chodu podle zvláštního původního předpi,su § 177 zákona čís. 26/29
sb. z. a n. a nelze proto zákaz v ní vyslovený výkladem rozsiřovati a
vztahovati jej i na jinaké zvýšení důchodCI, když nový zákon čís. 125/
31 'sb. z. a n. vůbec neo,bsahu~e podobného omezujícího ustanovení,
jako jest předpis drtťhé věty druhého odstavce § 118. Nelze tedy zákaz
započtení, stanovený jen pro určitý cvyjímečný a přechodný případ podle
§ 177 vztahovati i na zvýšení dávek pensijního pojištění, jež bylo pojištěncům přiznáno teprve pozděj.ším zákonem čís. 125/31 ·sb. z. a n.,
neboť tento pozdější zákon nijak nevyjádřil, že zákaz smluvního započtení má platití i pro zvýšené dávky jím nově přiznané. Ani z ma terialií
zákona nelze vyvoditi, že zákonodárce na tn pomýšlel, aby vyjímečně
omezující ustanovení druhé věty druhého odstavce § 118 zákona Čí,s. 26/
29 sb. z. a n. bylo rozšířeno také na nějaké pozdější zvýšené ďávky,
jaké byly přiznány zákonem čís. 125/31 sb. z. a n. Pro úplnost se dodává, že v zákoně ze dne 21. června 1934 čís. 117 sb. z. a n., jímž byla
změněna a doplněna některá ustanovení zákona o pensijním pojištěni
soukromých zaměstnanců ve vyšších službách, bylo v novém doslovu
§ 176 v odstavci 3 ustanoveno, že částka, o kterou se zvyšují dilchody
v důsledcích státního příspěvku, nesmí, býti zaúčtována zaměstnavate
lem na zaopatřovací poži,tky příslušející smluvně jeho zaměstnancům.
Ani při této poslední novelisaci zákona o pensijním pojištění nerozšířil
tecly zákonodárce zákaz započtení i na dávky zvýšené podle § 177 a)
Civilní rozhcdnutí XVII.
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~ou:deJ1l _ e.xekučníl11.

Ná~rh na odkl~d exekuce učinila L. L. (n1koh dluznlk A. L.) a oduvodlllla lel tlm, že podala u okresního soudu
v B. vylučovaCí žalobu (»~árokovou žalobu« ve smyslu § 92 zák. čl.
LX/1881). V § 93 tohoto zakona v doslovu čl. V. čís. 17 zákona ze dne
19. ledl:a 1,928 čís. 23 sb. z. a n. může exekuční soud na návrh učiněný
v žalobe (§ 92) povohtJ odklad exekuce a·ž do pravoplatného rozhodnutí
o žalobě. Návrh L. L. byl ovšem učiněn zvláštním podáním "j ..
koli v úlobě .vylučov~d (ná:okové). Je-Ii však exekuční soud podle' § 03
llvedeneho zakona pnslusny rozhodovatl o návrhu učiněném v žalobě
(§ 9?), nel~e míti za to, že by byl některý jiný soud příslušným k rozhod?vam o. n~vrhu na odklad exeku~e. len proto, že byl učiněn samostat. nym podalllm. Okresm soud exekucm v P. není vůbec povolán, aby 'O návrhu ~a.~dkla~ exekuce rozhodovati, ježto byl dožádán jen o výkon povolene, l~Z drazby, a to okresnnn sou'~em v B. jako příslušným soudem
exekuclllm (čl. XIV. a XVII. odst. 2 zakona čís. 23/28 sb. z. a n.). Podle zásady vyslovené v § 93 zák. čl. LX/1881 v doslovu čl. V. čís. 17 zákona čí-s. 23/28 sb. z. a n. přísl.uŠí rozhodovati o návrhu L. L. na odklad
exekuc~ okresnímu s~ud~ v B. jako soudu exekučnímu, jenž ostatně též
exekucI povohl a u nehoz byla 1 »nároková žaloba« podána.

v doslovu zákona čís. 125/31 sb. z. a n., neboť obmezil nový zákaz zaúčtování v}'slovně jen na ony částky, o něž se zvyšují důchody v důsled
cích státního příspěvku, av.5ak ustanovení § 118 odst. 2 zákona čís. 26/
29 sb. z. a n. ponechal beze změny. Jest sice správné, že zákon čís.
125/31 sb. z. a n. měl býti k dobru jen zaměstnancům, ale nelze pře
hHžeti, že někteří zaměstnanci měli pensi upravenou zvláštními smluvními lIjednánimi se zaměstnavateli, kteří jim do pense započítávali také
léta odsloužená před dobou, kdy zákonné pensijní pojištění vešlo v platnost. žalobce sám přednesl, že mu žalovaná vyměřila 'pensi podle doby,
kdy byl u ní zaměstnán, t. j. od 1. května 1896 do 30. dubna 1921, tudíž
i za dobu až do 1. ledna 1909, kdy povinné pensijní pojištění ještě neplatilo. Okolnost, že zvýšení dávek podle zákon·a, ČÍS. 125/31 sb. z. a n.
by v tGmto případě nepřipadlo k dobru zamě.stnanci, nýbrž zaměstna
vateli, není v rozporu ani s ďoslovem ani s duchem zákona, protože zaměstnavatelovo právo k započtení plyne tu ze smlouvy a zaměstnanec
není ve svých právech zkrácen, neboť se mu i po tomto započtení nedostane na pensi méně, než jiným pojištěncům, kteří podobnou smlouvu
se svými zaměstnavateli neměli. Správnosti tohoto názoru nasvědčuje
ostatně i doslov první věty druhého odstavce § 118 zákona čís. 26/29
sb. z. a n., dovolujicí- zásadně zaměstnavateli započtení na smluvní
plnění. Nebylo-li zákonem čís. 125/31 sb. z. a n. zaměstnavatelům zakázáno započítali si na smluvní plnění zaopatřovacích požitků částky dúchodů stanovené novým předpisem § 177 a) a použi].a-Ii žalovaná svého
smluvního .práva k jejich srážce, nepřísluší žalobci právní nárok na jejich
výplatu a jeho žalobní žádosti nebylo lze vyhověti.
čís.

(Rozh. ze dne 15. března 1935, R I 79/35.)
exekučnímu

.soudu
(na Slovensku) i tehdy, byl-li návrh učiněn samostatným podáním. O takovém návrhu není povolán rozhodnouti soud, jenž byl dožádán jen o výkon povolené již dražby.
března

14242.

, Zákon ze _d','e 24. února 1934 čís. 33 Sb: z. a n. o dočasných opatře
Olch v exekucOlm a Ironkursnlm řízeni proti zemědělcům.
Vnucen:ý správce dlužníkových pachtov,ních práv nenl oprávněn k rekursu pmtt usneseni o odkladu dražby podle tohoto zákona.

14241.

o návrhu na odklad exekuce přísluší rozhodnouti

(Rozh. ze dne 14.

čis.

1935, Nd I 94/35.)

Jak okresní soud v B., jenž povolil exekud mobilární, o niž tu jde,
tak i okresní soud exekuční v P., který byl dožádán o výkon povolené již
dražby svršků, prohlásily se nepříslušnými k rozhodnutí o návrhu na
odklad exekuce z dúvodu podané žalo,by vylučovací, učiněném' zvláštním podáním.
N e j v y Š š í s 011 d rozhodl, že příslušným k rozhodnutí podání,
o něž tu jde, je okre·sní soud v B.
Diívody:
Podle spisů E IX 1274/33 okresního soudu v B. byla mobilární exekuce, o kterou jde, povolena okresním soudem v B. a tento soud jest také

.

P r v Ý .s o u d 'povolil povinným - nájemcům velkostatku v N. _.
podle § 1 z<tkona ze dne 24. února 1934 čís. 33 sb. z. a n. odklad exekllce
Rek u r sní' s o u d změnil k rekur.su, vymáhajícího věřitele usneseni
prvého soudu a návrh na odklad exekuce' zamíti.
Ne j vy Š š í s 10 U d oďmí.tl odvolací rekurs vnuceného správce
pachtovních práv povinných do tohoto usnesení.
Diívody:
Zákon Čí·s. 33/34 sb. z. a n. nepřiznává vnuoenému správci oprávnění
k rekur,sll prah, usnesení o odkladu dražby a z jeho postavení jakožto
vnuceneho spravce pachtovních práv dlužníkú oprávnění to neplyne.
čís.

14243.

Do:mněnka čl. 90 § 3 žel. přepr. řádu byla vyvrácena zjištěním že
dohytcata byla poraněna prudkým nárazem při posunováni vlakií: Na
15"

-

čís.
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-

čís.
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žalované dráze bylo, aby prokázala nedostatek příčinné souvislosti mezi
uhynutím dobytčat a prudkým nárazem při posunu.
(Rozh. ze cine 15.

března

Hzen! neprokázal-li žalobce, že poplatky byly přislušným finančním úřa
dem pravoplatně vyměřeny a že použil přípustných opravných prostředků proti vyměření těchto poplatků.

1935, Rv I 569/33.)
(Rozh. ze dne 15.

žalobce naložil sám ve stanici V. B. (Podkarpatská Rus) vagon živých krav. Zásilka byla adresována do stanice určení N. S. v čechácl1
a byl úsilce té podle předpisu po dobu dopravy dán průvodce. Žalobce
domáhá se na žalovaném československém státu náhrady škody Z;pů
sobené mu prý Hm, že pmc!kým nárazem ve stanici B. při neopatrném
posunování byly krávy mrštěny na stěnu vagonu, dvě z nich Se poranily
a musily býti poraženy. P r v Ý s o u d žalobu zamítl zjistiv mimo jiné,
že kravám nebylo ve vagoně řádně podestlácno, že dobytek dojel do N. S.
bez průvodčího a že náraz v B. při posunování, byl mírn}", obvyklý při
posunování. O d vo I a c í s o II Id k odvolání žalobce změnil rozsudek
prvého soudu a uznal žalobní nárok důvodem po právu.
Ne j v y Š š í so II d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Podle čl. 90 § 2 žel. přepr .. ř. železnice neručí za škodu vzniklou
lit. f) ze zvláštního nebezpečí spojeného s přepravou pro živá zvířata
a lit. g) z nebezpečí, které má býti odvráceno doprovodem zásilky,
a podle § 3 čl. 90 žel. př. ř. mohla-li podle okolností škoda vzniknouti
z příčin 'pod lit. f) a g) uvedených, platí domněnka, že z nich vznikla,
nedokáže-li oprávněný opak. Na žalobci tedy bylo, aby tuto zákonnou
domněnku vyvrátil. Tento důka'z se mu podařil, neboť bylo zjištěno, že
obě krávy byly zraněn'y prudkým nárazem při posunování vlaků '1e sta;lici B. Tím jest s dostatek vyvráceno, že škoda, o jejíž náhradu, jde,
nemohla vzniknouti ze zvláštního nebezpečí spojeného s dopravou pro
živá zvířata, a že naopak tato škoda povstala z hrubé nedbalosti železnice, ježto její z<lměstnanci nedbalí ~předpisů čl. 84 § 7 žel. př. ř. a ne\)rovedli posun vozů se zvířaty se zvláštní opatrností, a že železnice
~e nevyhnula při posunu zapovězeným prudkým nárazům. Dovozuje-Ii
žalovaná dráha s hlediska dovolacího ďůvodu č. 4, že k vyvrácení právní
domněnky čl. 90 § 2 lit .f) žel. př. ř. byla žalujfcí strana povinna nepochybně dokázati zaviněni železnice a příčinnou souvislost mezi zaviněním železnice a způsobenou škoclou, jest s ní souhlasiti jen potud, že
bylo věcí žalobce vyvrátiti shora uvedenou zákonnu domněnku, a tedy
dokázati zavinění dráhy, což 'se také stalo, na žalované však bylo pro~
kázati, že mezi uhynll'tímkrav.a prudkým nárazem ,při posunu, a tedy
jejím zavinění'm) není příči'110é souvislosti.
čís.

14244.

Na základě smluvního závazku zapraviti poplatky z převodu, nelze
se domáihatí i náhrady toho, cO bylo složeno na poplatky v upouštěcim

března

1935, Rv I 887/34.)

žalobkyně domáchá se na žalovaném zaplaceni převodních poplatkú
inventáře a z řepní smlou"y Ve výši 69.730 Kč, tvrdíc, že se žalovaný
smluvně zavázal tyto poplatky zaplatiti, že však je zaň zaplatila v upouštědm řízení, čímž i jej zprostila škod a nepříjemností hrozících mu
z trestního Hzeni důchodkového. Niž š í s o u d Y vyhověly žalobě jen
clo částky 44.525 Kč, jinak žalobu zamítly.

z

N e j v y Š š í s o II d k dovoláni žalovaného
lacího soudu a zamítl žalobu i co do zbytku.

změnil

rozsudek odvo-

Duvody:
Jde o žalobu z důvodu § 1042 obč. zák. a žalobkyně měla prokázati,
že zaplatila za žalovaného převodní poplatky, které se on smluvně zavázal zaplatiti. Žalobkyně uvedla, že zaplatila poplatky, o něž jde,
v upouštěcím řízení jako zkrácené poplatky převodní, avšak neprokázala, že ony poplatky byly pravoplatně příslušným úřaďem finančním
vyměřeny a že použi1.a přípustných opravných prostředků proti výměře
těchto poplatků. částka 1,440.000 Kč, kterou žalobkyně dle svého
tvrzení v upouštěclm řízení složila, jest ve smyslll § 541 důchod. trest.
zákona trestem (»Strafbetrag«), který zaplatila za tím účelem, aby bylo
upuštěno od dalšího trestního řízení, vzdávajíc se každého dalšího, hájení,
tedy aniž bylo podle zákoných předpisů ro.zhodnuto, zda byl vůbec
spáchán důchodkový přestupek a zda a jaké poplatky se z právního
.jednání, o které šlo, vyměřují. I když se v protokole ze dne 1. prosince
1930 činí zmínka také o kupuaících a tedy i o žalovaném, s nímž ale
v tomto směm jednáno nebylo a že totiž se i proti nim od dalšiho řízení
upouští, a i když v oné žalobkyní složené pokutě zahrnuty jsou též
zkrácené poplatky z řepních smluv a z prodeje inventáře a zásob, nevychází z toho ještě, že žalobkyně, platíc uvedenou dobrovolnou pokutu,
platBa tím též poplatky, které z onoho právního jednání by skutečně
bylo povinností a to zejména co se tý,če žalovaného, platiti, neboť Dna
vzdala se práva každého dalšího hájení, tedy práva na nácmitky proti
názoru finančních úřadů, které by dle zákonných předpisů mohly býti
vzneseny, pokud jde 0' otázku, zda a jaké převodní poplatky placeny býti
mají z řepních smluv a z prodeje inventáře a zásob, o které právě šlo,
Žalobkyně se domáhá na žalovaném zaplacení částek, připadajících na
zaplacení zkrácených poplatků z repních smluv a z prodeje inventáře
a zásob, kteréžto poplatky smluvně se zavázal nésti žalovaný. Avšak žalobkyně platíc dobrovolnou pokutu (Strafbetrag) dle § 541 trest. důcl1.

-

čís.
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Čís.
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zák., i když byly v ní zahrnuty poplatky, neplatila tím podle zákona
ony popl~tky, z. u~ed:ných prá~?ích jednání, neboť žádné takové poplat~y ~:lslu,sn!ml "urady ~ym~reny nebyly a o jich vyměření nebyl
vy~an prlslus~ym urad~m zadny platební rozkaz, proti němuž by bylo
mazno se bramlI prostred~y zakon,em s,tanovenými. šlo tu jen o dob:ovolno~" pok~~tu" kterou zalobkyneslozlla, vzdavši se současně každcho_ dalsmo ~'a}enl. Takové vzdání mohla' žalobkyně uóniti sice za sebe,
ne ~s~k, kdyz t,;ho s~uhl~s . se složením zmíněné dobrovolné pokutl' a
vzd,:mm ,se dalslho h':Jem Sl n:zabezpečila, s účinkem pro žalovaného.
P~n~vadz, podle to~o ~alobk~ne, nezaplati·la požadované částky za žalovaneho (§ 10.42 obc. zak.), nybrz Je plalIla jen sama za sebe jako dobrov?lnou bez učaslI ~ souhlasu žalovaného ujednanou pokutu, nejsou
p~edpoklacty pro narok podle § 10.42 obč. zák. dány a bylo žalobu zamltnoulI.
čis.

14245.

_ Poje~ })ne~.ákornl?sti~, podle § 46 (2) nesp. zák. byl zákonem vy10,zen v cl. V. ClS. 1 zak. ,c~s. 251/34 Sb. z. a n. a jest tohoto zákonného
vykladu (§ 8 obč. zák.) použiti při rozhodování všech případů po úéinnosti novely, t. .i. od 1. ledna 1935.
Neúplnost řízeni mohla by býti nezákonností jen kdyby byl porušen
předpis § 23 nesp. zák.
. '
(Rozh. ze dne 15 ..
Stěžovatel

března

1935, R II 27/35.)

složil podle smíru schváleného opatrovnickým soudem
v roce 1~14 jiťko odbytné pro nen;anželskon dceru svoji.- odpůrkyni-4.00.0. Kc a v roce 1920. 2.0.0.0 Ke, uJednav, že smír ten lze změniti jen
!t'hdy" kdybJ potřeby dí~ka nebo poměry otcovy se značně a nepředví
d~teln~ z~.:mly. Za,s~oz,ený ~bnos 4.0.0.0 Kč byly koupeny rakouské
valečne J'uJck~, zame?ene nym za 3% odškodňovací dluhopisv ve výši
3:150. ~c, Jlch~,prodeJ ,nebyl ,nyní, dopomčen. Obnos 2.000. K(byl spotrebovan na vyzwu dltete, Jez trpl tuberkulosou plic. Poněvadž nemanželská m,alka ,dítěte nemůže sama nésti náklady léčení, žádají poručník
I nemanzelska matka, by nemanželskému otci bylo uloženo doplniti
~Io~ené odbytné nebo ?dstoupiti dítěti 6 měřic polí. P r v Ý s o u d vysetnv ma]etkove :pomery nemanželského otce, uznal vzhledem k onemocnění dítěte, že proti roku 1914 a 1920., kdy odbytné bylo ~1Q.ženo,
nastala nepoměrná změna ve prospěch nemanželského otce na iedné a
v neprospěch potřeb dítěte na straně druhé, a uložil otci platiti dítěti
na výživném měsíčně 30.0. Kč jako přiměřené majetkové mohoucnosti
nem. otce a potřebám dítěte. Rek Ul r sní s o u d k rekursu nemanželského otce výživné snižiI na 250. Kč měsíčně, neuznav na zánik vyživovací povinnosti nem. otce z. důvodu složení odbytného.
Ne j vy Š š í so oU d nevyhověl dovolacímu rekursu nemanželského
otce co do zániku jeho vyživovací povinnosti.

Důvody:

Stěžovatel uplatňuje v rámci přípustných důvodů podle § 46 (2)
nesp. zák. jen nezákonnost, kterou spatřuje jednak v kusosti řízení, jed-

nak v nesprávném rozřešenÍ- otázky, zda jeho vyživovací povinnost za-

nikla. Neúplnost řízení by mohla založiti důvod nezákonnosti jen tehdy,
kdyby proti předpisu § 23 zák. Č. 10.0./31 nebyly vyšetřeny všechny
okolnosti a poměry důležité pro rozhodnutí (srov. rozh. č. 12.881, 13.127
sb. n. s.). Tomu v someném případě tak nebylo, neboť byly vyšetřeny
všechny okolnosti tPro rozhodnutí nutné, totiž nemoc a pracovní nc- -'
schopnost nezletilé a majetkové poměry nemanželského otcé. Pojem »nezákonnosti« rozhodnutí byl článkem V. Č. 1 zákona ze dne 11. prosince
1934 č. 251 sb. z. a n. vyložen v ten smysl, že ve smyslu § 46 odst. 2
zák. č. 100/31 jest nezákonné takové opatření, nebo usnesení, které
se příčí jasnému a nepochybnému' znění nebo smyslu zákona, jehož bylo
nebo mělo býti na případ užito. Jde o autentický zákonný výklad (§ 8
obč. zák.). jehož nUltno ,použíti na všechny případy po účinnosti zmíně
ného zákona, t. oj. po 1. lednu 1935 rozhodované. Takové nezákonnosti
zde není a uplatněné nesprávné právní posouzení, po případě nepřimě
řenost nebo nevhodnost učiněného rozhodnu,tí mohly by býti rekursními
důvody jen při rekursUi pravidelném (§ 42 a § 46 (3) nesp. zákona), nejsou však rekursními důvody při reku.rsu mimořádném, o nějž tu běží.

li

čís.

14246.

Byla-Ii žaloba o uznáni ot.covstvl pravoplatně zamítnuta jen z formálního důvodu, že není předpokladů pro žalobu určovací, aniž bylo
věcně rozhodnuto o otcovství k nemanželskému dítěti a o závazcich z to110to otcovství, nebrání rozsudek ten nové žalobě o témže nároku, není-Ii tu již dřívější překážky.
(Rozh. ze dne 15.

března

1935, R II 66/35.)

žalobkyně podala proti žalovanému u okresního soudu v B. (ležícího
v zemí mo,ravskoslezské) žalobu o uznání otcovství a placení výživného.
P r v Ý s o II di žalobu odmítl, vyhověv námitce věci rozsoU'Zené a nepřípustnosti pořadu práva. Rek II r s n i s o u d k rekursu žalobkvně
změnil usnesení prvého soudu a námitku nepřípustnosti pořadu práva
a věci rozsouzené zamítl z těchto d ů v '0 d ů: Napadeným usnesením
vy?ověl první soudnámitkwm věcí rozsouzené a nepřípustnosti pořadu
prava vzneseným stranou žalovanou. a odmítl žalobu. Prvý soudce domnívá se, že věc je pravoplMně rozsouzena již roz.su.dkem okresního
soudu ~ B. (Podkarpatská Rus), a opírá svoje staOQ;vísko o to, že tento
ohe.sm soud v B. žalobu zamítl, tedy neodmítl, a že důvody rozsudku
neJsou rozhodnými, nýbrž že směrodatným jest jedině výrok rozsudkový.

-

Čís.
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Jest sice pravda, že spor zahájený mezi stejnými stranami u okresniho
soudu v B. o zjištění, že žalovaný se pokládá za otce žalujícího dítka,
byl pravoplatně vyřízen rozsudkem, kterým žaloba byla zamítnuta. Jde
však zřejmě ~ formelní chybu, o nesprávně volený výraz, poněvadž rozsudek okresmho soudu v B. nezabývá se vůbec meritem věcí, ale zamítá
žalobu proto, že jde o určovací žalobu, že však nejsou d:ány předpoklady
určovací žaloby. Jde tedy vlastně o odmítnutí žaloby a nemůže na tom
níčeho měnítí, že krajský soud v B. opět rozsudkem potvrdil rozsudek
prvého soudu. Nesprávně volený výraz nemůže míti za následek, aby
strana vůbec nemohla se již dovolávati rozhodnutí věcného o svém nároku proto, že dHvější žaloba byla nesprávně voleným výrazem zamítnuta, ačkoliv jde vlastně o odmítnutí·. Bez ohledu na to, že okresní soud
v B. zamítl žalobu, šlo o odmítnutí žaloby z di'tvodů formálních, a nelze
tedy mluvíti o tom, že věc jest věcně pravoplatně rozhodnuta (§ 411
c. ř. s.). Tím jest vyřešena i otázka nepřípustnosti pořadu práva, co se
týče žaloby o placení vyživovacích příspěvků.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovol'acímu rekursu.
Důvody:

Okresní soud v B. (Podkarpatská Rus) a krajský jako odvolací soud
tamtéž pokládaly žalobu podanoU! jen na uznání otco:vstvÍ u okresního
soudu v B. dne 15. června 1929 za žalobu určovací a zamítly tuto
žalobu z důvodu, že mohlo býti žalováno na plnění a že proto podle
§ 130 prvý odstavecobč. súdného poriadku není na místě žaloba určo
vací. Zamítly tedy žalobu pro nedostatek právního zájmu žalující strany
na bezodkladném určení ,právního poměru. Rozsudky ty nabyly formální
pravomoci. Otázku, o niž tu jde, zda tím totiž také bylo pravoplatně
rozhodnuto o nároku na uznání otcovství, jest posoudíti podle procesního
práva platného v obvodě zmíněných soudů. V té příčině ustanovuje občianský súdný poriadok, platný na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
v § 411, že rozsudek se stane pravoplatným jen potud, pokud jím rozhodnuto bylo o právu žalobou uplatňovaném. O otcovství žalovaného
k žalujícímu nemanželskému dítěti a o závazcích z nemanželského otcov~tví, plynoucích uvedenými rozsudky vůbec rozhodnuto nebylo, neboť
zal oba byla zamítnu,ta pouze z formálního důvodu, že nejsou dány před
poklady pro žalobu určovací, kdežto otázku, zda žalovaného lze pokládati za nemanželského, otce nezletilé žalobkyně, soudy tehdy vúbec neřešily. Co platí podle procesního práva 'Platného v zemích Slovenské
a Podkarpatoruské, platí také podoje procesního práva platného v zemích české a Mo.ravsko-slezské. Právní zájem na bezodkladném určení
právního poměm nebo práva jest věcným předpokladem žalobního nároku na určení a musí tudíž jako každý věcný předpoklad žallObního nároku býti prokázán. Zda žalobce má takový právní zájem, jest rozhodnouti v rozsudku (odpovědi ministerstva k § 228 c. ř. s.). Není-li tu takového právního zájmu, nutno žalobu rozsudkem zamítnouti. V tomto
směru jest ovšem mylným právní názor rekursního soudu, že B. soudy
měl žalobu odmítnouti usnesením. Ježto však nebylo rozhodnuto ve věci

samé nelze mluviti o ma terielní právní moci v příčině sporného před
nětu'v nynějším sporu, t. j. v příčině určení o,tcovství a plnění výživného.
~akový zamítající ;o,-sud~k o posit~vní ža~?b~.u~č?va~í ,::brání podání
nové žaloby am o temze naroku, nem-li tu JIZ dnVe]SI prekazky. O pravomoci rozhodnutí nelze tu tedy mluviti.
čís.

14247.

Bylo-li povoleno nové dražební řlzení před uplynutím lhúty v § 151
odst. 3 a v § 200 čís. 3 ex. ř., lze se tomu brániti jen rek u r sem,
. a nikoliv žalobou podle §§ 35 nebo 36 ex. ř.
(Rozh. ze dne 15. března 1935, Rv II 66/35.)
žalobci domáhají se žalobou výroku, že exekuce nucenou dražbou
nemovitostí žalovanou proti nim vedená, je nepřípustná mimo jiné proto,
že pokračování v dražebním řízení, bylo navrženo a povoleno před uplynutím lhůty v § 151 případně § 200 čís. 3 ex. ř. uvedené. žaloba byla
zamítnu,ta s o u d Y vše c h tří s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude m
z těchto
d ů vod ů:
Je lhostejné, zda bylo dražební řízení zrUŠeno podle § 151 ex. ř.,
protože nebylo docíleno nejnižšího podání, či podle § 200č. 3 ex. ř.,
protože to vymáhající věřitelka navrhla, neboť v obou případech mohli
se dlužníci brániti předčasně povolené nové dražbě jen rekursem, ježto
šlo jen o porušení formálních předpisů exekučního řádu a nikoli o ně
jaké skUltečnosti, které by bud' bránily povolení exekuce (§ 36 ex. L),
Eebo zastavovaly nárok (§ 35 ex. ř.) a které by měly býti teprve ve
sporu zjišťovány. Usnesení povolující pOkračo'vání v dražebním řízení
vešlo v moc práva a nemohou dlu,žníci nahrazovati rekurs žalobou, prodlužovati si takto samovolně neprodlužtielnou rekursní lhůtu (§ 65
odst. 2 ex. ř.) a vyv01ávati sporné řízení v otázce, kterou jest řešíti
jediné v řízení' exekučním.
čis.

14248.

Podle § 39 čís. 1 ex. ř. se nevyžaduje, aby neúčinnost exekučního
titulu byla vyslovena rozsudkem, stačí, byl-Ii jinak prohlášen za neúčinný.
Zastavila-li ústřední sociální pojišťovna po lékařské prohlídce vzhledem k změněným zdravotním poměri'tm výplatu invalidního di'tchodu,
stal se tím rozsudek pojišťovacího soudu, vyměřující tento di'tchod a založený na jiném skutkovém základě, bezpředmětným.
(Rozh. ze dne 16. března 1935, R I 20/35.)

-
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Dlužníce Ostřední sociální pojišťovna v P. tvrdíc, že exekuční titul
rozsudek pojišťovacího soudu v R. ze dne 19. září 1933 po zhyl účinnosti
vydáním nového výměru podle § 135 odst. 1 zákona čís. 221/24 sb. z
~ n. ve znění zák. čís; 184/28 sb. z. a n. n"vrhla, by exekuce, proti ni
l\nnoU, B~ovou vedena, ,hyla podle_ § 39 čís. 1 ex. ř. zrušena. P r v Ý
~.o u d ~avrhu nevyhovel z toho duvodu, že pravoplatný rozsudek po)!sťovaC1ho soudu může býti prohlášen bezúčinným jen soudním rozsudkem, nikoliv výrokem správním nebo dokonce výměrem samotné povinné pojišťovny. Rek Ul' sní s o u d k stížnosti povinné změnil usnesení prvého.~oudu ~ exekuci úušil. O ů vod y: Jest mylný názor, Ze
~ozsudek PO~!sť?~aclho s~udu, tvořící exeku'ční titul, mohl by býti zbaven
učmnostl opetne jenom vyrokem soudním, a že nemůže pozbýti účinnosti
výrokem správním a dokonce nikoliv výrokem povinné strany, kterou
v tomto případě jest Osiřední sociální pojišťovna. Strana povinná ve
své stížnosti cituje též rozhodnutí nejvyššího soudu uveřejněné pod čis.
256 sb. n. ~. a rekms~ímusoudu nezbývá nežli na jeho vývody poukázatI. Dle neho s hl'edlska § 39 čís. 1 ex. ř. záleží jenom na tom zda
exekuční titul byJ úřadem k tomu povolaným v zákonité lormě a p~avo
platným způsobem zmšen,. účinnosti zbaven nebo neplatným prohlášen
a Jest naproti tomu lhostejno, zda oním úřadem byl soud a zda formou
rozhodnu,tí byl právě rozsudek.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovo,lacímu rekursu.

o ů vod y:
plyne, že neúčCnnost exekučního titulu nemusí býti vyslovena
pr~vě ro~sud'ke,:" .ný?rž st~čí, i ~dyž byl ji!'ak prohlášen z~ neúčinný -ovsem pn spinem zakonnych predpokladu. Avšak o to tu nejde. Rozsudek pojišfovacího soudu v R. z 19. září 1933, vyměřující inv~lidní dů
Ch?d stěžovatelce dl; poměrů v době jeho vynesení, nebyl jako takový
~lll za nep~a(nJ ~,znan ~m nebyl zrušen, nýbrž Ostřední sociální pojiš(ovna po lekarske prohlldee, vzhledem ku změněným zdravotním pomě ..
rům stěžovatelky, výplatu jejího invalidního důchodu výměrem ze dne
30. března 1934 ocl 23. dubna 1934 zastavila, k čemuž dle § 135 zákor.a
ze dne 9. října 1924 Č. 221 sb. z. a n. byla povolána. Tím se stal onen
:oz'sudek, založený na jiném skutkovém základě, bezpředmětným. Stě
zovatelka ani v re'kmsu netvrdí, že vzhledem k ustanovení §§ 191 , 192 ,
193 a 196 cit. zák. podala včas a s úspěchem žalobu proti uvedenému
výměru Ústřední sociální pojišťovny. Žalobní nárok její tudíž dle § 193
cit. zák. zanikl.
1 ex.

ř.

čís.

Lhůta

a n. jest

14249.

k obnově nesporného řízení podle § 49 zák. čís. 100/31
šestimi)síční a počíná se v případě, že základní řízení se

čilo

usnesením rekursního soudu (třebas potvrzujícím usnesení ,prvého
soudU) dnem následujícím po uplynuti 15 4ní od doručení rozhoduutí
rekursního soudu.
(Rozh. ze dne 19. března 1935, R III 141/35; důvody viz OL sb. Č. 2020)
čís.

Sb. z.
skon-

14250.

Výpověd' služebtúh.o poměru je účinná, stala-Ii se doporučeným dopisem k rukám člena domácnosti zaměstnance (jeho manželky).

(Rozh. z 20. března 1935 Rv III 763/34; dúvody viz OL sb. Č. 2022.)
Čís.

14251.

Vy~áhajicí vě~itel mMe ~e domáhati vyje~ovací přísahy, i když nevedl dnve exekUCI na nemovitost a lna pohledavky povinného.

(Rozh. ze dne 21.

března

1935, R I 188/35.)

Vymáhající věřitel navrhl zahájení řízení podle § 47 ex. ř. proti povinnému. P r v Ý s o II d tomuto návrhu nevyhověl z těchto d ů vodů:
po~l.e § ~7
ř. od,st; 2 lze naříditi dlužníku slo'ženÍ manifestační přísahy
v pnpade, ze u dlu'Zmka nebyly nalezeny věci, které mohly býti vzaty do
~xekwce, nebo byly shledány jen takové věci, jejichž nedostatečnost pro
JeJich malou hodnotu nebo zástavní práva pro jiné věřitele iiž zřízená
jasně najevo vychází. Tyto předpoklady zde nejsou, poněvadž věci za~
bav:,ny byJy ~ třebaže. byly pO,dány třetími osobami vylučovací žaloby,
ncm Jisto, ]Oky bude vysledek techto sparl!, a nevychází jasně najevo zástavní práva nl'bo nároky třetích osob, které by vylučovaly exekuci. NáVJ:h r:,a za~edení manifes~ačního řhení podle § 47 ex. ř. je při nejmenšÍ11!
predcas?y. Rek u I' s n I s o II d k návrhu vymáhajícího věřitele změnil
usnesem prveho s?udu a návrhu na řízení podle § 47 ex. ř. vyhověl. O ů
\' o d y: Za podmmek § 47 odst. 2 ex. ř. lze žádati za vyjevovací přísahu
bez ohle~~ na to, zda exekuce na nemovitosti nebo ~iná práva dlužníkova
byla}ahaJen~ neb,o skonče,~a (rozh. č!s. 10827). Uvedené podmínky jso!.'
spl,neny, ponevadz, pokud jde o polozky, na něž třetí osoby neuplatňuji
pravo vlastmcké, JSou včci ty takové ceny, že jejich nedostatečnost pro
Jejich malou hodnotu jasně najevo vychází. Pokud pak Jde o ostatní vy'
lu.~ované předměty, na něž jiné osoby uplatňují nároky činíd exekuci ne,
pnpustnou, stačí pro vyhovění návrhu, že na tyto předměty jiné osoby
nároky činí, nechť Se tak stane jakýmkoli způsobem, a jest 'proto nerozhodno, jaký bude výsledek ve sporech excindačních, neboť dle dnešníhc
stavu nároky ty činěny jsou, a to ,s(ači k odůvodnění návrhu podle § 4~(
odst. 2 ex. ř.

;x.

Dovolací rekurs není opodstatněn a odkazuje se rekurentka v prvé
Iadě na odůvodnění napadeného usnesení. Stačí dodati: Ze znění § 39
Č.

.

-
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N e j vy

Š

ší s

O

U d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

V rozhodnutí ,čis. 11993 sb. n. s., na něž stěžovatelka poukamje, byl
sice vysloven názor, že nelze uložiti povinnému vyjevovací přísahu, má-li
movité věcí exekucí dosud nepostížené, jež jsou vymáhající věřítelce známy. Avšwk stěžovatelka netvrdí, že kromě zwbavených předmětů má
svršky, u níž by nebylo předpokladú druhého odstavce § 47 ex. Ť. a naznačuje to jen neja'sně tvrzením, že exekuce byla provedena pouze ve
dvou místnostech a nebyl, učíněn pokus výkonu exekuce i v jíných místnostech. Je proto její tvrzení, že exekuce nebyla provedena v celém domě, bez významu. Stěžovatelka nenwpadá správný názor, že jedním
z předpokladů uvedeného místa zákonnéh'o jest, že nalezeny byly věci,
na které třetí o'soby číní nárok, míní však, že tento předpoklad není
v souzeném případě dán, když vymáhající věřítelka se snaží odporovati
právům třetích o,sob. Než toto tvrzení je nepřípustná novota a nelze tedy
k němu vůbec přihlížeti. Pokud stěžovatelka dovozuje, že, ježto exekuce
byla odložena, není dosud zřejmo, zda vůbec a do jaké míry zůstane její
výkon bez výs1edku, přehlíží, že § 47 odst. 2 ex. ř. stanoví jako předpo
klad též, že byly nalezeny jen takové věci, jejichž nedostatečnost vzhledem k jejích malé hodnotě ja,sně najevo vychází, a že v sOUizeném pří
padě jest to ze spisU' patrno podle přibližných cen uvedených výkonným
orgánem (rozh. čís. 6243 sb. n. s.). Nejvyšší soud vyložil v rozhodnutí
Čí's.3157 sb. n. s., na něž poukázal též v rozhodnutí čís. 10827 sb. n. s.,
že zákonodárce má pod výrazem »věci« použitým v druhém odstavci § 47
ex. ř., na mysli jen věci movité, ježto účelem vyjevovací přísahy jest, aby
vymáhající věřitel se domohl u,spokojení co možná nejdříve a s' nejmenším nákladem. (V tém~ smyslu také judikátčls. 227 dřívějšího nejv.
soudu ve Vídni čís. 1650 úř. sb.) Z t.ohoto' uvedeného dův;odu je patrno,
že v oněch rozhodnutích se míní hmotné věci movité, z nichž může vě
ritel dojiti uspokojení exekucí ve smyslu § 249 ex. ř. co nejdříve a s nejmenším nákladem, a nikoliv též pohledávky anebo jiná práva povinného,
ježto samou exekuCÍ na ně nedojde vždy ještě uspokojení, nýhrž nejvýše
teprve vymáháním jich neb.o výkonem ve jménu povinného. Tomu nasvědčuje i použitý v zákoně výraz »u dlužníka nalezeny«, ježto se to
může říci jen o hmotných věcech. Tento výklad stěžovatelka také sama
přiznává, když poukazujíc na rozhodnuétí Čí,s. 3157 sb. n. s. mluví o svršcích. V rozhodnu;ŤÍ čís. 10827 sb. n. s. se poukazuje na usnesení rekursního soudu, v němž byl vysloven názor, že vymáhající věřitel může žádati vyjevovací přfsahu již před tahájením, po případě před skončením
exekuce na nemovitosN anebo na jiná práva dlužníkova. Tomuto názoru
siceodpomje názor komentáře Neumannova, jenž uvádí, že, učiníl-.\i vymáhající věřitel návrh na zabavení pohledávek povinného, musí provésti
tuto exekuci do konce neb.o dokázati její předvídatelnou bezvýslednost
dříve, než učiní návrh na složení vyjevovací přísahy, ale s tímto názorem
nelze souhlasiti. Neboť když předpis § 47 odst. 2 ex. ř., v němž předpo-

kl dy pro povolení vyjevovací přísahy jsou uvedeny výčetmo (srov.
ro~h. čis. 5243 sb .. n. ~.), má n.a mysli jen hmot~~ v~ci movité, j:."t vedl 'ší zda povinny ma pohledavky nebo nemov!te vec! a tedy tez, zda
e~áhající věřitel, věda o nich, mohl vésti nebo JÍž vedl na ně exekuci
'(;rov . také důvody svrchu zmíněn~ho j~diká~u) .. Nebránil
tedy tento
p-edpoklad, i kdyby byl v souzenem pnpade dan, povolem vy]evovac!
p~ísahY. Poukaz stěžovatelčin na §§ 14 a 27 ex. ř. je nepřípustný, ježto
tam se míní jen exekuční' prostředky a výkon exekuce vedOUCí k uspokojení vymáh.ajícíh? věřitele, ~dežto složení vyjevovací přísahy sal'r
o sobě takoveho vysledku nema.

br

čis.14252.

Zákon ze dne 22. února 1934 čís. 34 Sb. z. a n. o dočasných opatře
IlÍch v exekučním a konkursním řízení proti nezaměsbtaným.
Pojistnými premiemi nejsou v § 2 b) zák. čís. 34/34 míněny pří
spěvky k sociálnímu pojištěni.
Předpokladem § 4 odst. 2 zákona čís. 34/34 Sb. z. a n. není, aby
osoba, jež se musila vzdáti živnosti pro hospodářské poměry, splnila formálni předpisy živnostenského řádu pro oprávnění k provozu živnosti,
nýbrž stačí, že byla samostatně výdělečně činnou.
(Rozh. ze dne 21. března 1935, Rl 238/35.)
Dlužnice Marie V-á Inavrhla, hy exekuce, proti ní vedená okresní' ne··
mocenskou pojišťovnou v M. B. k vydobytí pojistných premií byla podle
§ I zákona ze dne 22. února 1934 čís. 34 sb. z. a n. odložena na dobu po
31. prosinci 1934 tvrdíc, že provozovala živnost parní pilou a cihelnou od
roku 1914 do roku 1931, kdy byla nucena 'Pro. nepříznivé hospodářské
poměry a tím způsobený nedostaltek práce provoz v podniku zastaviti.
P r v Ý s o u d návrhu nevyhověl, vzav mimo jiné za prokázáno, že dlužnice, jež není zwpsána v živnostenském rejstříku', zastavila v podniku sice
práci pro nedostatek objednávek, že však její muž je stavitelem, je povinen jako hlava rodiny se o rodinu starati a ji živiti a že dlužnice, žádné
jiné zaměstnání neprokázala, takže nelze 'Ů ní říci, že by byla nezaměst
naná ve smyslu § 4 zák ze dne 22. února 1934 čís. 34 sb. z. a n. zvláště,
není-li samostatně výdělečně činna, jak potvrzeno okresním úřadem v M.
B. Rek u r sní s o ud vyhověl rekursu povinné, usnesení prvého soudu
změnil a uznal podle návrhu. D ů v o- d y: Z potvrzení městského úřadu
v L. a četnické stanice v L. vychází najevo, že dlužnice, která provozovala samOstatnou výdělečnou činnost výrobu cihel a pilařství, již více než
dva roky následkem nepříznivých hospodářských poměrů jí neprovozuje. Rekurentka nemá tedy příjmu uvedeného v § 4 odst. 1. cit. zák., a
jest ji proto považovati za nezaměstnanou ve smyslu § 4 odst. 2 tohoto
zák. Ustanovení citovaného ~ nelze vykládati tak úzce, že ochrany jsou

-

Čís.

-

14253 -

čís.

14253 239

238
úča;tny jenom ty ?so~y, které se vzdaly provozování živnosti způsobem

vytcenym v § 144 ZIV. raduJ§ 241 živ; zák.), nýbrž tak, že pod tato ustanovenI jest zahrnoulI I pnpady docasného přerušeni živnosti anebo
ztráty výdělečné činnosti vůbec, pokud se tak stalo následkem mimořád
ných hospodářských poměrů, a P?skytuje proto cito'vaný zákon také
ochranu rekurentce. Na vahu, tu vubec nepadá, že manžel rekurentčin
jest povinen se o ni, starati.
,. N e j v yš š Í s o, u d k dovolacímu rekursu vymáhající věřitelky zrusll usneseni rekuTsnIho SOlťdu, jemuž uložil nové jednání a rozhodnutí.
Důvody:

Nejde o pohledávku podle § 2 b) zákona čís. 34/34 sb. z. a n., o níž
u~tano~~ní tohoto zákona neplatí., any pojistnými premiemi nejsou mÍneny pn~pěvky k soc~álnímu pojištění, čemuž nasvědču.je zejména to, že
ve .vladmm navrhu zako,:~ ČIS. 33/34 sb. z. a n. bylo rozl'išováno mezi
pO]lstnynll pr,emleml a pflspčvky k sociálnímu pojištění, které byly zarazeny pod plsmeno, hl, ale pak byly vypuštěny. Předpokladem § 4oelsta,vec 2 zákona ČÍS. 34/34 sb. z. a n. není, by osoba, provozovavši živn,?st, kter~. se musila, vzd,~tj, pro hospodářské poměry, splnila lormální
Dredpl:y zlvnostenskeho,radu pro oprávnění k provozu živnosti, nýbrž
stačl, ze byla samostatne výdělečně činnou. Za porušení předpisů živnostenského řádlll odpovídá jen živnostenským úřaďům. NezáležÍ proto
na tom, že dlužnice není- zapsaná v živu. rejstříku a nemá žiVil. listu roz-

hodným je~t, že se zabývala od roku 1914 až do roku' 1931 na svých pozemclOh vyrobou, cihel a pllaŤ'stvÍm a že se této činno,sti' musi'la pro nedO,state~ p:~ce vzdáti. To zjisti,1 rekursní soud na základě potvrzení
l1l~stskeho umdu ~ L. nad ~. a zprávy četnické stanice v L., což není vyvraceno ani pouhym tvrzemm vymáhající věřitelky, že živnost tu" provozoval její manžel, jenž j:st ~tavitelem, aní tvrzením, že vymáhajíéí věří
!elka pr,ed~plsoval'a d~uzmcI nemocenské premie nikoliv jako podnika,elce, nybrz pko manzelce podmkatele za něho ručící podle § 170 odstav:c.2 ~ák.??a čís. 221!~4 sb. ,~: a n. Než pochybno jest, zda dlužnice
nema ]lny pnJ~m ,rov~aFc, Se pnJmu odstavce 1 § 4 zákona čís. 34/34
sb. z. a n. ,coz jest predpokladem pro odklad dražby podle odstavce 2
!éhož §, ana potvrzením m~sta L. nad L. z 25. srpna 1934 jen prokázala,
ze se vz~ala ,s~mostatné ,čmnosti a ,že její manžel jest několik let úplně
bez zamestnam. Nebyl vsak vza't zretel k tomu:, že jest vlastnící nemovitostí a nebylo vyšetřeno, zda a jaký příjem z těchto nemovitostí má,
Dokud se tak nestalo, nelze bezpečně věc rozhodnouti.
čís.

15253.

Námitkami proti mimosoudní výpovědi ZlIhajuje se spomé řizení.
, y~ustí-li vypovi~~ ~tr~ od ~ámitek, uznává tím nárok, jejž proti
ll! cml strana vypovldajlcl a Jest k navrhu této učiněnému při ústním jednání vynésti rozsudek pro uznáni (§§ 395 a 572 c. ř. s.).
(Rozh. ze dne 21. března 1935, R I 260/35.)

, P r V)' s o II d zamítl po zpětvzetí námitek žalovaným proti mimosoudn'j výpovědi návrh žalobce na pokračování v řízení a vynesení rozsudku pro uznání. Rek u r sní s o u d k rekursu žalobce .změnil u,snesení prvého soudu a uložil mu nové jednání a rozhodnutí. D ů vod y:
Vypovídaný podáním ze d~,e 4. pr?since, to jest po ú~t,?ím jednání ,vzal
námitky proti mlmosoudnI vypovedl zpet. Vypovldajlcl na to podanÍm
ze dne 14. prosince nesouhlasil se zpětvzetím námitek, navrhl pokračo
vání v jednání a vydání rozsudku pro uznání. Prvý soud nevyhověl návrhu strany vypovídající řka, že jde o mimosoudní výpověď a předmě
tem ří,zenÍ bylo pouze jednání o námitkách, které byly vzaty zpčt, následkem čehož prý nelze v ústním jednání pokra'čovati ani vydati rozsu. dek pro uznání. S tímto názorem prvého soudu rekursní soud nesouhlasí. Při rozepřích ze smluv nájemních, pokud není níc zvláštního pře
depsáno v §§ 560 násl. c. ř. s., dlužno používati veškerých ostatních
ustanovení, plaNdch pro sporné řízení před soudy okresními, ludÍ'ž také
předpi,sů o rozsudcích a usneseních a o přeclpokladech, za kterých rozsudky a usnesení mohou býti vydávány. Jestliže vypovídaný vzal své
námitky po počátku, ústního jednání zpět, jest v jeho projevu spatřovati
neobmezené uznání žalobního nároku. Učinila-Ii tedy vypovídajícÍ strana
vzhledem k tomu návrh na pokračování a vydání rozsudku pro uznání,
odpovídá její návrh 'předpisu § 395 c. ř. s. Není rozdílu v řízení o námitkách proti soudní a mimosoudní výpovědi, jakmile bylo zaháieno ústní
jednání a v obojím případé koná se stejné řízení, jak vyplývá' z ustanoveni § 571 c. ř. s.
Nejvy

Š Š

Í s o u do

nevyhověl

dovolacímu rekursu.

Důvody:

Okolnost, že žalujíCÍ spolek nepodal rekurs do usnesení prvého soudu
ze dne 5. prosince, jímž prvý soud vzal zpětvzetí námitek prostě na vě
domí, je bez právního významu, jak dále bude vylo,ženo. Nesejde také
na tom, že žalújící strana nenavrhla při ústním jednání dne 9. Hstopadu,
aby výpověď byla ponechána v účinnosti, n.eboť stačilo, že popřela námitky žaluFcí stra:oy, protože soud pak mllllsÍ z moci úřadu, učiniti
rozsudkový výJok předepsaný v § 572 c. ř. s. Nepodá-Ii vypovězený
proti mimosoudní výpovědi včas námitky, stává se výpověď účinnou
(§ 566 odst. 1 c. ř. s.), a jsou-Ii tu předpoklady uvedené v § 565 odst. 3
a 4 c. ř. s., stane se exekučním titulem podle § 1 čís. 18 ex. t.; není-Ii tu
těchto předpokladů, má mimos.oudní výlpověď pouze účinek, že se ji zruší
nájemní (pachtovní,) smlouva podle pní:va občanského a jest pak na vypovídající straně, aby si exekuční titul na odevzdání nájemního (pachtovního) předmětu opatřila (§ 1116 obč. zák. - srov. na př. rozh. čis.
10536,12264 a 12722 sb. n. s.). Podanými námitkami proti mimosoudní
výpovědi zahajuje se sporné řízení, jež lze skončiti (nedošlo-Ii ke smiru
nebo přípustnému zpětvzetí výpovědi) jen rozsudkem podle § 572 c. ř. s.,
l<:terý jest pak exel'kl1č. titulem podle § 1 Č. 1 ex. ř., byla-Ii v~pověď uznána

-
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za účinnou (srov. t",ké důvody vi.deňského rep. nálezů čis. 1684 úř. ·sb.
a plen. usn. čís. 10807 sb. n. s.). Zpětvzetím námitek nelze ukončiti
soudní sporné řizeni, které bylo již podle § 571 c. ř. s. zahájeno, a nelze
tu ani obdobně použíti předpisu § 237 c. ř. s. o zpětvzetí žaloby, neboť
námitky nejsou žalobou. Podá-lí vypovězený námitky proti výpovědi,
hráni se tím protí nároku, jejž činí vypovídající (sml'. motivy k § 560
c. ř. s. str. 321 a 322). Poněvadž však námitky jsou pouhou obranou
proti žalobnímu nároku, lze obranu tu kdykoli později opustiti, čímž pak
výpovědní nárok stane se bezesporným, neboť zpětvzetím námítek proti
výpovědi zbavuje se vypovězená strana jediné obr"ny, kterou podle zákona má, a nelze tomu rozuměti jinak, než že uznává nárok, jejž proti ní
číní strana vypovídající (smv. rozh. čís. 37 sb. n. ·s.). Právem proto
změnil rekursní soud usnesení prvního soud.u, neboť Hm, že prvý soud
vzal na vědomí zpětvzetí námitek, nebyl 'spor nijak ukončen, a žalující
strana byla přes to oprávněna k návrhu ,na lIstanovení roku k pokračo
vání v ústním jednání, při němž by mohla učiniti náv·rh na vynesení ro,zsudku pro uznání podle § 395 c. ř. s.
čís.
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Mělo-Ii dojíti podle prodejních podmínek k přijetí kupitelovy objednávky prodatelem potvrzením objednávky nebo r e á ln í m plněním podle objednávky, nedošlo k ujednání smlouvy, jestliže pro datel po dojití
obj'edoávky neoznámil ihned objednateli, že jeho nabídku přijímá nebo
jestli bez průtahu neplnil.

(Rozh. ze dne 21.

března

1935, Rv 1363/33.)

Žalovaný objednal od žalobkyně rychlováhu »M«, jež mu byla žalobkyní dodána za více než 2 mě'síce po objednávce. Žalovaný, domnívaje se v tomto meúclobí, že jeho objednávka nebyla žalovanou přijata,
koupil si zatím váhu jinou a plnění žalované již nepřijal. žalobkyně
tvrdíc, že došlo mezi níl a žalovaným k uj ednání perfektní kupni smlouvy,
od níž nemohl již žalovaný jednostranně odstoupiti, že řádně se své strany.plnila a že také žalovaný dodané váze nic nevytýkal, domáhá se ža-·
lobou z"placení ceny objednané váhy. P r v Ý s o u d žalobu zamítl. Odvol a c í 's o u d k odvolání žalobkyně změnil rozsudek prvého soudu·a
uznal podle žaloby proto, že došlo mezi stranami k perfektní smlouvě,
od ní,ž žalov.aný nevytknuv ihned vady váhy a schváliv tak dodávku
bezdůvodně a jednostranně odstoupil a odepřel zakoupenou a dodanou
váchu převzíti.
N e j v y Š š í s o II cl k dovolání žalovaného změnil rozsudek odvo:acího soudu a obnovil rozsudek prvého sOUJdu.
Důvody:

Dovolatel objednal rychlováhu »Meva« vlastností uvedených v objednávce za 4.000 Kč mimo daň obratovou k promptnímu dodání i' ok za- .

placení kupní ceny do 60 dnů po dodání. Tímto příkazem nebyla ještě
uzavřena pevně kupní smlouva dle titulu 11. obchodniho zákona, poně
vadž mu scházelo přijetí návrhu podatele - akceptace - , která měla
se státi bud' potvrzením objednávky dle odstavce prvního prodejních
podmínek, jak si žalobkyně stanovila, bud' reálnim plněním smlouvy.
Také příkaz objednávky byl učíněn »s výhradou firmy«, to jest se schválením žalobkyně. Že by byla žalobkyně příkaz schválila anebo zaslala
dovolatelí potvrzení objednávky, ani netvrdila. Žalobkyně zaslala váhu
al1tomobilem po svých zřízencích teprve asi za tři měsíce (správně za
dva měsíce 12 dnů - dne 17. května 1930), a dovolatel ji nepřijal.
Postup žalobkyně nebyl správný, neboť byla povinna bud' ihned
dovolatele zpraviti o tom, že objednávku jeho přijímá nebo bez průtahu
. reálně ji splniti, obzvláště, když dodávka měla býti promptní. Nelze žádati na objednateli, aby čekal drahnou dobu a byl v nejistotě o tom, co
se s jeho objednácvkou stalo, byl-li jeho příkaz přijat čilí nic. Nedala-li
žalobkyně ani potvrzením objednávky ani skutečným plněním smlouvy
po dobu téměř dva a půl měsíce žádného vyřízeni, mohl vším právem
dovolatel míti za to, že jeho objednávka byla odmítnuta, a že již k žádné
smlouvě nedojde, a mohl se krýti jinde. Průtahy žalobkyně nelze nijak
ospravedlniti. Příčílo by se zásadě poctivého obchodování ustanovení
odstaNce šestého prodejních podmínek, dle nichž žalobkyně neuznává
zrušení pevně udělených příkazů, když by pro ni mělo plati-ti ustanovení,
že není vázána žádnou lhůtou dáti objednateli potvrzení o učiněné ,Objednávce, nebo že ji vubec dáti nemusí nebo že objednávku může ve lhůtě
libovolné reálně plniti, a tím objednatele ponechatí ve stálé nejistotě,
co·ž by bylO tím Jpovážlivější, kdyby šlo o zboží podléhající častým
změnám cenovým, a umožňovalo by pro dateli spekulaci na zádech objednatele. Zavinila si .tedy žalovaná sama, že včasně nepřijala a nepotvrdila
dovolatelovllob]ednávku, a dovolatel nebyl při zaslání váhy 17. května
1930yž vázán svým návrhem. Tu nešlo o odstoll'pení od smlouvy, kteráž
se vubee nestala perfektní 'p.ro nedostatek včasné akceptace žalobkyní,
a proto dovol alel nemusil zachovati předpisy dle čl. 355;' 356 obch. zák.,
poněvadž tyto. předpokládají platně uzavřenou smlomru ·kupní. Tím méně
lze mluviti o schválení smlouvy podle druhého odstavce čl. 347 obeh.
úk. Pro nárok žalobkyně ,schází tu nezbytný předpoklad perfektní
smlouvy, a ,byla proto žaloba právem zamítnuta.
čís.

14255.

S hlediska § 2 aut. zák. nezáleží na tom, zda řidič zodpovídá podle
vseobecných zásad občanského zákoníka za vlastni zavlněni.
Mohl-Ii řidič silostroje vynaložením možné opatrnosti zabrániti úrazu
dítěte, nepřichází v úvahu případné spoluzaviněni rodičů dítěte z důvodu
opomenutého dozoru.
v

(Rozb. ze dne 2 í. března 1935, Rv I 588/33.)
Civilní rozhodnutí XVII.
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. žalobse domáhá se na žalovaném náhracdy škody, tvrdě, že žalovaný
jel ~:' svem, motocy~lu tak rychle ,a neobezřetně, že čtyřletý žalobce
byl JIm, kdyz na dane znamem uskocIl stranou, zachycen, několik metrů
vle.čen a zran,ěn. Niž š f s o ~. d,Y ne,uznaly ž~lobní ?ár~k důvodem po
p:avu, .p r vJ, s o u d !"lmo jIne z, t~c~to d u vod u: Zalovaný dával
vcas vystrazne znamenl,)el rychlosti, jez nedosahovala ani 15 km, a jíž
am mlsto nehody nevyzadova!o, byl pánem své rychlosti, neopatrnou
jJzdo,u,zraně~í žalujícího nezavínil',a k zranění došlo pouze náhodou tím,
ze dlte" byvsl bez dozoru ponechano sobě v jízdní dráze vběhlo žalovanémli' nemdále do cesty,
N. e j vy Š Š í, s, o u d , k ,dov~lání. žalobce změnil rozsudky nižších
soudu a uznal, ze zalobnl narok je duvoctem po právu.
D

ů

vod y:

žalovaný, jenž jeda motocyklem přejel a zranil 41etého žalobce vyvíňoval se podle § 2 zákona ze dne 9. srpna 1998 čís. 168 ř. z. hrrdě
1. že nezl:etilý žalobce mu skočil do cesty, 2. že rodiče žalobcovi zane~
dbal! SVOJI povInnost, nechavše své dítě bez dozoru. Vyviňuje se tedy
tím; že vinu ,;la úr,,;u majf poškol~ný sám a jeho rodiče, tedy třetí
osnby, za nez nerucI. Vyvmovac! dukaz v onom směru musí selhati
neboť o zaviněni 41etého dítěte jako osoby, která s právního hledi'sk~
nemá vůli, nelze mluviti (§ 2'1, 248, B08 obč. zák., rozh. Ol. U. 5639
a . ~b. ~'. s., Šís. 761~). ,žalob~e 'bťl ,s dvěma jínými soudruhy v jízdní
Idla~e, k:dyz zal~vany ~ay"al vy~traz,ne zn':lnení a k dětem se bl'Ížil rychlostI 15 km neprevysujl'CI, a hosl mel! moznost i čas se uhnouti na chodník podle ních, jakž plyne z toho, že dmzí dva hoši tak t"ké učiniM.
Zalovaný spatřil nezletílého žailobce na vzdáleno'sl así 50 kroků.
~odle n,ižších soud~ hlobní nárok není důvodem po právu, jelikož
zalovany na nehode nema vliny, an neměl příčiny zmírnití' rychlo'St
pod 15 kn:. Toto právn! posouzení .není však správné, neboť nesejde na
tom, zda zalo'lany »ma VlilU«, t. ]. zda zodpovídá podle všeobecných
z~sad o?ča;,ského zákoníka za vlastní zavinění (§ 1294, 1297, 1299 obč.
zak.), nybrz jen na t?m, zda se pO,dle, § 2 zá~. o jízd. silostroj. vyvinil.
A s t~hoto hledIska Lest usor:dltJ,}e zal;l'Vanemu nepodařilo- se vyviniti,
nebot, nehledlc k vseobecnym predplsum o ručení za náhradu š'kody
podle § ,1297, 1299 obč. zák., plynula i ze zvláštního předpisu Q, jízdě
motorovyml v~Z1~Ir." tedy z ~,45 nařízení čís. 81/10 ř. z. pro žalovaného
pO~lilno,st, vIdeI-I; JIZ na vzdale~ost 50 hoků malé děti, mezi nimi i čtyř
le}eho z,,;lobce yred sebou. v JIldl11 draze, tedy osoby, o- nichž musí!
predpokladatJ, ze zanedba]1 pozornost II jiných rozumných osob zpravldl~ předpokládanou" učiniH v,eškerá opatření; měl tedy výstražná znam,~m o,pakovatr, nes~nc! v tIzde po.hač?~~Í1, nýbrž měl ji zmirníti a po
Pllpade, ~ozoroval-h, z; d,et; nel111111 .sdmcI v~a;s opustiti, nebo že jsou
v r01zpacl-ch, bezpodmmeclle zastavlh-o Nemuze se za dané situace
~yviňovati tím, že žalobce »z nenadání skočil pod moto,cy'kl« nebo
ze »utíkaje, vběhl náhle přímo před motocykl« neboť že' se to
mohlo st}ti, z.avinil jen. ža~ovaný !ím" že nešetř~ním pli;tných přecl
pisů a pnkazu opatrnosÍ1 vseobecne predpokládané nechal přiostřiti

situaci tak, že ,pak bylo již, n:ožné jen jedná~í z nenadán!, t~dy jen
'hlé a nerozvázene pohybovanl j<rk jeho, tak I zalobce. Spravne proto
nalatňuje dovolání důvodem čís. 4 § 503 c. ř. s., že se žalovanému důkaz
u~dle uvedeného § 2 nezdařil. Kdyby se řídič byl tak zachoval, j<ťk bylo
godle shora uvedeného jeho povinností, nebylo by vůbec k úrazu doš.Io,
takže případn,é spoluzavin~ní rodičů ž~lo~ce, by nebylo již v ~říčim:é
souvislosti s urazem, aspo,TII ne v tak blrzke, ze by pro posouzenI spoJItosti s praktického hlediska, platného ve všedním životě, přicházela
v úvahu. Spoluzavinění rodi'čů tu není již proto, že matka žalbbcova,
chtějíc se postarati o do:hled nad ~alobcem, to .vden úrazu pro náh~ou
nemoc učinitI nemohla, ze tedy mela dobrou vul! vykonatJ dozor, Jezto
z nedostatku povinného dozoru by byla práva jen při nedostatku této
'dobré vůle (viz rozh. sb. n. s. čís. 12312). Nebylo tudíž příčiny k rozdělení náhradní povinnosti ve smyslu posl. odstavce § 2. aut. zákona.
čís.
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Státní úředník, přejímaje úřad rozhodčího, činl tak s výhradou, že
mu bude uděleno k tomu nadřízeným úřadem svolení. Převzal-Ii proto
úřad rozhodčího bez této výhrady, ručí stranám za škodu vzniklou jim
jednáním před rozhodčím soudem, musil-Ii později v důsledku zákazu
nadřízeného úřadu od rozhodčího úřadu odstoupiti.
,
(Rolh. ze dne 21.

března

1935, Rv I 889/33.)

žalobkyně prováděla pro Stavební družstvo. . .. v P. stavbu domů.
K rozhodnutí sporu o zaplacení odměny ustavil se podle stavebních podmínek rozhodčí soud, do něhož jmenovalo rozhodčím stavební dmžstvo
žalovaného, který přijal jmenování za mzhodčího bez námitek a jednání
rozhodčího' soudu se též zúčastnil. K!dyž však mělo dojítí k dalšímu jednání, oznámil žalovaný písemně, že na funkci resignuje, že ji' na dále jako
státní úředník nemůže vykonávatí, a že k tomu též nedo;stal svolení' mínisterstva veřejných prací. V důsledku toho navrhl předseda rozhodčího soudu u krajského soudu, by smlouva byla prohlášena podle § 583
odst. 2 c. ř. s. za bezó-činnou. žalobkyně domáhá se nyní na žalovaném
podle § 584 odst. 2 c. ř. s. náhrady škody 11.886 Kč, způsobené jítím,
ze vyplatrla rozhodcům na odměnách 7.386 Kč a svému právnímu zástupcI,4.5oo Kč. P r v Ý s o u d vyhověl žalobě dO' částky 5.802 Kč,
JInak zalobu zamltl. O d vol a c í s o II cl k odvol~ní žalovaného změnil
mzsudek prvého soudu a zamítl žalobu i co do 5.802' Kč.
, N e j vy Š š í s o u d k odvolání žalobkyně zmčnil mzsu-dek odvolaclho soudu a uložil mu nové jednání a rozhodnutí.

Důvody:

. .Je,~'Právný úsud,~k, že nesvolením minísterstva veřejných prací k při
jetr uradu rozhodclho byl pro žalovaného dán podstatný důvod ve
smyslu § 579 c. ř. S., nelze však souhlasití s názorem, že na straně žalo16'
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vaného nebylo žádného zavinční. Dle prvé věty § 579 c. ř. s. není nikdo
povinen přijati jmenování za rozhodce. Na žalovaného jako st~tního
úředníka se vztahují předpisy § 33 zákona z 25. ledna 1914 Č. b ř. z.
o vedlejším zaměstnání, zejména poslední věta, dle níž každé výdělečné
vedlejší zaměstnání je nutno oznámil! jeho úřadu. Podle souhlasneho
přednesu stran byl žalovaný jmenován za rozhodčího Stavebním družstvem .... , spo,lečenstvem s ručením obmezeným, žalovaný úřad ten
přijal bez jakékoliv výhrady. Tvrdí-li žalovaný ve sporu, že př!jímaje
úřad rozhodčího, byl přesvědčen, že jde o funkci čestnou, pa:k mel Jako
úředník dbalý předpisll uvedeného zákona tomuto přesvědčení i zevně
dáti výrazu výslovnou výhradou, že proti ustanovení jeho, za rozhodce
nebude námitek se strany služebního úřadu. Takovýto postu'p žalovaného by byl loyální ke stranám, a chránil by jej proti případným nilrokům ze škody pro případ, kdyby Mad nesvolil k převzetí funkce rozhodčího a stranám v mezidobí vznikly výdaje. Žalovaný l1lC takového neučinil, ač jedí ně jemu ná,l'eželo, aby si opatři'l předem souhlas k převzetí
úřadu
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rozhodčího.

Žalobkynč,

nemajíc na jmenování žalovaného za

rozhodce žádné irgerence, musila býtí přesvědčena, kdyžtě žalovaný při
přijetí úřadu žádné výhrady nestanovil', že žalovaný je trvale platným
rozhodčím a že není tudíž žádné p'řekážky, aby neprováděla procesní
úkony jí L{ložené rozhodčím sOlldem a neřídila se jeho pokyny, s čímž
byly pro ni spojeny výdaje. Nelze také tvrditi důvodně, že zákaz ministerstva, aby žalovaný úřad rozhodčiho převzal, byl pro něj okolností
nepředvídatelnou, poněvadž rozhodnutí úřadu závisí na jeho volné
úvaze, a žalovaný musil počítati i s tím, že "ádost jeho nebude přIznivě
vyřízena. V tom, že žalovaný převzal úřad rozhodčího bez ja:ké'kohv výhrady, že neprohlásil, že jej přijímá jen bezplatně, nebo s výhra:dou souhlasu svého úřadu, - sp06vá jeho zavinění - poněvadž tím bylo u žalobkyně vzbuzeno oprávněné přesvědčení o platném ustavení rozhodčího
soudu. Jednala-li žalobkyně dle příkazu tohoto rozhodčího soudu, a ko'nala výdaje, a objevilo-li se vše to marným, poněvadž žalovaný dodatečně odstoupil z úřadu rozhodčího v důsledku zákam ministerstva, je
tu í pří'činná souvislost mezi činem žalovaného a způsobenou škodou.
Odvolací soud, vycházeje z jiného názoru v otázce zavinění žalovaného,
nevypořádal se úplně s odvoláními, a proto nemohl ani dovolací soud
rozhodnouti, nýbrž musil napadený rozsudek zrušíti (§ 510 c. ř. s.).
čís.

14257.

Při předražku mohou podle uvážení soudu jako jistota býti připuš
těny též vkladní knížky domácí spořitelny, hospodářské nebo jiné založny ncb i jiných peněžnlch ústavů v § 56 c. ř. s. nejmenovaných.

(Rozh. ze dne 21.

března

1935, R II 104/35.)

P r v Ý s o u d nepřijal předražek, nabídnutý B. K. ve vkladních
knížkách M. banky v B. a Spořitelního a záloženského spolku vP ..
s odůvodněním, že nejde o tuzemské papíry, které se hodí k soudní ji-

stotě. Rek u r sní s o u d~ ke ~ sHžností vym!,hajícího věřitele změnil
usnesení prvého soudu a predrazek na soud pr!]a\.
Ne j v y Š š í s o u cl nevyhověl dovolacímu rekursu.

Důvody:

Poněvadž § 196 ex. ř. zmiňuje se jen všeobecně o cenných papírech,
které se hodí k soudní jistotě, jest při předražku vzhledem k § 78 ex. ř.
přihlížeti k § 56 c. ř. s., podle něhož mohou podle uvážení soudu pro
opatření jistoty býti připuštěny též vkladní knížky některé domácí spořitelny, hospodářské nebo jiné záložny nebo i jiných peněžních ústavů
. zde nejmenovaných (arg. »zejména«). Tím byla soudům ponechána jistá
volnost pří posuzování jistoty. Prvý soud nabídnutý přeclražek zamítl,
protože prý s10,žené vkladní knížky M. banky v B. a Spořitelního a zál'Oženského spolku v P. nej-sou domácí cenné papíry, které se hodí
k soudní jistotě po rozumu § 196 ex. ř. a § 56 c. ř. s. Toto opominulí
prvého soudu napravil soud rekursní, když shledal v těchto složených
vkladních knížkách dostatečnou jistotu.

čís.

14258.

S hlediska devisových předpisů není překážky, aby povolená exekuce byla vykonána. Předpisy tyto přicháze.i! v úvahu teprve, má-Ii
podle výsledků exekuce dojíti k uspokojeni pohledávky vymáhajiclho
veřitele.

(Rozh. z 21. března 19035, R III 51/35; důvody víz ÚL sb. Č. 2024.)
čís.

14259.

Z pojištěni proti úrazu, jež se podle pojišťovacích podmínek nevztahuje na úraz při použlvání silostroje, jsou vyloučeny jen škody, které
v konkretním případě vznikly skutečně jen použitim sílostroje.
(Rozh. ze dne 22.

března

1935, Rv 1 777/33.)

Žalobce pojistil se u žalované pro úraz u vykonávání kancelářské
a obchodní činnosti jako zasílatele. Dne 10. srpna 1931 utrpěl úraz tím,
že naň najelo osobní auto, když stá! rozkročmo nad motocyklem a odňalo mu nohu v lýtku. Nyní domáhá se na žalované poiišťovně vyplacení pojistného, tvrdě, že nastal pojistný případ. Níž š'í s o u d y zamítly žalnbu, r r v Ý s o u cl z těchto d ů vod Ů. Podle § 3 všeob. poj.
podmínek platí pojištění pro úrazy u výkonu činnosti pojištěncovy
v povolání, jakož i pro úrazy denního života. Podle bodu P čl. 4 jest za"potřebí pro zahrnutí jinaké činnosti sportovní zvláštního ujednání
stejně tak jako pro zahrnutí úrazu při používání kol a silostrojů, vzdu'
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cholodí a jinakých vzducho1vých vozidel. Mezi stranami )est podstatně
nesporno, že žalobce použi,l ~dtickéh? dne k jízdě sllostroJe: Stalo se t~k
při výkonu jeho obchodnr cmnosl! Jako~ zasIlatele. Uraz ]~ho. za":,l'11l:o
auto 'třetí osoby. Z tohoto nespo;ného prednes~ :,tran vysvlta Jasr;e, ze
úraz žalobci se stal při pOUZll! sllolstro]e, a jezto am netvrdIl, ze, by
v tom směru bylo uzavřeno zvláštní ujednání, pak nespad':, tento ura~
pod všeobecné pojišťovací podmínky a jest podle § 3 vylo~cen: Nepada
v úvahu otázka kdo zavinil úraz, zda auto, Čl Sllostro), ]ezto Jest me~l
stranami nespo;-no, že úraz se ~tal p~i použití ~il'ostrole, a ner~zhoduJe
též, že žalobce silostroj zastavIt a zustal na nem S rozkročenyma nohama státi.
.
Ne j vy Š š í S'O U d k ~dovolání žalo~covu zrušIl r.ozsudky nižších
soudů a prvému soudu ulozd nove ]ednanr a rozhodnut!.
Důvody:

Jest nesporno, že žalobce nebyl p~jištěn p,roti úr~~~ utr~ěnému p~i
použití si1ostroje, V § 3 odstavec 4 ~seobec;:ycn P~~J1~t.?'Vaclch podmlnek jest stanoveno, že pro zahrnutI urazu pn pouzlvam sllostroJe Je~t
zapotřebí zvláštního ujednání. Toto ustanovení nelze podle § 914 obe.
zák. a čl. 278 obch. zákona vyložiti jinak, než tak, že se pojIštění ne.vzt~
huie na úrazy, které jsou v pří'činné souvislosti s pou~itím. silo'81roJe, ze
nebezpečnostní risiko musí ,p~ynout' ze zr.ůsob~. ~'O~lZllI sll031r01e . !'~
jištění bez zvláštního ujednal1l za,u~'azy pn ~OUZl~1 s;lo~troj~ nevyluCl1J~
tudfž škodu při jakémkoliv pmlzlÍl sllostrol.e, nybrz len skody, k,tere
v konkretním případě vznikly způsobem, jak bylo sllostr01e po!UZ~to:
V souzeném případě nenastal'a však specifická škoda žalobce z pOUZlÍ\
silo stroje, an žalobce v době pojistné přihody stál l:ozkročmo nad m?tocyklem a byl zraněn přijíždějícím a~tem. Nes.ouvlsel proto jeho uraz
s tímto použilím silostroje a nebezpecnostní ris1'ko' nebyl? tJmto ?ruhem
použití silostroje nijak zvýšeno, an úraz by byl mohl v!mknoul!, 1~kdyb~
byl žalohce na silnici stál bez motorového kola; a ze nebezpecno1stm
risiko spočívalo v nebezpečí nezastaveného motoru, nebylo am tvrzeno.
Jest proto nárok žalolbcův dÍlvodem po právu.
čís.

14260.

Byla-Ii jedna ze stran slyšena ped přisaheu v prvé stolici, nemůže
býti druhá strana připuštěna 'O téže okelnosti v edvolacim řízení ani
k nepřísežnému výslechu.
stranu v prvé stolici přísežně slyšenou může odvolací soud opětně
vyslechnouti, ovšem s upozorněním na přísahu již složenou.
(Rozh. ze dne 22.

března

1935, Rv II 192/33.)

Žalobu o zaplacení 6.000 Kč p r v Ý s o u d zamítl, o d vol a c í
s o u d žalobě částečně vyhověl.
Ne j vy Š š í s·o n d zrušil k dovolání žalované rozsudek odvolacího
soudu a uložil mu nové jednání a rozhodnutí.
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Důvody:

podle § 488 c. ř. ~. je práv,em odv?l~c!ho sO,udu, aby, má-Ii pol 'bnosti o správnostr slmtkoveho z]lstem prveho soudu, r:rovedl
c ;~zkum tohoto zjištěníca, to zpravidla n,a rovnocenném podklade, ,tedy
p osobem stejně bezpecnym (sb. n. s. Čls. 13422), t. J. v podstate na
~~~Iaclě týchž důkazů nebo důka::0 stejn~ jakosti a váhy, jak, je měl po
ruce soud prvé st?lice (sb. n, s. CIS. 113~7 a J)- V tomto ,rravu, pokud
jde o opakování dukazu vyslech.em stran, Jest. vs~k odvol~Cl ,soud omezen
ustanovením § 489 odst. 1. c. L s., ,~odle nehoz,o 3yla-:l, n~ktera st;~n~
vyslechnuta v "pr~é ~ StOlrCl, p~d pfls~hou, nemu~; nandlÍl, ,b~ o lem z
skutku byl pnsez~e vY,slychan odpurc~ po,~ pnsahou, avsa'K Jak ze
zprávy permanent11lho vybofl! poslanecke snemovny (Mat. I. str. 779
'k dřívějšímu § 510) vysvítá, a jak bylo dolíčeno v rozhodnutí sb, n. s.
čís, 7794 (srov. v témže smyslu také Hora »Čsl. civ. právo procesnÍ« III;
clí! stL 62, »Odvolání« StL 84 a Neumannův Kom. 1928 stL1323 a t,,-ke
již rozhod. dřívějšího nejvyššího soudu ve Vídni čís. 59'33 Ol. U. n, L),
zákon se chtěl za všech okolností vyvarovati toho, aby ve sporu stála
přísežná výpověď strany proti přísežné výpovědi strany druhé. Zmíněn~
předpis a jeh? účel ve1.0u však ve s~ých důsle~cích k tOT~u, ž~, byla-Ir
jedna str~na
pod p~~sahou 'V pn:'lll stOhCl slyse~~, n~mu~e byli 9:u~a
strana pripustena o teze okolnosŤl v odvolaclm Hzenl am k nepnseznému ,slyšení, ježto její nepřísežný výslech nemůže již býti proveden
s upozorněním v ~ 376 o,ds!. 2 c. L,s: vý~lovně n3':říze~ýmo~ po~le §~463
c. ř. s. také pro odvolaCl soud platJclm, ze po pnpade mnze byh pndržena, aby o své výpovědi vykonala přísahu. Toto upo'zorně'lí je podstatnou částí provádění důkazu výslechem stran a je soudu nařízeno
obligatorně; právě pod jeho vlivem má býti strana pohnuta k tomu, aby
již při nepřísežném výslechu vypověděla pravdu a aby snad při pozděi
ším přísežném výslechu se nesnažila setrvati při tom, co již jednou
udala. Jak doličuje tvůrce nového civ, soudního řádU' Klein (Vorlesungen
. str. 186), nemá se státi z výslechu stran před odvolacím soudem nějaká
očišťovací přísaha, na základě níž by se mohl odpůrce ze svého od'soLlzení takořka odpřisáhnouti. Avšak odvolací soud těchto pr'Ostředků
k přezkoumání skutkového zjištění prvního soudu ani nepotřebuje,
neboť zákon mu v § 488 c, ř. s. nejen dovo,luje, aby opakoval nebo doplňo'val jiné provedené důkazy, nýbrž dovoluje mu v § 489 odst. 2 c, ř.
s., aby stranu v prvé stolici přísežně slyšenou opětně vyslechl, arciť
s upozorněním na její již složenou pHsahu (v lom smyslu též Neumannúv
Kom. k § 489 c. ř. s. a neuveřejněná rozhodnutí Rv I 743/25, Rv I
2009/30 a Rv I 1432/34), což může mu sloužiti za podklad pro nabyií
bezprostředního dojmu o hodnověrnosti nebo nehodnověrnosti této
strany a pm jeho přesvědčení podle §§ 272 a 463 c. ř. s., založeného na
výsledcích veškerého jednání a všech provedených důkazů, Nelze tedy
schváliti názor 0dvolacího soudu, že zákazem v § 489 c. ř. s. vysloveným, tak jak jej rozhodnutí čís. 7794 sh. n. s. vykládá, byl by vyslo,ven
i zákaz Odvolacímu soudu, že nemá se při své přezkumné činnosti o hodnocení důkazů odchýliti za žádných poměrů od skutkového zjištění uči
něného soudem prvé stoNce, stalo-li se toto na základě přísežného výslechu jedné ze sporných stran (§ 377 odst. 2 c. ř, s.), a že tím vyl-učuje
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se »skoro úplně« vliv druhé stolice na skutkové zjištění, a že toto pak
první soud pro obě opravné instance (soud odvolací i dovolací), ač
základním požadavkem v našem civilním řádu soudním je, že zjištění
skutková činí instance dvě, t. j. obě nižší soudní stolice. Je tu proto vada
řízení (§ 503 č. 2 c. ř. s.), když odvolací soud proti ustanovení § 489 c.
ř. s. opakoval důkaz nepřísežným výslechem strany žalující a nikoli
pouze strany žalované pod přísahou v prvé stoHci slyšené, a že za těchto
O'ko-Iností, uvěřiv nepřísežné výpovědi žalobců, učinil od zjištění soudu
prvé stolice odchylné zjištění.
činí

čis.

14261.

Kupní smlouva o přiděleni nemovitosti, podléhajícl schválení Státního pozemkového úřadu, je platná a závazná jen v rámci schválení
Státním PQzemkovým úřadem. Bylo-li zcizeno s nemovitosti a s vědomím
Státního pozemkového úřadu i přislušenstvl a inventář nemovitosti, je
kupní cena, zvlášť za ně dohodnutá, směrodatná jen potud, pokud ji
Státní pozemkový úřad určil nebo při schváleni smlouvy předpokládal.
(Rozh. z 22.

března

1935, Rv ll! 1146/33;
čís.

důvody

viz Úr. sb.

č.

2028.)

'"kl

u i s úroky z plOdlení celou daňovou pohledávku, totiž 1.182.70

k'~ ae~ále na exekučním poplatku za léta 1932/33 Kč 163.60, úhrnem
1.346.30

Kč.
Důvody:

Dovolací rekurs jest opodstatněn, pokud jeho vývody směřuji pr~ti
tomu že byla na přiznané daně a úroky přikázána len polov}ce, a ze
ebyl přiznán přihlášený exekuční poplatek. V prvém _smeru plyne
~ ustanovení § 119 odstavec 3 zákom ze dne 15: června 1927 ~fs. 76 Sb~.
a n. o přímých daních (úsudkem z opaMu), ze spoluvlastnICI hmotné
_ ~~rozdělené budovy tvoří dohromady jeden daňový podmět (srov. vlád.
nař. ze dne 20. prosince 19?7 čís. 175 sb. z. ano k ~ 119 odst. ~ 1',2 za"·
kana o přímých daních). Nasledkem toho pOlstlhuje jednoho kazdeho ze
spoluvlastníků ,:el~. d~ňová p~~in~.os~,~ a bylo proto~ i p~i ~ydražení polovice nemovitost! pnkazat! !UdlZ pnhlasene cele dane s uroky,. pokud byly
přiznány. Přikázati bylo tL:dížcelých 1.182 l5č
h míst?' je~~ polOVIce
591 Kč 35 h. V druhém smeru jest patrno z pnhlasky bernlho uradu v H.
ze dne 30. května 1934, že byl přihlášen exekuční poplatek za léta
1932/33 takže jest při'sluešnstvím daní ne staršfch než dvouletých a
má podl~ § 265 odstavec 1 zákona o přímých daních stejné s- nimi _pořadí přednostní. Bylo jej proto přikázati v přihlášené výši 163 Kč 60 h.

!9

14262.
čís.

14263.

Daň

domovní a pozemková z nemovitosti, která jest ve spoluvlastnictví, postihuje celá jednoho každého ze spoluvlastníkU a jest ji při
vydraženi ideální části nemovitosti přikázati celou částkou z nejvyššího
podání.
B~ekučnl PQplatek jsoucí příslušenstvím daní ne starších než dvouletých má s nimi stejné pořadí přednostní.

Je-Ii oprávněná osoba nesvéprávná, jest k návrhu podle § 9 vyživ.
zák. oprávněn jen poručenský úřad.
Poručník není oprávněn k návrhu na stíhání nemanželského otce
podle § 8 vyživ. zák.
(Rozh. ze dne 23.

(Rozh. ze dne 23.

března

března

19'35, R I 279'/35.)

1935, R 173/35.)

P r v Ý s o' u d, fOizděluje nejvyšší podání, nepřikázal českosloven
skému státu nic na přihlášené daně domovní a pozemkovou, úroky a
exekuční pohledávky. K rekursu československého státu přikázal r e k u r s on í s O' u d československému státu v přednostním pořadí na tyto
daně, pokud nebyly starší než 2 léta před příklepem 591 Kč 35 h, jinak
rekursu nevyhověl. D ů vod y : Dle § 265 zák. o přímých da:ních bylo
v přednostním pořadí přiznati Československému státu daň domovní a
pozemkovou za poslední dvě léta př"d příklepem, tedy za dobu od 7.
června 19'32 do 7. června 1934, ale pouze po'lovici _částek uvedených ve
vykonatelném výkaze nedoplatků z 30. května 1934, poněvadž výkaz se
týkádlužnlků, vydražena v~ak byla pouze palovi-ce, patřici do konkursnf
podstaty Františka N-a.
Ne j v y Š š í s o u d vyhověl částečně dovolacímu rekursu česko
slovenského státu a přikázal Československému státu z nejvyššího podání v přednostním pohdí podle přihlášky berního úřadu v H. ze dne
30. května 1934 na domovní a pozemkové dani ne starší 2 let ode dne

P r v Ý s o u d udělil poručníku nezl. nemanželského dítěte poručenské sčhválení k podání návrhu nastihánínemanželského otce ditete
podle § 8 alimenta'čního zákona. Rek u r sní s o u d k rekursu nemanže'i'ského otce potvrdil usnesení prvého soudu.
Ne j v V Š š í s o' u d vyhověl dovolacímu rekursu nemanželského
otce, zrušfl usnesení nižšÍ'Ch soudií a zamí'!l návrh poručnikúv, by mu
bylo uděleno poručenským soudem svoj,ení k podání návrhU' podle § 8
alim. zákona.
Důvody:

- Podle ustanovení druhého odstavce § 46 zákona ze dne 19. června
1931 čís. 100 sb. z. a n. muže býti, bylo-l'i usnesení soudu první stoHcc
vyšším soudem potvrzeno, podán rekurs k nejvyššímu soudu jen pro nezákonnost, zřejmý rozpor se spisy nebo zmatečnost. Z doslovu dovolacího rekursu podaného nenmnže'l'ským otcem nezletilé M. H. proti po-

~- čís.
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tvrzujícÍI11L1 usnesení rekursního soudu vyplývá, že se stěžovatel domáhá
zrušení napadeného usnesení ja'ko nezákonného, poněvadž udělení pomčenského schválení k podání návrhu na stíhání jeho po rozumu § 8
zrukona ze dne 16. prosince 1930 čís. 4 z roku 1931 sb. z. a n. odporuje
ustanovení zákona. Dovolací rekurs jest opodstatněn. Podle ustanoveni
§ 9 právě zmíněného zakona stihá se trestný čin uvedený v § 8 veřejnou
obžalobou, ale jen na návrh. K návrhu je oprávněna o:soba, která m'Í
právo na výživu nebo zaopatření. Není-li oprávněná o'soba svéprávná,
je místo ní oprávněn k návrhu poručenský (opatrovnický) soud (úřad).
Podle maleriálií k § 9 do,(čeného: zákona nesmí se trestní pravomoc státu
státi nástrojem okamžitého rozmaru nebo msty, nýbrž musí zůstati nejkrajnějším prostředkem k vynucení oprávněných nároků. U osob nesvéprávných lze toho docíliti nejlépe tím, když právo návrhu bude svěřeno
poručenskému (opatrovnickému) soudu (úřadu), jehož povinností bude
zajisté i tu, aby přihlížel více k budoucímu dobru a zájmům svého chráněnce, než k okamžitému vzplanutí hněvu zákonného zástupce. V souzeném případě jest oprávněnou osobou nemanželská dcera stěžovatele
M. H., narozená dne 11. května 1922, tudíž nesvéprávná. Plati tu tedy
omezení zákonem stanovené, že k návrhu na stíhání nemanželskéhol otce
podle § 8 zák. čís. 4 z roku 1931 sb. z. a n. jest legítimo'Ván jediné poručenský soud.
čís.

14264.

Do usnesení odvolacího soudu, jímž bylo odmítnuto odvolání z ro>osudku pracO'vníhO' soudu, jest přípustný rekurs.
V pracovním sporu o hodnotu vyššl než 300 Kč musí odvO'lání obsahovati Odvolací návrh. Nedostatek návrhu není jen formální vadou, již
by bylo lze napraviti podle § 85 c. ř. s.
Neobsahovalo-Ii odvoláni 'V pracovním SpOrtl odvolací návrh, jest je
Odmítnouti usnesením.
(Rozh. ze dne 23.

března

1935, R II 139/35.)

Do rozsudku pracovního soudu, jímž byla jeho žaloba zamítnuta,
podal žalobce odvo1lání, jež o d vol a c í s o u d odmítl z důvodu, že

odvol'ání, v němž se žalobce obmezil pouze na sdělení, že se odvolává
proti rozsudku a žádá o předání sporné záležitosti krajskému soudu vB.,
neobsahovalol odvolacího návrhu, bylo tudíž formálně vadné a vada ta
nebyla napravena.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl lekursu.
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, však v souzeném případě nelze mu přiznati oprávněnost. Žap'blstny, apísemné . odvolání obsaho,valo jen prohlášení, že se odvo:
10 covo
, "d'
, d' .
"
. ti rozsudku pracovního soudu a ze za a o pre al1l sporne
LI.~a .. \~~ti krajskému soudu v B. Ježto odvolání bylo podáno ve spor;1
Z\~~notu vyšší než 300 Kč, platí lu ustanovení §.§ 28 o,ctst. 2, 32 a .3::>
~ák. čís. 131/31 sb. z. a n .. Podle § 28 odst ~~el1l sIce treba,v odvol~nl.
. lot' důvody odvalací, ale z toho nelze jesle vyvozovall, ze odvolam
uvacel' obsahovati ani odvolaCÍ navr
. h , t. J.. pran
·1
" · ·plk'h
asem,
e o roz h o d ll'ut I
SI
nemu
. . V § 33 o d s.
t l 'le~,
.' vls
. 1o~n,;:
se odvolatel u odvolacího saudu domaha.
t . oveno že ve sporech uvedených, v § 32 se projednava vec p;ed
u~ a~acím 'soudem znovu v mezích určenýoh návrhy stran v odvola.l1l;
~ ~~lOtO zákonného ustano:vení vysvítá, že jest nutné, aby by! v odv~lal1l
uveden odvolací návrh (tak i Vážný: "Prac. soudy« str. .54) a!e 1 ~a~?I}
kládá odvolací návrh za podstatnou náležitost odvolam!, jezlo jej. c3 1ll
P~~dpokladem pro nové projednání věci před soudem o?volad',",. jez}?
~e má díti 'V jeho mezích. Vždy~ podle zá~ady projednae!, platne ! v [lení ve sporech pracovních. muze odvolac! soud projednavalJ Jen o t0111,
~o mu bylo stranami navrženo, a z úřadu f!1úže postupovati jen potud,
pokud to zákon jJřikaz~je. Odv.ol,:cí návrh Je~t protO! ve. sporech pra~
covních pokládall za veenou nalez!tost odvol"am a )eho nedostatek ~en!
pouhou vadou formální, kterou by bylo lze naprav!ll poclle § 85 c. r. s.
í po uplynutí neprodlužitelné odvolací lhůty, stauovené v § 29 zákona
čís. 131/31 sb. z. a n. žalobcovo, písem;né odvolání n.eobsaho~alo, žádný
návrh odvolací ., z jeho obsahu nelze vubec seznalI, echa se JIm zalobce
vlastně domáhá. Odvolací lhůta uplynula již dnem 30. lrstopadu 1934,
a do té doby nebylo odvolání doplněno uvedením, odvolacího, n~vr~~l.
Jest nerozhodné, proč se ~ak nestalo, a n~nf tedy treb~ ?odatecne zJ!S~
ťovati, zda žalobce byl uveclomen o tom, ze Jeho odvolal1l jest ?bs?hovc
'Vadné. Jest ještě zkoumati, zda odvolací soud postupoval swavne, odmítnuv odvo'lání usnesením, ač provedl ústní jednání odvo·lací. V zá!koně
čís. 131/31 sb. z. a n. není předepsáno, v jaké formě má býti vydáno
rozhodnutí odvolacího soudu, neobsahuje-li odvolání návrhu odvolacího.
Nelze tu sice ani obdobně použíti ustanovení §§ 471 čís. 3 a 474 odst. 2
c. ř. s., jež pr.o odvolací řízení ve sporech pracovních neplatí, ale z p~
vahy věci plyne, že lze tu mzhadnouti usnesením, protože se nerozhodUje
o věci samé, nýbrž jen o tom, zda se podané odv01ání hodí k tomu, by
Ol nčm bylo odvolacím soudem věcně jednáno. Žil'I'Obcovo odvolání pro
naprostý nedostatek odvolacího návrhu nemělo býti odvolacíniu soudL!
ani podnětem k novému projednáJní věci; ježto nemohlo býti základem
k novému rozhodnutí o' ni rozsudkem. Odvolací so'ud nepochybil ve
formě, rozhodnu I-li usnesením, že se odvolání odmítá. Dodati však jest,
že nešlo o pouhou vadu formální, a že odmítnutí jest v tomto případé
oldůvodněno tím, že odvolání bylo věcně vadné a že se proto nehodilo
k tomu, aby o něm bylo jednáno.

vo d y:
čís.

Jde o rekurs proti usnesení odvolacího soudu ve sporech pracovních,
vydanému za řízení odvolacího, jímž bylo odmítnuto žalobcovo odvolání
z rozsudku pracovního soudu. Podle judiikatury nejvyššího soudu (viz
rozh. čís. 12184, 12258 sb. n. s.) jest takový rekurs pokládati za pří-

14265.

Svolil-li ve smlouvě, jíž koupil od těžařstva pozemek, kupitel za sebe
a své nástupce k tomu, aby těžařstvo a jeho nástupci v držbě důlníhO'
pole pod prodanými pozemky rubali uhll a vzdal se náhrady všech škod,
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které by dolovánhn v uvedeném důlním poli na těchto pozemcích vzešly.
jde o zřízení služebnosti ve prospěch dolového pole. Tím zřekne se kupitel za sebe a své nástupce v držbě koupených pozemků nároku na
náhradu škody způsobené v pozemcích těch dolováním. Toto zřeknuti
zakládá věcné zavazení pozemkového vlastnictví a přichází k dobru
i pachtýřům dolové míry.
Porubní smlouva, již přenechalo těžařstvo dobývání (rubáni) uhlí, jest
smíšenou pachtovní smlouvou, s prvky nejen smlouvy nájemní, nýbrž
i s prvky smlouvy kupní, již však v podstatě jest posuzovati podle předpisů o smlouvě pachtovní.
.
»Sousedem« ve smyslu § 364 aj obč. zák. jest i pachtýř, jenž způsobí
dolovánhn na pozemcich škody.
(Rozh. ze dne 2'7. března 1935, Rv I 696/34.)
Kupní smlouvou ze dne 28. června 1902 koupili Antonín a Anna K.
od Uhelných závodů v L. II M.. nělkolík pozemků v S" mezi nimi i p'O'Zemek číslo katastrálni 60 a dovolili za sebe a za své nástupce v držbě
koupených pozemků prodávaiícímu těžařstvu a jeho nástupcům v držbě
důlního pole »Bohemia« pod koupenými pozemky dolovati a to bez
nároku na náhradu škody rtIbáním způsobené, a byl tento závazek kupujících na nemo,vilostech knihovně zajištěn. Prodávající těžařstvo pře
nechalo žalovaným smlouvou porubní právo v tomoto důlním poli rubati
uhli. Dolováním byla způsobena škoda napozemkti čís. kat. 60 (1) v S.,
nyní náležejících vlastnicky žalobcům jako právním nástupcům Antonína
a Anny K. Niž š i S Ol U d Y vyhověly žalobě na náhradu škody, podané
pro,ti žalovaným jako oprávněným ze smlouvy porubní, 00 d vol a c í
s o u d z těchto d ů vod ů : Vzdání se nároku .na náhradu škody za poddolování je pro žalobce jakOi právní nástupce Antonína a Anny K. závazné, avšak jen vů,či Uhelným závodům v L., nikoH však vůči žalovaným, kteří nejsou nástupci v držení důlního pole »Bohemia«, nybrž nabyli od Uhelných závodů pouze práva porubného v důlnim poli »Bolhemia« a to ještě jen dočasně. Že tomu tak, a že si žalovaní při uzavírání
smlouvy s Uhelnými závodv v L. u M. byli tohoto právního stavu dobře
vědomi, toho důkazem je právě smlouva, kterou žalovaní vzali na sebe
závazek, že budou ručiti majitelům pozemků za škodu dolován[m způ-·
sobenou, což by bylo bývalo jinak uplne zbytečno. Pro totostano'vi'sko
mluví ostatně i zájem Uhelných závodů v L. u M., jimž záleželo na tom,
aby nemusily samy dáti náhradu za škodu způsobenou poddolováním
a to nejen pokud jde o pozemky, kterých se vydání se náhradního nároku netýkalo, nýbrž i ohledně pozemků, 'kterých se to t1kall0', neboť
Uhelné závody v L. II M. si byly zajisté velmi dobře toho vědomy, že služebnost jim propůjčenou na jiného; převésti nesmí (§ 485 občanského zákona) a že, učiní-Ii tak, předem se vydávají nebezpečí náhrady Š'l<cody
vúči Antonínu a Anně K. Poddolov,c,ním pozemků žalobců byla těmtO'
nesporně způsobena škoda a poněvadž poddolování 10 je dílem žalovaných, jsou tito po zákonu právi ze škody poddolováním žalobcům způ
sobené, i když se ustanovení smlouvy o vzdání se náro1ku na náhradu.
škody té pro sebe dovolávati nemohou. Z důvodu toho nemůže obstáti
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ani námitka nedostha]tkll .ptaSiUvnhi Ile~ithim,:ce'd~teroLu žaMlo,vani odůvodňují
.
t' 11 z'e rubalI Ul 1 mlS o
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•
N e j vy Š Š 1 S o u d zamltl zalobu.
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Důvody:

Především jest uvážiti, jaká smlouva byla uzavřena mezi žalovanými
. lezi těžařstvem B. Kohlenwerke. Podle smlouvy ze dne 29. kvetna
~ 9~2 přenechalo těžařstvo B. Kohlenwerke žalovaným neobmezené a
výhradní právo porubní, v čás5i ,dvojjté .míry dolové, Bo!,emla VI~I. ve
sinlouvě blíže naz'načene a Jeste v casb Jednoduche mtry dolove Sv.
Jindřich a kromě toho čekatelství na dalši horní tělesa na dobu 12 let a
podle dodatečného ujednání bylo tot? právo porubní .rozšířeno. i na zb~
tek jednoduché míry dolo,ve Sv. Jmdn,ch a dV~Jlte mtry. dol?v~ Bohen::a
VIII. a na část jednoduche mlry dolove Bohemla X. v uJednam tom bltze
omačené za cenu 60.000 Kč. Touto smlouvou porubní (Abbauvertrag)
přenechalo tě.~ařstvo ~. Kohle~werke žalovaným dobývání (rubání) uhlí
i v dvojité nme dolove Bohemla VIII., o 'kterou zde Jde, a Jest smlauvu
twkovou pokládati za smíšenou smlouvu pachtovní (Gemischler Pachivertrag), která obsahuje nejen prvky smlouvy nájemní, nýbrž i prvky
smlouvy kupní, ježto při ní odpadá po;vinnost předatele k udržování věci,
kterou však jest ve své podstatě posuzovati podle předpisů 'o smlouvě
pachtovní (srov. Klang, Kom. k obč. zák. § 1090 II (4). Zákon horní s<'tm
uznává také v § 187 přípustuost propachto,vání závodu, tedy smlouvu
pachtovní, při níž nejde vlastně o nic jiného než o těžbu uhlí, která se
přenechává podnikatelem hor osobě třetí. Jest pro'to pohlížeti na žalované jako na pachtýře dvojité míry dolové Bolhemia VIlI., která je podle
§ 109 hor. zák. nemovitým vl<l'stnidvím a podle § 298 obč. zák. nemovitou věcí. Dolováním v uvedené dvojité míře dolové Bohemia VIII. byl
poškozen pozemek žalobců čís. kat. 60/1 v S. Podle ustálené judikatury
nejvyššího soudu ručí se po rozumu § 364 a olič. zák. za skutečnou škodu
dolováním způsobenou na nemovitostech bez ohledu na zavinění (srov.
rozh. čís. 13326 sb. n. s.). Jde jen O> to, zda povinnost ta může t<l'ké postihovati žalované, když jsou jen pachtýři. Tu jest uvážiti, že ustano'vení
§ 3'64 a) obč. zák. je zařaděno mezi předpisy, kter)é jednají o právu sousedském. Za souseda však nutno pokládati nejen vlastníka sousední nebo
h1'ízké nemovitosti, nybrž i pachtýře, jenž svými zásahy vyvolává poruchy na nemo:vitosti těmto zásahům vystavené, tudiž i pachtýře, jen"
dolovánim způsobí na pozemcích škody. Není tu proto žalovanými namítaného pasivního nedostatku k žalobě. Jde jen o to, zda žalovaným
jako pachtýřúm přichází k dobru služebnost rubání uhlí, vtělená na pozemku čís. kat. 59 pozemkové knihy pro kat. území S. Z trhové smlouvy
ze dne 28. června 1902 plyne, ze těžařslvo B. Kohlenwerke prodalo
smlouvou lou Antonínu a Anně K. mimo jiné také pozemek čis. kal. 60,
a~ že podle odstavce III. smlouvy té kupci svolíli za sebe a své nástupce
v držbě koupených pozemků k tomu, aby těžařstvo B. K'ohlenwerke a
jeho nástupci v držbě dúlního pole Bohemia, zapsaného v horní knize
krajského soudu v M. pod prodanými pozemky uhlí ruball a vzdali
se náhrady všech škod, které by do:lováním v uvedeném důlním poli na
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těchto pozemcích vzešly a zřídilí ve prospěch těžařství B. Kohlénwerke
a jeho nástupců v držbě dolového pole Bohemia, zapsaného v horní
knize m-é, služebnost uvedeného obsahu na koupených pozemcích. Vykládá-li se toto ujednání pod·le § 914 obč. zák, nemůže býti pochybnosti
o tom, že šlo tu o zřízení služebnosti ve prospěch dolo,vého po·le Bohemia
a ne snad o nějakou služebnost nepravidelnou (§ 479 obč. zák.) nebo
osobní. Ježto však podle §§ 5, 40 a 108 hor. zák. pr'OPůjčením měr
horních (d'Olových) se nabývá právo dobývati vyhrazené nerosty a
všecko předsebráti, co dolování umožňuje a zabezpečuje, vše to však
bez újmy vlastníka pozemku, který v 'Ostatním podle § 362 obč. zák.
může svého pozemku podle libosti užívati a ve výkonu svého vlastnického práva jest jen potud omezen, že musí trpěti dobývání vyhrazených
nerostů majitelem hor pod svým pozemkem, jest nutně podle § 9'14 obč.
zák. usuzovati na ~o, že stranám, zmíněnou kupní smlourvu uzavíraFcím,
Š"lo při ujednáni uvedeném v odst. II smlouvy té především a hlavně
o zřeknutí se kupujících Antonína a Anny K. za sebe a své nástupce
v držbě koupených pozemkll nároku na náhradu škody způsobené na pozemcích těch dolováním v dolovém poli Bohemia. Tvo>ří proto· zřeknutí
to nedílnou součást zřízené služebnosti. Podle odstavce IX uvedené
smlouvy kupní svolili kupující Antonin a Anna K. k tomu, aby služebnost v ·odst. III této kupní smlouvy zřízená byla vtělena na veškeré koupené pozemky, tudíž i na pozemekč. kat. 60 vložka čis. 5·9 poz. knihy
pro kat. území S. jako služební statek ve prospěch držitelil dolového
pole Bohemia, zapsanéh'O v horní knize mostecké jako. stalku panujícího,. Je nesporno, že služebnost ta na pozemek č. kat. 60 v S. byla vtě
lena. Podle ku,pní smlouvy ze dne 16. listopadu 1927 koupili žalobci od
Antonína K-a ml. pozemek č. kat. 60/1 v S. a převza'l;i zároveň uvedenou služebnost na pozemku tom váznoucí. Je zjištěno, že tento pozemek
c. kat. 60/1 v S. byl dolo,v-<iním žalovaných v d,v-ojité míře dolové
Bohemia VIII., která se nachází pod pozemkem tím, poškozen, a je nespomo, že škoda ta činí 24.756 Kč 80 h, a jen tato škoda je předmětem
opravného řízení. Jak bylo dolíčeno, je vložena na pozemku č. kat. 601/1
vl. č. 59 pOll. knihy pro kat. území S. služebnost shora uvedená a vztahuje se služebnost ta, jak jest mezi stranami nesporno, i na dolováni
v dvojité do'lové miře Bohemia VIII. Součástí její jest tedy, jak dolíčeno,
zřeknutí se dočasných vJ;astníků tohoto pozemku nároku na náhradu
škody způsobené dolováním v dolo'vé míře Bohemia VIII. Zřeknutí to
není ovšem služebn'Ostí v pravém slova smyslu, nýbrž jde tu o zřeknutí
se nároku na náhrad!! škody, které jen ve formě služebnosti bylo do, pozemkové knihy vloženo, a má proto povahu reálnlho se zřeknutí (Realverzkht) a zakládá věcné zavazení pozemkového vlastnictví (srv. Klang,
Kom. k obč. zák. § 472 č. 5). Jde jeno to, zda toto reální zřeknutí se při
chází také žalovaným jak'O pachtýřům dvojité míry dolové Bohemia VllI.
k dobru či zda jeví účinek jen ve prospěch těžařstva B. Kohtenwerke
jako držitele této dolové míry. Jak již bylo dolíčeno, jde zde -o reální
z~ekr;utí se ve prospěch dvojité mky dolové Bohemia Vlil, kterým je
vecne zavazen pozemek č. kat. 6q/l v S. a n"byli tudíž žalo·vaní jako
pachtýři této dolové míry i oprávnění vykonávati v po-zemkové knize
v její prospěch vtělenou služebnost, tudíž oprávnění dolovati v ní bez
náhrady škody způsobené žalobcům na jejich pozemku; č. kai. 60/1 vl.
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59 poz. knihy pro kat. území :;. Nejde tu. proto ~ni o: rozšiřovánfslu
_. b osti po rozumu § 484 obč. zak., am o prevedem sluzebnostI na JInou
zebn'l podle § 485 obč. zák. Je proto žaloba, pokud se jí žalobci domá. . t o'h oto po'zem ku, b ez d'llvnd·
•. nIC
. neza poskozem
na. N a veCl
hoso"nihrady '
aJ~í 'že o služebnosti uvedené ve smlouvách, kterými těžařstvo B.
Kohl~nwerke přenechalo žalovaným právo porubní v dolové míře
Bohemia Vlll., není řečI.. Z této ol;olnosti nelze usuz~~ati, když služ~b
nos I ta jest v pozemkove kmze vtelena, a to, Jak dohceno, ve prospech
dolové míry Bohemia VlIl, že by služebnost ta žalovaným jako· pachtýřům této do·lové míry nesměla přijíti k dobru, neboť ustanovení odstavce Vll smlouvy porubní ze dne 29. května 1922 nelze podle § 914
obč. z. rozuměti jinak než tak, že žalovaní zavázavše se k náhradě škod
dolováním nezavázali se k náhradě, leč té, k níž by byly L. závody samy
povinny, tedy nikoli k náhradě. ~kod na par~ele .č. kat. 5O/!. Že b~
smysl tolioto, odstavce VII. byl Jl'l1Y nbylo lake am tvrzeno, trm měne
prokázáno. Zda žalovaní v době ujed,nání smlouvy pombní o služebno·sti
té věděli či ne, je bezvýznamno, neboť wzhodné je, že služebno'st ta jest
v pozemkové knize zapsána, a proto přichází žalovaným ja'ko pachtýřům k dobru.
čís.

14266.

Pokud návrh na povolení exekuce zabavením nároku povinného na
vydáni obsahu salesu proti bance, v němž není uvedeno číslo salesu,
jest neurčitý s hlediska § 54 čís. 3 ex. ř.
(Rozh. ze dne 28.

března

19-35, R I 251/35.)

Vymáhající věřitelka navrhla, by jí byla povolena exekuce zabavením nároku příslušejícího' povinné Ž. ba·nce, odbočce v Ú. n. t. na vydání obsahu bankovní schránky najaté u Ž. banky filiálky v Ú. n. L.
na jméno povinné s příslušnými zákazy. P r v Ý s o II d návrhu vyho.věl
a exekuci povolil. Rek u r sní s o u d k rekursu poddlužnice změnil
usnesení prvého soudu a návrh zamítl.
Ne j vy Š Š í s o u d nevyho'věl' dovolacímu rekursu.
Důvody:

Exekuční návrh vymáhající věřitelky směřoval na zabavení nároku
povjnné na vydání obsahu schránky, kterou měla tato pronajatu u poddluzmce, tedy nároku na vyd<iní movitostí, a běží tedy o exekuci podle
§ }25 .ex. ř. ve smyslu §§ 294, 296 ex. ř. Nejvyšší soud v obdobném
pnpade v rozhodnutí pod č. 12698 sb. n. s. vyslovil, že takový návrh je
do-s.!at-ečný s hlediska § 54 č. 3 ex. ř., vyznačil-li vymáhající věřitel
v navrh~l na zabavení nároku povinného na vydání obsahu safesu proti
bance č}slo sa!es~. V sou:zeném případě však vymáhající věřitelka v náV:hU~IS10 . schranky neuvedla, což tu tím spí·še na váhu p::udá, po~ev~dz povlI1ná má podle údajů poddlužnice u ní pronajaty dvě pancérove schránky, v návrhu však se mluví jen o jedné. Vzhledem k tomu bvl
exekuční návrh neurčitý s hlediska § 54 č. 3 ex. ř.
-

-
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Odporuje-li se rozhodnutí ve věci hlavní, lze výrok o útratách napadnouti jen odvoláním.
Vyžádal-li si procesní soud prvé stolice vyhotovení svého rozsudku
a doplnil-li je útratovým výrokem, jest počítati lhůtu k odvolání, s nímž
byla spojena stížnost do výroku o útratách, od doručení opraveného
písemného rozsudku.
(Rozh. ze dne 28.

14268-

března

1935, R I 261/35.).

P r v n í s o u d vyžádal si od procesních stran písemná vyhotovení
svého rozsudku a opravil jej usnesením ze dne 4. prosince výrokem, že
žalovaný je povinen nahraditi i útraty sporu. TaJkto opravený rozsudek
byl doručen stranám dne 8. prosince. Od vol a c í s o u d odmitl odvolání, podané do tohoto rozsudku dne 20. pmsince, jako opo,žděné a
stížno·sli do útrat nevyho·věl, mimo jiné z těchto d ů vod ů. Rozsudek
ze dne 22. října doručen byl právnímu zástupci žalobkyně dne 18. listopadu. 20. listopadu navrhl její právní zástupce opravu rozsndku podle
§ 419 c. ř. s. uváděje, že ve spise byly mu útraty upraveny, nebyly však
do písemného vyhotovení rozsudku vepsány. Zároveň předložil doručené mu vyhotovení rozsudku. Usnesením ze dne 4. prosince 1931
opravil první soud rozsudek v odst. I. v ten smysl, že žalovaný Václav
P-ý je povinen zaplatiti žalobkyni (také) útraty SpOTU 693 Kč 80 h a
nařídil, aby oprava ta byla vyznačena též na vyhoto.veních stranám doručených. Usnesení to s opraveným rozsudkem bylO' právnímu zástupci
žalobkyně doručeno 8. prosince. Odvolání, s nímž spojena stížnost do
výroku o útratách podáno na poštu 20. prosince a došlo u prvního
soudu 21. pro.since. Podle § 464 c. ř. s.trvá lhůta odvolací 14 dnů a
nemůže býti prodloužena. Počíná pro každou stranu doručením jí písemného· vyhotovení rozsudku. Předpis t~n je kategorický a je jej
striktně vykládati. Dlužno pmto usuzovati, že návrh strany na opravu
rozsudku ve smyslu § 419 c. ř. s. nestaví běh lhůty odvolací, když v tom
směru ani § 464 c. ř. s. ani předpisy o opravě rozsudku, ani jiné ustanovení zákonné nestanoví Výjimky ueb úchylky od zmíněného pravidla, a
to tím spíše, když, pokud jde O> opravu skutkové podstaty neb o doplnění rozsudku', obsahuje § 424 c. ř. s. ustanovení zvlá§lní. Ačkoli v pří
padech posléz uvedených návrhy podati je do 8 dnů od doručení rozsudku, tedy v době ještě "kratší než je lhůta odvolací, a ač opravu podle
§ 420 c. ř. s. je provésti týmž způsobem jako opravu podle § 419 c. ř. s.
(§422 ·c. ř. s.), ustanovuje § 424 c. ř. S., že jednání o opravě skutkové
podstaty neb o doplnění rozsudku nemá vlivu na běh lhůty odvolací.
Návrh na opravu rozsudku podle § 419c. ř. s. není vázán nijakou lhůtou,
mohl proto stranou žaluFcí učiněn býti i kdykoli později a nebylo proto
nutným učiniti jej právě během lhůty odvolací. Nemohla by proto
strana žalující, když sama bez vyzvání doručené jí vyhoto-vení ro-zsudku
soudu vrátila, dovolávati se ani toho, že jí nebylo ponecháno, dosti času
k vypracov{rní 'Odvolání ve věci hlavní. Bylo proto odvolání ve věci samé

'Odmítnouti jakoopotc\ěné podle §§ 471 čís. 2 a 474 odst. 2 c. ř. s.
v zasedání neveř.ejném. Stížnost clo. vÝ,roku o útr,atách .~pojená s o~vo,lá
ním je sice pod~na ~čas! neb}lo, JI .vsa~. vy?oveh; Sh~nost t~ oduvodlíuje žalobkyně Jen lIm, ze mel ]I byh pnznan cely zazalovany obnos a
v důsledku toho, že mě!y útraty býti, určeny p~dle to:ho. Když od,:olá~í
ve věci samé bylo odmltnuto, pada tlm I uplatnovany podklad stlznOSd
Ú'tratové.
Ne j v y Š š í s o u d vyhověl rekursu žalobkyně, usnesení odvolacího soudu zrušil a uložil mu, by O odvolání rozhodl.
Dův'Ody:

V rozhodnutích č. 8423 a 11688 sb. n. s. byla vyslovena zásada, že,
vyžádá-li si procesní soud z úřadu rozsudek k opravě podle § 419 c. ř.
s. podná se lhůta .k podání odvo,lání (§ 464 c. ř. s.) doručením opraveného písemného rozsudku. V rozhodnutí č. 9872 sb. n. s. vyslovena zásada, že, změnila-li se opravou podstatná část rozsudečného výroku,
jest počítati lMiu k podání odvolání rovněž od doručení opravného písemného rozsudku. Obě rozhodnutí, zejména poslední, od nichž není
dŮV'Odu se odchýliti, dopadají na souzený případ, an procesní soud si
vyžádal písemná vyhotovení svého rozsuďku a opravil jej usnesením ze
4. prosince výrokem, že žafovaný jest povinen nahraditi i útraty spora
693 Kč. Z § 55, c. ř. s. (úsudkem z opaku) plyne, že výrok o' útratách lze
za současného odporu proti rozhodnutí ve věci hlavní napadati jen od. voláním, a podle § 462 c. ř. s. prozkoumá odvolací soud fOIzsudek prvé
. stolice současně v mezích všech odvolacích návrhů. Neobsahoval-Ii pů
vodní písemný rozsudek vltbec výrok o útratách, nemohla žalující strana
tento výrok odvoláním ani napadnouti, byť by i chtěla podati odvolání
ve věci hlavní, a nemohla se proto ani fozhodnouti, zda v odvolání má
napadnouti i výrok útratový. Týká se proto oprava podstatné části rozsudečného výroku a jest proto po,čítati lhůtu k 'Odvolání od doručení
opravného písemného rozsudku. (Srovnej i rozhodnutí č. 7573 Ol. U. n.
F.). To se stalo 8. prosince a odvolání bylo dáno na poštu 2'0. prosince,
tedy 12. den a bylo podáno zavčas.
čís.

14268.

Vládní nařízeni ze dne 13, července 1934 čís. 142 Sb. z. a n. o odkladu exekuci proti zemědělcům a nezaměstnaným.
Proti zemědělci nelze, jsou-Ii tu podmínky §§ 1 a 6 vl. nař.
čís. 142/34 Sb. z. a n., povoliti ani vnucené zřízení zástavního práva.
Nebyl-Ii povinný v exekučním. návrhu označen jako zemědělec,
měl soudce podle obsahu exekučního návrhu navrženou exekuci povoliti a ponechati dlužníku, aby se domáhal jej/ho zrušeni podle § 39
čís. 2 ex. ř.
IRozh. ze dne 28.
Civllni rozhodnutí XVII.

března

1935, R I 282/35.)
11

-

čís.

14268 -

-

čis.

] 4269 -

258

Vymáhající věřitel, označ;v v exekučním návrhu povinného jako zahradníka, navrhl, by mu byla proti povinnému povolena exekuce nuceným zřízením práva zástavního. P r v Ý s o u d návrhu nevyhověl s tím
odůvodněním, že podle zjištění v jiné exekuční věci povinný je zeměděl
cem provozujícím zemědělský podnik v politíckém okrese K., v němž
nelze protí zeměděl'cům povolíti podle vládního nařízení ze dne 13. čer..
vence 1934 čís. 142 sb. z. a n. exekuci. Rek u r sní s o u d k rekursu,
vymáhajícího věřitele změnil usnesení prvého soudu a návrhu na exekucí
nuceným zřízením práva zástavního vyhověl z toho důvodu, že vládní
nařizení čís. 142/34 sb. z. a n. nebrání povolení exekuce nuceným zříze·,
ním práva zástavního pfo,ti osobám, v cit. vl. nař. uvedeným, ježto tato
exekuce nevede ke zcizení majetku dlužníkova, nýbrž znamená pouze
přípustné zajištění věřitele.

NejvyŠš í soud

nevyhověl

dovolacímu rekursu.

DllVody:
Nelze sice souhlasiti s názorem, že za platnosti vládního

nařízení

ze

dne 13. července 19,34 Č. 142 sb. z. a n. ve znění čl. 1. vlád. nař. Č. 207/34
a 258/34 lze povoliti exekuci vnuceným zřízením zástavního práva twké
proti zemědělcům v okreskh zvláště těžce poškozených l'etošní neúrodou, ježto prý jde pouze o přípustné zajištění věřitele, jež nevede ku
zcizení nemovitosti.

Třebaže

totiž vnucené

zřízení

záS'tavního práva není

vlastním uspokojením vymáhajícího věřitel-e, poněvadž nevede přímo
k zaplacení pohladávky, nýbrž zaiišťuje věřiteli jen možno,st žádati kdykoli později a to i před pozdějšími věřiteli z této- nemovitosti hmotné
uspokojení - jeví přece zpúsob, jakým k jeho zřízení došlo, dalekosáhlé rozdíly vůči smluvnímu zástavnímu prvll jak co do podmínek nabytí, tak i w do jeho účinku, spočÍ'vajících zejména v po,řadí podle § 29
kn. zák. a v jeho vykonatel:nosti proti každému pozdějšímu nabyvateli
nemo,vitosti (srovnej Dr. Hora, Soustava exekučního prá\Oa str. 102-104).
V § I cit. vl. nař. se stanoví, že pohledávky proti dlužníkúm zeměděl
cům v okresích tam uvedených nemohou býti vymáhány. Neprávem má
i vymáhající strana za to, že z § 3 cit. vl. nař. nutno; odvozovati, že také
v případě § 1 jest zapotřebí návrhu na odklad exekuce, neboť přehlíží,
že se ustanoveni § 3 vztahuje na exekuce a zajišťovací úkony v době
účinnosti tohoto vládního, nařízení již v běhu jsoucí. Vymáhání p'Úhledávek po rozumu § 1 cit. vl. nař. jest zajisté širším pojmem než vydobytí
a uspokojení a zahrnuje v sobě i zajišťování exekvovaného nároku,
čemuž nasvědčují také předpisy § 3 cit. vl. nař. Ježto nU'cené zřízení zástavního práva nepochybně sleduje účel zajišťovací, nelze je proti zemědělcům povoliti, jsou-U tu podmínky §§ 1 a 6 tohoto vl. nař. Přes to
nemohlo dovolacímu re:kursu býti vyhověno. S'Úudce, exekuci p'Úv01ujíd, mělo návrhu vymáhající strany p'Údle § 55 ex. ř. rozhodnouti bez
předcházejícího ústního jednání, srrněl přihlížeti toliko k údajúm návrhu
(§ 54 ex. ř.), v němž povinný není označen jako zemědělec, nýbrž jako
zahradník, a nesměl proto konati šetření o tom, zda dlužníku příslušejí
výhody cit. vl. nař., jak prvý soud učinil, hledě k spisům E 712/33.
Podle obsahu exekučního návrhu bylo tudíž navrženou exekuci povoliti
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II ' 'ke: na vůli, ab.v se domáhéd ]'e]'iho zrušení podle § 39
a ponecl;alt. (uzm
Č. 2 ex. r.
čís.
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Při venkovských statcích nemÍ1Že v případě § 151 odst. 3 ex. ř. býti
navrženo opětovné zahálení dražebníh~ řízení před uplynutím půl roku
od dražehního roku pro zadnou pohledavku.
(Rozh. ze dne 28. března 1935, R I 283/35.)

Exekuční soud zastavil l1snesením ze dne 30. března 1934 E 1773/33
odle § 151 odst. 3 ex. ř: exek~ci nUCe?Oll, dražbou nemov!tosh, ve~ noU proti Jiřímu a Maf11 G-'Úvym vymaha]1clln Spar- und Darlehenk~ssaverein fiir P. Usnesením téhož soudu ze dne 7. pr?S1nCe 1934
E 3198/33 byla rovn~ž podle ust~novení §, 15: odst. 3. ex. L zastavena
exekuce nucenou drazbou nemov!toslt dluzmku; ved~ne p,:?h mm ~po:
řitelnou města J. v J. K návrhu prvního vymaha]1clho ventele nand!l
ex e k u 'č n í S'O U d usnesením ze dne 9'. ledna 1935 E 28(35(1 pokra~
čování v dražebním řízení, poněvadž lhúta § 151 odst. 3 ex. r. v prvn!
exekuci E 1773/33 již uplynula a maje za to, že, pokud běží ještě v exekuční věci druhého, vymáhajídho E 3] 98/33, nemŮže brániti pokračo
vání v jiné exekuční věci pro jinou pohledáVku vedené. Rek II r s n. í
s o u d k rekursu dlužníků změnil usnesení prvého- soudu a návrh vymahajícího věří tele na pokračování v dražebním řízení zamítl.
N e j v y Š š í S'Ú U d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Nutno řešiti otázku, od kdy sluší počítati lhůtu půl roku, stanovenou
v § ]51 ex. ř. V tomto ohledu ~ytý'ká stěžo<vat~l~!, napaden?,:,u ~~ncsení,
že nerozeznáva mezt exekUCI vedenou nyneJsl vymahaJl,cI ventelkou
(E 1773/33) a exekucí vedenou přistoupivší vymáhající stranou, Spoři-'
telna města J. v J. (E 3198/33), z nichž první již dne 30. března 1935,
druhá však dlle 7. prosince 1934 podle § 151 odst. 3 ex. ř. byla zastavena. Podle právní nauky nemůže při venkovských statcich v připadě
§ 15] odst. 3 ex. ř. ani pro jinou pohledávku, než ohledně níž dražehní
řízení bylo zastaveno, býti navrženo opětovné zahájeni dražebního ří
zení před cupl'ynutím půl roku od dražebntho' stáni (Neumann-Lichtblau,
Komm. k ex. ř., III. vyd., I. svaz. str. 5391 u § 151 ex. ř.), takže jest bezvýznamné, že rekufsní soud v napadeném ll'snesení nesprávné měl za to,

že dne 7. prosince] 934 exekuce nynější vymáhající věřitelky byl,a zastavena. Do usnesení ze dne 7. prosince 1934 E 1773/33, jímž dražební
řízení bylo podle § 151 ex. ř. zastaveno, nebyla ovšem pojata doložka, že
clo půl roku od dražebního stání nemůže býti navrženo, by dražební řízeni
znovu bylo zahájeno. Tato okolnost však nemá vlivu na pozdější rozhodování Ú' novém návrhu na zahájení dražebního řízení a byla povinná
strana oprávněna podati rekurs proti usnesení, kterýmž byla exekuce
vnucenou dražbou nemovito,sti povolena, i když do dřívějšího zrušovacího usnesení ona do<lož:ka pojata nebyla a dlužníci si proti tomu nestěžovali.
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smrt pojistníkova nemá .v záp~tí zánlk pojišťovací smlouvy proti povinnému ručení z provozu sllostroje..
(Rozh. ze dne 28. března 1935, Rv I 870/33.)

261

Nebyla-li prémie v propadnélhůtě zažalována, jest pojišťovací
smlouva zrušena, třebaže pojišťovna dala upomínkou 'O nedoplatek na.evo že nepomýšlí na zrušení sml'Ouvy.
j Byla-Ii upomínkDu pojistníkovi dána dodatečná lhůta, nebyla tím pounuta splatnost nýbrž udělena jen sečkávaci lhůta k zapravení nedo~latku a nelze propadnou lhůtu počítatí teprve 'Od kDnce dodatečné
lhůty.

Pojistkou, uzavřenou se žalobkyní, byl Dr. Eduard H. pojištěn u žalobkyně proti povinnému ručení z pf'~yoz~ sil'?st.rojem na .dobu od 27 .
června 1928 do 1. července 1938. Po]!stna prelme, splatna dne 1. cervence 1931 nebyla zaplacena, poněvadž pojistník dne 7. července 1931
utrpěl smrt~lné zraněr;í a z~mř.~l. .žalovan~ ~ozů:,ta}ost po D;. Eduard~
H-ovi brání se proti zalobe, jlZ zalobkyne oomaha se na m zaplacem
dospělé prémie, námitkou, že,,:i0e~n na pojíštění smrti pojistníkovcJU od~
padl a že lak smlouva o pO]lstenl p,o?le § 63 pOJ. zak. u~~sIa. zalobe
bylo vyhověno s o u d Y vše ch trl s t o II c, n e j v y s S I m s o u dem z těchto

(Rozh. ze dne 28. března 1935, Rv I 964/33.)

v

důvodů:

Rozhodným jest, že pojístný poměr jest podle § 6~ zakor;a o po,j!šťo,~
vací smlouvě ve shodě s §§ 531 a 847 obc. nk. zdedltelny a ze 0mJ(!
pojistnika nezaniká. Smrt pojistnikova by t~díž měla v.. :~pětí únik po~
jišťovad smlouvy jen, kdyby podle § 63 zakona o popstova;:l sml?'r:v~
odpadl zájem na pojištěni; ale zájem ten .neodpa~1. ~alempn ~oystem
proti povinnému fll'Čem z provozu sllostro]em. spoclva v O?J~ktlvnlm . ne:
bezpečí, že v provozu silostroje může povstah nebezpec~y st~v, lenz
jest s to přivoditi pojistno'r: .příhodu, a),e9?blekhvJ11 nemoznostr zpusobiti takový stav odpada zajem na pOjlstem, lak vysloveno bylo. v rozhodnutí čís. 12421 sb. n. s. Takové objektivní nemožnostI lu nem, nebo ť
- silo stroj patří do pozÍ1stalosti, ro~žití ho k provozu není vyloučeno a
není také vyloučeno, by ho nepouzrl,~ ~ama ,dedlčka, r:eb, a~y ho o nebylo
použito z jejího příkazu. Do odevzdam pozustalostr zustava pozustalost
vlastníkem auta (§§ 531, 547, 797 obč. zák.), dědic jest do' odevzdám
pozůstalosti jen Zástupcem pozůstalosti (srov. § 811 obě. zák. : dvor.
dekr. ze dne 19. dubna 1790 čís. 1094 sb. z. s.). Jest-Ir tedy pozustalost
jest vlastníkem auta, má iájem na ~ojištění I?rot?! že, jak? .":astník. auta
ručí za škodv způsobené provozem I po smrl! pO]lstmkove jlz ze zakona
podle § 1 zák. :o provozu silostroje. Nezanikl tedy pojišťovací P?měr proti
pozůstalosti, jež jest proto, pov111na, zaplatrh zaz~l?v,a~ou premu. O to
nejde, zda dědička bude mlh osobne zalem na pOj1stem a zda bude po·
vinna platiti daJl~i prémie.
čís.

14271.

Propadná lhůta, do které podle pojišťovacich podmínek musí býti
první prémie zažalována, plat! i pro případ, že prémie byla zaplacena
jen částečně.

žalovaný uzavřel se ž~!obkyní .~n~ 2. pro,sinc~ 193~ pojiš~ovasí
smlouvU na pět let, podle UlZ byl pOj!sten pwh skodam zpusobenym pf!
provozováni jizdy motocyklem. Pojišťovací ))"émie 3.609 Kč ročně byla
splatna vždy dne 2. pr?since předem, přičemž yodle § 7 či·s. 3 pojišťo
vacích podminek ~ok!adal~ se smlou~a, z:; zHlsenou, .~ebylo-Ir o zaplacení pojistné premle zalo~an~ do 3 meslcu 'Ode dne Jej! splatnostI. Žalovaný zaplatil na prvou pren111 dne 20. teclna 1931 2.100 Kč. Se zbytkem
zůstal v prodlení a byl proto dne 14. července 1931 upomenut o jeho
zaplacení a dána mu k tomu IhMa do, konce č~rvence 1931. Je.žt,o' nedoplatek prémIe nezaplahl, domaha se zalobkYlle jeho zaplacem zalobou.
P r v Ý s o u d uznal podle žaloby z těchto d ů V'O d ů: žalovaný zaplatil 2.100 Kč jako splátku na první prémii, tím uznal existenci pojistného poměru aspo,ň, pro první' p0:iistný rok a za celý tento rok je povinen
zaplatiti, i když by snad pojistný poměr pro budoucí dobu byl rozvázán
nebo jinak zanikl (§ 61, 1., 2. věta pojišťovacího zákona). Je nero.zhodné
pro posouzení nároku žalobkyně, jestli ve smyslu námitek žalovaného
pojišovací smlouva byl;a podle § 7 čÍs. 3 všeob. poj. podmínek rozvázána, ježto rozvázání to mohlo se státi pouze pro budoucí poji'stné roky,
a nikoliv pro pojistné období od 2. prosince 1930. O d vol a c í s o u cl
změnil rozsudek prvého soudu a žalobu zamítl.
N e j vy

Š

ši soud

nevyhověl

dovolání.

Důvody:

Propadná IM!a (rozh. čis. 7874 sb. n. s.), do které musí býti první
prémie zažalována, jest stanovena v § 7 odstavec 3 všeobecných pojišťo
vacích podmínek na tři měsíce octe dne splatnosti prémie. TO' platí i pro
případ, že prémie nebyla vůbec z,"placena, i pro případ, že byla zaplacena jen část prémie. Není-Ii prémie pilně zaplacena, zůstává nezaplacenou, i když pojišťovna částečné zaplacení přijala (§ 1415 obč. zák.), an
závazek pojistníka není splněn. Nelze proto vyložiti jinak slova § 7 odstavec 3 pojišťovacích podmínek, »nebyla-Ii první prémie včas zaplacena«, a netřeba se zabývati ot.rzkou, zda přijetím částečného placení
prémie vzniklo ručení pojišťovny, třebaže v do'volání uznává, že by při
dostavení se pojistné příhody byla vyplatila odškodné. Není tedy dúvodu
řešiti případ podle občanského zákona, když se vystačí s ustanoveními
smluV'ními. Us(a@vení § 7 čís. 3 odstavec druhý pojišťovacích podmínek, podle něhož, nepodána-Ii žaloba o zapla:cení pojistné prémie do

-
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3 měsíců od splatnosti, se má za to, že bylo upuštěno od smlouvy, neobsahuje právní domnenku a nemůže proto pO'jišťovna ji vyvraceti tim,
že dala jiným způsobem na jevo, že nepomýšlí na zrušení smlouvy (srov.
rozh. čís. 8276 sb. n. s.). Nelze proto přijetí částečného placení prémIe
a upominku o zapravení nedoplatku pokládati za platný projev, že po'jišťovnaod smlouvy neustupuje. Zažalovaná prémie byla splatná 2. pro:
since 1930 (§ 7 bod 3 podmínek) a žaloba o nedoplatek byla podana az
ll. srpna 1931, tedy po třech měsicích od splatnosti. Upomínkou ze dne
14. července 1931, kterouž byla žalovanému dána dodatečná lhůta do
konce Července 1931, nebyla posunuta splatnost, nýbrž udělena jen seč
kávací lhůta k zapravení jíž dávno splatného nedoplatku. Nelze proto
propadnou tříměsíční lhůtu počítati od ko,nce července 1931 (srov. ro~h:
čís. 779Q sb. n. s.). Neprojevila-li pojišťovna platným způhobem, že ml~1
setrvati na smlouvě, jest tu nedostatek smluvního souhlasu (§ 869 obc.
zák) ve smluvené formě (§ 883 obč. zák.) a jest i zrušení sm\louvy podle
§ 877 obč. zák. přípustno, í když bylo částečně plněno.
čís,

14272,

žalobou z obohacení nelze zrušiti právní následky pravoplatného
rozvrhového usneseni, šlo-Ii o pohledávku, jež byla přihlášena k rozvrhovému roku a o niž a o jejímž pořadi bylo pravoplatně rozhodnuto
v rozvrhovém usneseni.
(Rozh. ze dne 28.

března

1935, Rv I 2309/33.)

Žalobkyně přihláslla v exekuční věci Le-opolda B-a v rozvrhyvé!I~
řízení svoji pohledávku k uspokojení z nejvyššího podání. Ponevadz
však pro ni neuplatňovala přednostní zákonné zástavní právo podle
§ 1101 obč. zák., vyŠ'la pohledávka žalobkyně pro nedostatek úhrady na
prázdno. Rozvrhové usnesení, p1'Oti němuž žalobkyně podala opravné

prostředky, stalo se jich zamítnutím pravoplatné. žalobkyně domáhá se

zjištění, že jí pro její přihlášenou pohledávku přislušely na prodanych
svršcích Leopolda B-a záJkonné právo zástavní podle § 1101 obč. zák.,
případně nárok na přikázání dražebního výtěžku před vykonatelnou pohledávkou žalovaného, a žádá, by ji žalovaný přihlášenou pohledávku
zaplatil. Niž š í s o u d y žalobu zamítly, o d vol a c í s o u d z těchto
d ů vod ů: Skutečnost, že žalobkyně v exekLlčním řízení výslovně neuvedla ve své přihlášce, že přihlašovaná pohledávka 2.440 Kč 85 h jest
pohledávkou z nájemného, má za následek ztráiu prívilegovaného pořadí. Není tu rozpofl1 s ustanovením § 286 ex.ř. Předpokladem pro pojednání o pohledávce privilegované ve smyslu § 286 ex. ř. jest, že tato
pohledávka byla přihlášena jako přednostní pohledávka. Odvol\atelka
jako vymáhající strana přihlásila svou pohledávku jen v obyčejném pořadí, a žá:dala pro svou vykonatelnou pohledávku na základě rozsudku
téhož soudu O exekllční zabavení, aniž by se odvolala na pro.vedené zájemné popsání, které si ohledně svršků Leopolda B-a vymohla; tímto
projevila bez pochyby, že nečiní nárok na privilegované pořadí své po-

hledávky. Podle toho nemohl exekuční soud z moci úřední přihlížetí
k pohledávce ž:rlobkyn.ě jako pOhledá,,:ce z ná!el:méh~ v přednos~ním pořadí. Bylo na zalovane, by pn podam exekucnťho navrhu poukazala na
provedené zájemné popsání nebo nejpozdějí v přihlášce na to, že jde
o pohledávku z nájemného. Rozepře jest již rozhodnuta rozvrhovým usnesením, jež bylO potvrzeno vyššími stolicemi. Rozvrhové usnesení netýká
se jen poměru mezi povinným a jeho věřiteli, nýbrž vzájemného poměru
mezi věřiteli; upravovalo tedy pravoplatně i poměr obou stran, které
jako vymáhající věřítelé činíly své nárOky na uspokojení z prodejového
výtěžku.

Ne j v y

Š

ší so ud

nevyhověl

dovo'lání.

Důvody:

Jde o žalobu z obohacení, kterou chce žalobkyně odstraniti právní
následky pravoplatného rozvrhového usnesení, jež vyplývaji ze skutkové
podstaty, na kterou byl vzat již zřetel v wzvrhovém usnesení. Avšak
v takovém případě není důvodu pro žalobu z obohacení, když žalobkyně
~vo·~ pohledávku přihil;ásila ~ r?zvrhovému roku a když o této přihlá
sene pohledavce a JeJlm poradl bylo rozhodnuto pravoolatně v rozvrh~vé~. usnesení)i!.,~ rozhodnutí čis .. I 279?, sb. n. s. :- a' také již v judikatu CIS. ,220,?l"IveJslh? soudu ve Vldm (CIS. 1641 Uř. sb.) _ bylo vysloveno-, ze ventel, ]enz nevznesl odpor v rozvrhovém řízení může proti
pr~voplatnému rozvrhovému us~es,ení uplatniti ~vé lepší právO' pořadem
prava Jen !:,olud, pokud Je zaklada na skutkove podstatě, o níž nebylo
v rozvrhovem lIsneseU! rozhodnuto. Předmělná rozepře jest již rozhodnuta pravoplatným rozvrhovým usnesením. Míní-ILi dovolatelka, že fO.Zvrhové usnesení se netykalo· jejího poměru k ostatním zástavním věři
telům, mezi nímíž byl žwlo-vaný, že tedy jím nemohlo býtí rozhodnuto.
o tomto p0r.něru, je na omyl.t1',~leboť podle §§ 212, 286 odst. 1 ex. ř. mají
u }ozvlhoveho ro'~~. dostavl:'S! se, ,?so~by Jednatr o narocích, k nimž jest
pn rozvrhu neJvysslho podam VZI~ zretel, a o p~řadí jejich uspokojení,
a podle §§ 214, ~86 o~~t. I ex. r. Jest pod-le vysledlOU! tohoto jednání
o- mzvrhu se, )1snestl. Tez § 286 odst. 3: ex. ř. ustanovuje, které pořadí
Jest r~zhodnym p;o zaplacení příhlášených pohledávek. Bylo tedy v rozvr~ovem usnesem ~ozhodnuto i o pořadí přihlášené pohledávky dovo.Jatelcmy a proto take dovollatelka podala proti rozvrhovému usnesení rekurs, který však neměl úspěch, takže rozhodnutí to se stalo protí ní
pravoplatným.
čls.

14273.

Pro pořad! knihovní žádosti je rozhodnou jen doba, kdy podání došlo
do p~datelny, ne však doba, kdy došlo podáni listovnimu, anebo doba
kdy ltstovni proti předpisŮ1l1 jednacího řádu zapsal knihovni žádost d~
deniku pro věci knihovní.
Pře~pis § 76 (3) j. ř. vztahuje se jen na případy, kde se podání dostane hstovnimu o myl e m, nikoli z vůle žadatelovy.
(Rozh. ze dne 2'8. března 1935, Rv I 200/35.)
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Čís.

14274 -- 14275 26.0

Žalobu o knihovni přednost práva zástavního zamítly soudy vše c h
stolic, nejvyšší soud z těchto
důvodů:

Nejde o rozpor skutkového předpokladu se spisy (§ 503 čís. 3 c. ř. s.),
praví-li odvolací soud, že podání žalobcovo za exekuci nuceným zříze
nim práva zástavniho podle podacího razitka přišlo k okresni;nu soudu
dne 25. října 1933 o 16. hodině. neboť neni sporu o· tom, že žádost byla
v podatelně prvého soudu opatřena podaci značkou ze dne 25. října
1933. Jde tudíž v pravdě jen o odvolaci důvod nesprávného právniho
posouzeni věci (§ 50,3 čís. 4 c. ř.s.), při němž běží jen o' řešení sporné
právní otázky, zda svrchu dotčená exekuční a spolu knihovni žádost
bY'la podána řádně u prvého soudu tím, že byla dne 26. června 1933 odevzdána v době, kdy podatelna byla u soudu zavřena, poslem žalobcovým na chodbě soudu bývalému l.istovnimu s prosbou, aby žádosti (byly
to dvě knIhovní žádosti, týkající se zápisů v knihovni vložce Č. 250 pozemko,vé kníhy pro katastr-ální úzenIi VelkáÚ. II) v podatelně odevzdal, 'COž listovní slíbil učínili. Marně snaží se dovolate'l' dovoditi že
žádo'st do';;la ke knihovnímu soudu dne 26. června 1933, a byla k s~udu
řá9~ě p,odál;a tí~" že byla odev~dán~ knihovnírr;u, který prý byl tehdy
jeste v cmne sluzbe. Dovolatel prezlra ustanovem § 62 j. ř., podle něhož
veškerá podání v občanských a trestních věcech, která jsou řízena na
soud, má přijmou,t! os?bně kancelářský M<:dník, určený k tomu před
nostou soudu, v uredm mlstnosÍ1 (podatelne); podle tohoto ustanovení
n~js.ou ani ,soudco~št,í ú!.:'?níc~, ani o~!a!ní. ka~,~ell\ářští úředníci oprávnem tak~v~to poda11l pnjlmali a zvlaste je pnmo od stran přejímati.
Jen poda11l, ktera omylem se dostala' hslovnímu nebo přednostovi
kniho'vního úřadu, mají býti ihned, nebyvše zapsána do deníku zaslána
podatelně nebo, je-li známo místo, povolané je zpracovati, pnmo tomuto (§ 76 (3) jed. i.). Podle zjištění nižších soudů nedostala se žádost
- o kte~'ou tu jde - listovnímu omylem, nýbrž z vůle posla žalobcova,
a neplali tu tedy ustanovení § 76 (3) jed. řádu. ~jiQ tu o exekuci nuceným zříz,ením práva zástavního na nemovitost ve veřejné knize zapsanou a plali' proto podle § 88 ex. r. pro povolení a výkon vkladu ustanovení obecného zákona knihovního ze dne 25. července 1871 ČEL 95 ř. z.
s obměnami, jež v souzeném případě nepřicházejí v úvahu. Rozhodnou
pm posouzení knihovní žádosti jest doba, kdy do'šla knihovního soudu
(93 ~n. zák) Poř~dí zápisu řídí, se podle § 29 knih. zák. podacím číslem,
kt~:e obdr~l podam u kmhovl11ho, soudu, nyní ČÍ'51em, které podání obrZ1 v demku.pl:o ~mhovnl poda11l (§ 77 (1) jed. ř.). Podle § 76 (1) jed.
L. Jest, mllno Jme vsechna podaní) která se vztahují na exekuci na nemovltosli zapsané v pOizemkové knize soudu, z podatelny odeslati úředníku
·které~lU )est svěřeno .vésti, den,í~ pro 'knihovní podáni (listovnímu, při~
p~d?e prednostovl kmho~nrho uradu), 'který musí zapsati do deníku po?am podle časového poradl, ve kterém došla do, podatelny (§ 77 (3)
c. } jed. ř.). Jest tudíž pro pořadí jedině rozhodnou doba, kdy podání
doslo do podatemy (srov. rozh. býv. nejvyššího, soudu ve Vídni čís
2188 sb.Ol. U. n. ř.), což stalo se dne 25. října 1933 a je tedy v příčině
te bez vyznamu pk doba, kdy dotčená žádost byla předána býv. lí'Stovv

0

-

níl11u, tak i doba: kdy ten50. žá?ost ~u zanesl proti svrchu uvedeným
předpisům do demku pro ve Cl kmhov111.
čís.

14274.

K projednáni pozůstalosti co do substitučního jmění (§ 608 obč.
zák.) jest příslušným soud, jenž projednal pozůstalost po původním zů
staviteli.
(Rozh. ze dne 28, března 1935, Nd II 36/35.)

V záporném kompetenčním konfliktu mezi okresním soudem v N. B.
a okresním soudem v M. Ž. o tom, který z těchto, soudů jest příslušným
,projednati pozůstalost po zemře1lé Anně K-o'vé co do zůstaveného substitučního jmění, jež Anna K-ová obdržela po zemřelé Magdaleně
H-ové, zda okresní soud v N. B. jako soud projednavší pozůstalost po
Magdaleně H-ové či okresní soud ve M. Ž. jako soud bydliště Anny
K-ové.
Ne j v y Š š í s o u d rozhodl, že příslušným jest okre,sní soud
vN. B.
D ů vod y:
Jde o projednáni pozůstalosti ohledně substitučního jměni, které
bylo odevzdací listinou okresního soudu v N. B. ze dne 6. března 1893,
vydanou v pozůstalO'sti po M. H., dne 26. září 1892 v N. B. zemřelé,
odevzdáno; A. K. s tím, že ono jmění, 'kdyby A. K před provdáním se
nebo před dosažením zletillosti zemřela, připadne její sestře M. K, pří
padně kdyby z manželství jejich rodičů tu byli další potomci, těmto potomkům. A. K zemřela před provdáním se a měla kromě M. K. další
sestru B. Jde o případ fideikomisární substituce podle § 608 obč. zák.
Ohledně volně děditellbého jmění zemřelé A. K-ově byla pozůstalo,st
projednána okresním soudem v M. Ž. jakO' soudem jejího bydliště.
Stran projednání pozůstalosti oh'ledně zůstaveného substitučního jmění
vznikl negativní spor o příslušnost mezi okresním soudem vM-ě Ž-e a
okresním soudem v N-ém B. Příslušným jest posléz jmeno'faný okresní
soud. Jak vychází z ustanovení §§ 608 a 652 obč. zák. je poddědic dě
dicem původního zůstavitele a nikoli předního dědice. Podle § 613 obč.
zák. má přední dědic jen postavení pO'žívatele. Podle toho není substituční jmění jměním předního dědice, a prolo co se týče toholo jmění,
nejde o pozůstalost loho,to dědice, nýbrž původního zůstavitele, takže
projednávání pozůst<tlosti ohledně substitučního jmění jeví se jen jako
pok",čování v projednávání pozůstalosti po tomto. V dauém případě je
tudíž příslušným k projednání pozůstalosti ohledně substitučního jmění
A. K-vou zanechaného okresní soud v N-m B., který projednal pozůsta
lost po původní zůstavítelce M. H-ové.
čís.

14275.

, ~roti vymáhajícímu věřiteli, pro něhož byla zabavena a jemuž pnkazana pohledávka ze směnky, může směnečný dl11Žník činiti všechny
námitky, které má proti exekutovi.
(Rozh. z 28. března 1935, Rv III 978/34; důvody viz ÚL sb. 2'031.)

Čís.
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soudu nabyl moci práva a odkladný účinek odvolání, stanoven~
' Tento za' k
' ucme
.,. k a z ,;e'h o na byte
ř. S., byl odstranen.
onny
v rávo odpllrcovo nemohly býti již v~loučeny podáním noveho o?v,ol~~
ríhO spisu. Při t?m Je be: vyznamu, ze ?dv?latelk~l uV,edla ~ ~odal11, .z,:;
béře odvolání zpet, protoze .le pochybene ~ z~ souc:,sne pC:dava ve Jhute
odvolání nové, že tedy byla mylneho pravl11ho nalOru, ze 1 no ve .odolání bude podkladem pro přezkumnou činnost soudu odv~lac!ho.
Štěžovatelka se neprávem dovolává, m~nění Horo~a. (»Odvola~!~ z r.
1915 str. 24), vysloveného ohledne učmku vzdal11 se odvolal11, !. J.
vzdání se práva na po~i<ní 09volá~í ve sm'yslu.~ 472 Ods,l. 1 c. r. s.
neboť o' to tu nejde, nybrz o zpetvzelI' podaneho J1Z odvolal1I ve smyslu
. § 484 odsl. 1 c. ř. s.
'1

11110

Podáním odvolacího spisu, júnž hyl napaden rozsudek prvního
soudu v celém rozsahu, je právo strany podle § 461 c. ř. s. vyčerpáno,
nemůže proto odvolání býti vzato zpět a nanrazeno novým odvolacím
spisem.
(Rozh. ze dne 29.

března

1935, R I 243/35.)

Podáním ze dne 30. října 1934 vzala žalovaná zpět odvolání, jež podala proti rozsudkn, a současně podala ještě v odvolací lhútě odvolání
nové. O d vol a c í s o u d odmítl tento nový odvolací spis. D ů v o"d y:
Odvola telka včas podané odvolání p'Odáním z 30. října 1934 vzala zpět,
a to d'le § 484 odsl. 2 c. C. s. má za následek ztrátu opravného prostředku spojenou se závazkem .k náhradě nákladl! odpůrci způsobe
ných. Vzhledem k tomu odvolání nově podané, třebaže podáno bylo
ještě ve lhůtě odvolací, musilo býti odmínuto ve smyslu ustanovení
§ 471 čís. 2, 472 a 474 c. ř. s.
N e j vy Š š í s o II d

nevyhověl

rekursu žalované.

Důvody:

Žalovaná podala svým právním zástupcem z kontumačního rozsudku prvého soudu včas odvoIací spis, daný na pošlu dne 25. října
1934, jenž byl druhé straně doručen dne 26. října 1934 (§§ 464, 465 a
468 Co ř. s.). T'Oto odvolání vzala zpět podáním došlým k soudu dne 30.
říjn., 1934, ale současně. podala svým právním zástupcem ještě ve
lhUt0 nový odvolací spís, daný na poštu dne 29. října 1934. Tento nový
odvolací spis byl druhé straně doručen dne 30. října 1934. V obou odvoláních byl napaden rozsudek prvního soudu v celém rozsahu z dů
vodu nesprávného právního posouzení věci. Právem odvolací soud odmítl nové odvolání jako nepřípustné. Zákon praví v § 465 c. ř. s.,
že odvolání jest podáno tím, že se u soudu první stolice odevzdá pří
pravné podání (odvolací spís). V německém autentickém textu jest uvedeno »eines vorbereitenden Schriftsatzes«. Slovo »eines« nemá ovšem
význam ČÍ,sl'Ovky, avšak ce'l'á soustava předpisů o' řízení odvolacfm dokazuje, že zákon má na mysli jen jediný odvolací spis, byl-li napaden
rozsudek prvního soudu v celém rozsahu, jako v souzeném případě.
Mimo to by opačný názor prodlužoval neprodlužítelnou lhůtu, jež jest
dáma odpůrci k podání odvolacího sdělení (468 c. ř. s.), po případě by
měl za následek, že by i octpl1rce mohl) podati nové 'Odvolací sdělení,
podal-li je již k prvnímu odv'Olacímu spísu (v tomto smyslu také rozhodnutí dřívějšího nejvyššího soudu ve Vídni, uveřejněné v časopísu
Právník str. 540/1909). O odvolacím spisu platí totéž, co platí o spísu
dovolacím (§ 505 c. ř. s.), v kteréž příčině nejvyšší soud již opětovně
vyslovil, že několik do,volacích spísů nelze podati ani ve lhůtě (na př.
Č. 2463 a 4015 sb. n. s.). Podáním prvního odvoll1aclho spisu bylo právo
žalované dané jí v § 461 c. ř. s. vyčerpáno. Zpětvzetím odvolání byl
tento opravný prostředek ztracen (§ 484 odsl. 2 c. ř. s.), rozsudek prv-

§ 466 c.

čís.
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Ve Velké Praze jest i po zřízení okresního soudu exekučního (yl.
165/26 Sb. z. a n.) příslušným k povolení exekuce vyklizennn
nemovité věci na základě mimosoudní výpovědi jako dříve okresní ~ud,
v jeho obvodě jest předmět najatý nebo pachtovaný (§ 4 odst. 1 CIS. 5
ex. ř.J.
(Rozh. ze dne 29. března 19'35, R I 270!l35.)

nař. čis.

P r v Ý s o u d - okresní soud exekuční v Praze - povolil na zámimosoudní výpovědi exekuční vyklizení najaté nemovitosti
(bytu). Rekursní, sO~ld zmši~ k, ,rekur~~. povinného ,~sne~ení
prvého soudu a odn1ltl navrh vymahaJ1c1ho' ven tele pro nepnslunsost
dovolaného soudu, jemuž uložil, by exekučni návrh postoupil okresnímu soudu civilnímu pro Prahu-Sever v Praze. D Ů vod y : K rozhodnutí o povolení exekuce vyklizením, ať jde o výpo'věd' soudní či mimosoudní, povolán jest podle § 4 čís. 2 a 5 ex. ř. nikoliv sou9 exeku,ční,
nýbrž, běží-li o výpověd' soudní, soud u kterého byla výpoved' podana,
jde-li pak o výpověď mimosoudní, okresní soud, v jehož obvodě Jest
předmět najatý (pachto,vaný). žádati za povolení exekuce u exekuční?o
soudu u předlložení vyhotovení exekučního titulu opatřeného potvrzemm
vykonatelnosti lze podle posledního odst. § 4 ex. ř. jen'Om v případech
č. 1, 3 a 4 předchozího odstavce téhož paragrafu, a níkO'lliv v případech
čís. 2, t. j. soudní výpovědi a čís. 5, t. j. mimosoudní výpovědí podle
§ 1 čís. 18 ex. ř.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu, opravil však
usnesení rekursního s'Oudu potud, že z usnesení toho vypustili výrok,
jímž byl návrh vymáhající strany na povolení exekuce nuceným vyklizením povinného pro nepříslušnost dovolanéhol okresního soudu exekučního v Praze odmítnut, a na místo výroku toho vyslovil nepříslušnost
dovolaného okresního soudu exekučního v Praze.
kladě

Dúvody:
Ustanovením § 1 vlád. nař. ze dne 26. srpna 19'26 čís. 165 sb. z. a n.,
jimž byl na z1Í!kladě § 3 zák. ze dne 15. října 192'5 čís. 213 sb. z. a n.

·_-
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zřízen pro exekuční věci, které dosud náležely do příslušnosti okresních
soudů, zřízených v hlavním městě Praze, sarrlostatný okresní soud, se
nic nezměnilo na přeclpisu § 4 ex. f. o soudu příslušném povoEti exekuci. V souzeném případě jde o exekuci vyklizením nemovité věci podle
§ 349 ex. ř. na základě mimosoudní výpovědi, jež jest exekučním titulem

podle § 1 čís. 18 ex. ř. Soudem exekuci povolujfcím jest podle § 4
odst. 1 čís. 5 ex. ř. okresni soud, v jehož obvodě jest předmět najatý
nebo pachtovaný. Před zřízením okre·sního soudu exekučního v Praze
byl v takovém případě svrchu zmíněný soud příslušným nejen k povolení, nýbrž i k výkonu exekuce, t. j. byl zároveň vždy také soudem exekučním podle § 18 čis. 4 ex. ř. Do tohoto zákonného stavu byla zřízením
sďmostatného okresního soudu exekučního pro Velkou Prahu přivoděna
změna potud, že vY·kon veškerých soudních prací přidělených dosud
podle exekučního řádu okresním soudům v hlavním městě Praze jako
soudům exekučním (§ 23 ex. ř.), čímž však se nic nezměnilo na přísluš
nosti k povolení exekuce a změněna byla jen příslušnost k jejímu výkonu, takže nastalo rozpojení příslušnosti sloučené dosud u soudu jedi e
ného jak k povo,leni, tak i k výkonu ex~kuce nuceným vyklizením na
základě mimosoudní výpovědi. Mimosoudní výpověď smlouvy nájemní
nebo pachtovní jest podle § 1 čís. 18 ex. ř. mimo jiné předpoklady jen
tehdy exekučním titulem, nebyliy-li proti ní včas podány námitky. Podle
§ 566 c. ř.s. a § 49 čís. 5 j. n. jest námitky proti mimosoudní výpovědi
podati u okresního soudu, v jehož okresu je najatý nebo pachtovaný
předmět. Jen tento soud může snadno zjistiti, zda proti mimosoudní výpovědi jež má býti podkladem pro po,vo'lení exekuce - byly včas
podány námitky či nikoli, a jen tento může tedy posouditi, zda tu je
svrchu zmíněný předpoklad - . a nikoli okresní soud exekuční v Praze,
u něhož nelze podati námitky proti mimosol1dní výpovědi. Při řešení
této otázky neušel nejvyššímu so-udučlánek, uveřejněný v Právníku
z r. 19,30 str. 362-366, v němž se zastává názor, že přís.]ušným k povolení takové exekuce jest okresní soud exekuční v Praze, v němž však
nebylo přihlíženo -k důvodu v předešlém odstavci zmíněnému a právě
nejdůležitějšímu. Je ovšem pravda jilk již řečeno - že byli i v obvodu
Velké Prahy před zřízením okresního soudu exekučníhO' soud povolující
exekuci na zá:kladě mimosoudní výpovědi (§ 4 odst. I čís. 5 ex. ř.) také
vždy soudem exekučním (§ 18 čís. 4 ex. ř., ale z toho nelze vyvozovati,
že naoPďk po- zřízení okresního soudu exekučního je tento vždy také pří
slušným k povolení exekuce, o kterouž otázku zde jedině běží. Rozhodnutí rekursního soudu o nepříslušnosti dovolaného soudu k povolení
navrhované exekuce a o- postoupení návrhu přís.]ušnému soudu podle
§ 44 j. n. je tedy správné, a'le usnesení to bylo ve výroku opraviti, jak
svrchu uvedeno, ježto návrh nebylo lze pro nepřfslušnost odmítnouti,
když jej bylo postoupiti, takže na místě odmítnutí návrhu bylo jen podlle
§ 44 j. n. vysloviti nepříslušno'st dovolanéhO' okresního soudu exekučního
v Praze. Opravu tu provedl dovolací soud z moci úřední podle § 419' c.
ř. s. a § 78 ex. ř. (srov. rozh. č. 4530 sb. n. s.).
čís.
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věc prázdninovou (§ 224 čls. 7, nový doslov, c. ř. s,),
zaměstnanec na zaměstnavateli náhrady škody proto,

čÍS.
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domáže ho

14279 -

269

přihlásil« u úrazové pojišťovny nižším výdělkem než skutečným, takže

:~u byl vyměřen úrazový důchod nižší než by se mu dostalo při řádném
přihlášení.

(Rozh. ze dne 29. března 1935, Rv I 2151/33.)
Žalobce byl zaměstnán u žalovaného jako dělník při bourání stodoly,
·ejímž padajícín:,zdivem, byl zran~n. Tv~·dě, že by-I přihláš;n u úrazo~é
~ojišťovny mensun vydelkem, nez ktery mu byl ve skutecnostl v)'placen a že byl mu následkem toho vyměřen úrazový důchod nižší, domál;á se žalobou na žalovaném rozdílu mezi úrazovým dťkhodeJTI,
který skutečně j~~t, mu, vyplácen a důchodem, ktertby.. pobíral" 'I:dyby
. byla úrazové ,P5'l'stovne oznamena Je~o mZl!a ~e VySl: JIz skutecne dostával. Niž s S I S o u d y neuznaly zaloblll narok duvodem po pravu.
N e j v y Š š í s o u d odmítl dovolání.
Důvody:

Jde Q. spÚ'r, tkvící ve služebním poměru mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Zitkonná povinnost podle §§ 8, 35 zák. o úraz. pojištění
dělnickém, sděliti úrazové pojišťovně výši výdělku pojištěných, kterou
žalobce nazývá ne zcela případně povinností přihlašovací, postihuje
sice podnikatele, který není vždy totožný se zaměstnavatelem (srov. § II
zák. o úraz. pojišť. dělnickém), ale v souzeném případě byl podnikatel
totožný se zaměstnavatelem, žalobce utrpěl podnikový úraz při výkonu
prací, jež převzal služební smlouvou se žalovaným, a podnikatelská povinnost, již prý žalovaný porušil, souvisela důsledkem toho tak těsně
s postavením žalovaného jako zaměstnavatele žalobce, že nebýti služebního poměru žalobce se žalovaným, nebylo by tu bývalo ani oné povinnosti žalovaného a nebylo by do,šlo ani ke sporu, o nějž jde. Tďko
vým sporům však přiznává zakon pro jejich povahu výhodu urychleného řízení a prohlašuje je v § 224 čís. 7 c. ř.s. (v do-slo·vu zákona ze
dne 19. ledna 1928 č. 23 sb. z. a n.) ze věci prázdninové, v nichž okolno>S\, že nastaly soudní prázdniny, nemá podle § 22:5 odst. 2 c. ř. s. vliv
na počátek a uplynutí lhůt, (srov. rozh. sb. n. s. č. 10613). Rozsudek odvolacího soudu byl zástupci žalobcovu doručen dne 25. srpna, dovolání
však bylo sepsáno a podáno teprve dne 13. září, tedy již pOl uplynutí
lhůty vytčené v § 505 c. ř. S., po případě v § 34 odst. (2) zák. čís.
131/31 sb. z. a 11., takže je bylo podle § 507c. ř. s. jako opožděné odmítnouti.
.Čís.
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žalobu o uznání nemanželského otcovství jest posouditi podle práva
platného v zemi české a Moravskoslezské, měli-li v době porodu nemanželská matka a tedy i dítě, jakož i žalovaný bydliště v čechách,
třebas dítě bylo zplozeno na Slovensku.
V případě výměry výživného jest dovolául nepřípustné jen tehdy,
jde-li o souhlasné rozhodnutí nižších soudů,
(Rozh. ze dne 29.

března

1935, Rv II 232/35.)

-
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Zaloba O uznání manželského otcovství, podaná nezl. Zdenkem
K-ým na Vladimíra P-a u okresního soudu v B. (Podkarpatská Rus),
byla právoplatně zamítnLlta, poněvadž soud k námítce tehdejšího žalovaného vzal za zjištěno, že nemanželská matka v době zplození žalobce vedla zpustlý živol. Ve sporu tom doznal svědek Vít V., že s nemanželskou matkou též souloŽíl. zalobce se domáhá nyní žalobou
u okresního soudu v M. O., by Vít V., síd'lící nyní v M. O. (v zemi moravsko-slezské), byl uznán za jeho nemanželského otce se závazkem
platiti na výživné. P r v Ý s o u d žalobu zamítl, nevzav za prokázáno, že ke styku žalovaného s nemanželskou matkou došlo v kritické
době.
O d vol a c í s o LI d k odvolání ža:lobce změnil rozsudek
prvého soudu a uznal podle žaloby, vzav za prokázáno, že žalovaný ve
sporu žalobce proti Vladimíru P-ovi u okresního soudu v B. O' uznání
otcovství udal jako svědek, že s nemanželskou matkou v kritické době
obcoval.
.
N e j vy Š š í s o u cl nevyhověl dovolání.
Dťtvody:

O žalovaném bylo zjištěno, že, byv slyšen jako svědek ve sporu, vedeném u okresního soudu v B. proti Vbdimíru P. o uznání otcovství
k ne zl. žalobci, potvrdil, že s nemanželskou matkou tělesně obcoval na
jaře 1924, doznal tedy před soudem, že s malkou dítěte obcoval v době
kritické, a platí proto o něm zákonná domněnka § 163 obč. zák., že
zplodil žalobce. Okolnost, že stejná domněnka pllatí proti P-i, nevylučuje,
",by žalovaný byt uznán otcem, neboť nebylo otcovství P. ve sporu
proti němu vedeném zjištěno, a dokud se tak nestalo právoplatně, může
se dí'tě domáhati uznání otCovství proti žalovanému (rozh. ČíIS. 815 sb.
n. s.). zalovaný neprávem se dovolává toho, že ua předmětný případ
nutno použíti práva, platného na Slovensku, poněvadž početí dítěte a
tedy i jeho zplození stalo· se na Slovensku. Žalovaný, nemanželská
matka i děcko měli v době narození dítete a mají dosud domovskou pří
slušnost tak i bydliště v Čechách, a platí proto pro posouzení případu
právo, platné v zemi České a Moravskoslezské a nikoliv na Slovensku.
Pokud jde o; výši výživného, dlužno se především obírati námitkou od, půrce dovolatele, že prý dovolání je v tomto směru nepřípustné vzhledem k § 502 oelsl. 3 c. ř. s. ve znění zákona ze dne ll. prosince 1934
čís. 251 sb. z. a n., který ustanovuje, že »proti potvrzujícřmu rozsudku
odvolacího soudu není přípustné dovolání, nepřevyšuje-Ii předmět
sporu, o němž by měl dovolací soud rozbodnouti, na penězích nebo peněžité hodnotě 7.000 Kč, nebo jde-Jli o výměru výživného ze zákona, leč
by odvolací soud v rozsudku prohlásil dovolání za přípustné, protože
jele o rozhodnutí zásadního významu«. Námitka není oprávněná. Podle
původního znění třetího odstavce § 502 c. ř. s., platného do· vydání zmíněné novely, bylo proti potvrzujícímu rozsudku odvolacíhosoudn dova-lání nepřípustné jen tehdy, nepřevyšoval-li předmět sporu, o němž
rozhodl odvolací soud, na penězích nebo peněžíté hodnotě 2.000 Kč.
Toto ustanovení bylo novelou v čl I, 2 potud změněno, že uvedená cenová hranice, rozhodná pro přípustnost dovolání, byla zvýšena na
7.000 Kč, a že nepřípustnost dovolání byla nad to' bez ohledn na hod-
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otázky právní«, kteréžto úvahy by snad nasvědčovaly úmyslu ",konodárce aby dovolání v případě výměry výživného ze zákona bylo vyk>uče~o vMy bez ohledu na to, zda jde o souhlasná rozhodnuti čili nic.
pochybnost tu rozptyluje však závěrečná věta zmíněného odstavce, kde
dllvodová zpráva výslovně uvádí, že »je tedy návrh, aby bylo vyloučenO také v tomto případě dovolání proti pot v r z ují c í m u rozsudku odvolacího soudu, podle článku I, č. 2 plně důvodný«, čímž jasně
dala najevo, že se zákonodárce í v tomto případě rozhodl pro vyloučení
dovolání jen za předpokladu souhlasnosti mzsudků nižších soudů, spatřuje zřejmě teprve v této souhlasnosti ve spojení s uvedenými úvahami
dostatečnou záruku pro správnost výměry výživného,. Tomuto výktadu
neodporuje konečně ani zpráva ústavněprávního výboru k usnesení senátu tisk. 2721/34, když uvádí, že »revise je vyloučena, byl-li rozsudek
I. instance odvolacím soudem potvrzen v pHpadech, kde předmět sporu
nepřevyšuje 7.·000 Kč, a potom jde-li o rozhodování' o výší výživného
ze zá<kona »kdyžtě věta«, kde předmět SpOTU ........ ze z!lkona, »Jakožto jednotná nedělená věta závisí zřejmě ve svém celku na bezprostředně předcházející větě«, byl-li rozsudek I. instance odvolacím soudem potvrzen«, takže i podle této stati je souhlasnost roIzsudkťt nižších
soudů zřejmým předpokladem v obou uvedených případech. Toho před
pokladu v souzeném případě není, ježto nejde o souhlasná rozhodnutí
nižších soudů a odvolání proti výroku o výší výživného je tedy i za
pilatnosti nového zákona č. 251/34 sb. z. a n. přípustné.

°
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Obživnuti celé vyrovnací pohledávky nastává podle § 57 zákona ze
dne 10. prosince 1914 čls. 337 ř. z. již Um, že dlužník nesplnil včas a
plně potvrzené vyrovnání. Exekučni zabaveni pohledávky obživlé
podle § 57 vyr. ř. vztahuje se na celou pohledávku, nebyla-Ii exekuce
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ob!'1eze~a~ ~a č~st,
~~Jevo Jeste pred

cast.

.n,:?o nedal-li ,vyro~vnaci věřitel - povinný - jasně
]ejtnl zabaventm, ze se obmezuje na její vyrovnací

~
. (Rozh. ze dne 30. března 1935, Rv J 823/33.)
ZaJobcl byla povolena dne 6. května 1931 k vydobytí pohledávky
!O.OOO Kč exekuce zabavením a přikázáním pohledávky 2.00[) Kč jíž
měla fírma M. a S. proti žalovanému poddlužníku losefu K-oví. pdhledávka tato' byla před tím lirmau M. a S. přihlášena ve výši 3.361 Kč
k vymvnacímu řízení o jmění poddlužníka (žalovaného) a měl na ni žalovaný podle pravoplatného schválenénho vyrovnání zaplatiti 40%
splatný.ch v 6 stejných tříměsíčních splátkách počínaje dnem 1. října
1930. Zalovaný vyrovnací splátky nedodržel. žalobce domáhá se žalobou podle § 308 ex. ř. na žalovaném zaplacení celé zabavené a přiká
zané P?hledávky po obmezení ve výši 2.336 Kč. P r v ýs o u d uznal
podle zaloby. O d V'O 1 a c í s o u d k odvolání žalovaného změnil rozsudek prvého soudu a žalobu zamitl z těchto d ů vo d ů: Usnesením
r.říkazním ze dne.~. května 1931 phikázána byla žalobci pohledávka
Í1;mr}'A:. a S. proh z~lovan.ému Jos~fu K-~vi; Pohledávka ta v době při
kazall1 cmIla 40% puvodl11 pohledavky, cmlcl 3.361 Kč, ježto Josef K.
podl: pravoplatně schváleného, vyrovnání mě! svým věřiteliům zaplatiti
Jen techto 40%. Pouze tato pohledávka byla žalobci přikázána a jedině
tut? pohledávku mohl žalobce na žalovaném požadovati. S pohledávkou
ovs~m sP?jen byl narok~hrm!, M. ': S. požadovati na žalovaném zaplacem ! dalslch 60% v ~npad~,. kdF by žaJovaný vyrovmací splátky nedodrzel. Soud odvolacl nesdrl! nazor prveho soudu, že obživnutí celé
pohledávky v době platnosti § 57 bývalého vyrovnacího řádu podle zákona ze dn: 26. d:lbn~ 1923 čís. 99.sb. z. a n. nastává již tím ,že splátky
pravoplatne schvaleneho vyrovnall1 nebyly dodrženy nýbrž má za to
že toto obživnutí předpokládá určitou činnost vymáhajícího. věřitele ~
~~ vymáhající, věřit~l s: múže zajisté svého nároku na požad'Ování daJe
srch ,60% vzda~. Tlm, ze ):mu spor;,a. ~ohledavka byla přikázána k vyb~all1, ne~~byl za:obce Jesle o~ravnell1 zalovati na obživnutí celé pohledavky, Jezlo ~ 1':emel zabaven narol: ~a~ obživnutí celé pohledávky.
Ne] v y s S I S o u d k dovolam zalobcovu zrušil rozsudek odvolacího soudu, jemuž uložH nové jednání a rozhodnutí.
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máhající věřitel tedy d,ornčením ~ápovědi P?ddlužní'~u dne 7. kvě~a
19]; nacbyl zástavl11ho prava na cele zabavene p'Ohledavce. Usnesel11m
k a 'ského soudu v Ch. ze dne 6. května 1931 zabaven byl pro vykonaťldé pohledávání žalobce !O.oao Kč s přísl. ve smyslu exekučního náv~hU nárok příslušející povinné straně ~rot,i žalovanému j~k~ ~oddluž
níku z částky 2.000 Kč a takto zabaveny narok tedy byl pnkazan k vybrání usnesením okresního soudu v P. ze dne 13. května 1931. V tom
nelze viděti, že se vztahovalo zabavení a přikázání jen k části pohledávky, neboť čísel,né vyz~.ačen! .ne~f určité, ?evylučujjc vyšší částku"a
sl'Ovní mwačení »narok« pnpouslI vyklad, ]wky mu dava dovolatel, chte]e
naznačiti veškerý nár'Ok povinné strany proti žalovanému, jak tvrdH také
v řízení před prvním soudem. Byť vymáhající věřitel nevstupo·val přiká. záním pohledáV'ky k vybrání v práva dlužníkova jako postupník (rozh.
čís. 5169 sb. n. s.), jest jeho zákonným zmocněncem (rozh. čís. 12968
sb. n. s.) a oprávnění jeho se podávají z §§ 308 a násl. exekučního řádu.
Z ustanovení § 308 ex. ř. nelze vyvoditi, že by vymáhající věřitel v souzeném případě nebyl oprávněn uplatňovati celou 'Obživlou pohledávku,
neboť nejde o nakládání přikáwnou p'Ohledávkou samou, jack plyne
z předchozích úvah. Nakládáním tak'Ovým by bvlo, když by se byl obmezi!
jen na vyrovnací její částku. Jest sice pravda, že povinný se mohl obmeziti na tuto částku své pohledávky, avšak pouze v době před zabavením
(§ 294 ex. ř.) a byl by musil svůj úmysl zřetelně projeviti (srov. rozh.
čís. 4768 c. ř. s.). Pouhé trpné jeho chování, totiž, že od spbtnosti první
splátky (1. října 1930) práva na obživnutí neuplatnH, k tomu nestačí. Po
vykonaném ",bavení však mu brání v nwkládání se zabavenou p'Ohledávkou zápověď podle § 294 ex. ř.; nd:ze tedy ani z osoby povinného
a z jeho chování vyvozovati, že by byla pohledávka v d'Obě zabavení
omezena jen na vyrovnací částlm. Odv'Oilací soud, vycházeje z jiného
právního hledi'ska, neobíral se dalším 'Obsahem odvolání, zejména námitkou žalovaného 'Ohledně výše dosud nezaplaceného zbytku zažalované pohledávky, takže nemohl dovolací sOlUd rozhodnouti ve věci sacmé.
II V

čís.
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Důvody:

V souzeném případě jest p'Oužíti vzhledem k čl. X (3) zákona ze dne
27. března 1931 čís. 64 sb. z. a n. předpi'Sů staréhO' vyrovnacího řMu
~uvedeného v platnost cís. nařízením ze dne 10. prosince 1914 čís. 337
r. z.), podle jehož § 57 v doslovu článku III zákona ze dne 26. dubna
1~3 čís. 99 sb. z. a n. nastává zmatečnost vyrovnání, nesplní-li dlužník
vcas a plně potvrzené vyrovnání. Účinky zmatečnosti, jimíž se zrušuje
sleva, vyrovnáním p'Oskytnutá, nastávají samy sebou mocí zákonnéh'O
u~tanovení (~rov .. rozh. 4768, 613~" 66?3 a j. sb. n. s.). Ze zjištěného
de)e, nevyvraceneho v opravnem nzenI, plyne, že v době zabavení a
přIkáz~ní P?hledá~vky'.~terá je předmět,em sp?ru, byly již splatny tři vyrovnacl spIa.tky, .ze vs~k ]I~ch zalova'i1~.?o, te doby nezaplatil. Nesplnil
tedy vyr?vna~~ v.c~s, :' uplne, ,a ,nast~'lo ]IZ 11m obživnutí celé pohledávky.
Z~bavel11 a pr!kazam k, vybral11 zasahlo tudíž pohledávku v tomto právmm stavu, coz znamena, nebylo-li omezeno na její část, v celé její výši,

Ustanoveni § 4 zák. Č, 33/34 Sb. z. a n, se vztahuje í na pohledávku
tabáku za odevzdaný tabák.

pěstitele

(Rozh. ze dne 3. dubna 1935, R III 152/35; důvody viz: ÚL sb. č. 2041.)

čís,

14282,

Proti rozhodnutí podle § 70 vlád. nař. č. 15/27 Sb, z, a n. nemůže
podatí žal'Obu podle zákona čís. 217/25 Sb. z, a n, před
.doručením rozhodnuti ministerstva železnic.
zaměstnanec

(Rozh. ze dne 3. dubna 1935, Rv III 385/35; důvody viz: Úr. sb. Č. 2040.)
Civilnf rozhodnuti XVII.
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čís.
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Vládní nařízení ze dne 13. července 1934 čís. 142 Sb. z. a n. nevztahuje se na pohledávky vymáhané proti pozůstalosti po zemědělci.
(Rozh. ze dne 4. dubna 19'35, R I 292/35.)
Žalobu, o niž tu jde, podala žalobkyně jednak proti pozůstalosti po
Karlu K-ovi, jednak na Charlottu K-ovou, jež po podáni žaloby zemřela.
jak Karel K. tak i Charlotta K-ová byli zemědělci podle § 6 vládniho
nařízení čís. 142/34 sb. z. a n. Návrhu opatrovníka ž210vané pozůstalosti
a právního zástupce spolužalované zemřelé Charlotty K-ové na přeru
šení sporu podle § 3 vl. nař. čís. 142/34 sb. z. a n. p r v Ý s o u d vyhověl, o d vol a c í s o u d návrh zamítl.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
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k' soud nebyl oprávněn vrchního rozhodce jmenov~ti, poněvadž neta ~ I případ § 582 c. ř. s. P r v Ý s o u d žalobu za mrti a uvedl: Podle
g~~: 8. písemného ujednání, nemohli-Ii by se rozhodčí soudcové shod~
nouti na volbě předsedy, rozhodne los. P!edp<:kladet;J tohot~ ~stanove11l
ředsedy rozhodčího soudu losen;)est vsak, ze take skutecne,byly, na~rženy stranami osoby pro tento urad, neboť J.en?J11 v tomto P!,rpade lze
rozhodnouti o osobě předsedy losem. Žalob cr ,(JeJIch rozhodcr so~dc~)
'es vyzvání rozhodčím soudcem B-em žalo vane ho opomenulI UČr11ltl na~~h na předsedu, který se měl ustar:oviti. j~žto žal?bcl. jmenovaný staHel R. tento úřad nepřijal, nezbylo zalovanemu, nez u{;rmtI podle § 582
(§ 580 c. ř. s.) návrh n.a ustanovení pře~sed~ rozh?dč!ho, ~ou~u u, k;ajského soudu v L. jako JInak k rozhodnutI v teto pravn~ ve~1 pf!SlllSnemu
. soudu prvé instance, aby rozhodó ~oud mohl vstouI:lh v uČI?n?"! a vy~
nésti své rozhodnutí. O d vol a c r s o u d vyhovel odvolam zalobeu
a uznal podle žaloby.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

Důvody:
Důvody:

Z ustanovení § 6 vl. nař. ze dne 13. července 1934 čís. 142 sb. z. a
n., že zemědělci ve smyslu tohoto nařízení jsou osoby, které se vyživují
hospodařením na zemědělských pozemcích, vyplývá zřejmě, že zákon tu
má na mysli pouze osoby lysické, neboť o osobách právnických nebo
o pozůstalosti nelze mluviti, že se vyživují. Pozůstalost jest sice samostatným právním podmětem, nikoliv však osobou lysickou. Fikci § 547
obč. z. nelze bráti doslo'va a nepřichází v úvahu, kde úkon předpokládá
jsoucnost lysické osoby, jako v tomto případě
čís.

14284.

Měl-Ii
rozhodců

podle rozhodčí smlouvy býti zřízen vrcllOi rozhodce volbou
jmenovaných stranami a, kdyby se rozhodcové o volbě vrchního rozhodce nedohodli, měl rozhodnouti los, nesměl vrchní rozhodce
býti jmenován soudem podle § 582 c. ř. s.
(Rozh. ze dne 4. dubna 1935, Rv I 977/33.)
Žalobci zadali žalovanému provedení nástavby domu a zároveň smluvili s ním, že rozepře, které by z toho mezi nimi a žalovaným vznikly,
budou rozhodnuty rozhodčím soudem. Podle rozhodčí smlouvy měla
každá strana jmenovati jednoho rozhodčího a rozhodčí si měli zvoliti
vrchního rozhodčího. Pro případ, že by se na volbě vrchního rozhodčího
shodnouti nemohli, měl rozhodnouti los. Když vznikly mezi stranami
rozpory, jmenovali žalobci i žalovaný ve smyslu rozhodčí smlouvy každý
po rozhodci a na to k žádosti rozhodce žalované soud podle § 582 c. ř. s.
vrchního rozhodce Josefa S-a. Pod předsednictvím tohoto vrchního rozhodce vynesl rozhodčí soud nález. žalobci domáhají se nyní bezúčin
nosti rozhodčího výroku tvrdíce, že žalovaný (jeho rozhodce) nebyl
oprávněn učiniti II

soudu návrh na jmeno'Vání vrchního, rozhodce a že

Podle písemné rozhodčí smlouvy bylo ujednáno, že rozepře, které
by vznikly mezi stranami ze smluvníh,~ poměru, budou rozhodnutY,rozhodčím soudem, že k tomuto rozhodclmll soudu Jest ustano'vlh kazdou
stranou jednoho samostatného stavitele jako rozhodce, kteří oba pak
volí třetiho jako' předsedu, a že ..... kdyby rozhodcove nemohlI se
shodnouti o volbě předsedy, rozhodne los mezi oběma jmenovanýmI.
Dále bylo zjištěno, že žalobci jmenovali rozhodcem Hllgona P., žalovaný
stavitele Františka B. a že k žádosti rozhodce Františka B. krajský soud
v L. ustanovil stavitele josefa S. v Ú. n. L. jako vrchního rozhodce podle § 582 c. ř. s. Rozhodnou jest proto otázka, zdali při obsazení rozhodčího soudu bylo některé smluvní ustanovení porušeno, neboťporu
šení některého zákonného předpisu v tomto ohledu nebylo tvrzeno
(§ 595 ds. 3 c, ř. s.) a tato otázka závisí zase na tom, z~ali vrchni rozhodce byl právem ustanoven soudem po rozumu § 582' c. r. s., čr mkolIv,
Podle § 582' c. ř. s. vykoná ovšem soud k návrhu jmenování vrchního
rozhodce, když oba rozhodco'vé nemohou se sjednotiti o jeho osobě.
Toto ustanovení neni však velícím právem, nýbrž nemá podle § 5-85 c.
ř. s. místa, je-Ii v rozhodčí smlouvě anebo v pozdější písemné úmluvě
stranami něco jiného stanoveno pro případy v §§ 582' a 583 c. ř. s. vy~
jmeno;vané. Tomu jest tak v souzeném případě. Z obsahu rozhodčl
smlouvy vyplývá zcela jasně, že vrchní rozhodce měl býti zřízen volbou
rozhodců oběma stranami jmenovaných a že v případě, že se rozhodcové o volbě vrchního rozhodce nedohodnou, má rozhodnouti los mezi
oběma jmenovanými, takže tedy právě případ, že nedojde k dohodě
mezi rozhodci o osobě vrchního rozhodce, jest jinak a úchylně od ustanovení § 582 c. ř. s. upravován. Mohl tedy vrchní rozhodce podle rozhodčí smlouvy býti zřízen toliko buď volbou (I. j. dohodnutím obou rozhodců) anebo losem. Tím byla možnost, aby byl jmenován soudem podle § 582 c. ř. s., vyloučena a ježto vrchní rozhodce josef S. nebyl usta18'
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noven podle předpisů rozhodčí smlouvy, nebyl
sazen, naopak smluvní ustanovení o obsazení
šeno (§ 595 čís. 3 c. ř. s.).
čís.

rozhodčí

soud řádně obsoudu poru-

rozhodčího

14285.

K zasnoubeni stačí slib manželství učiněný v jakékoliv fonně.
Nestač! ovšem slib jednostranný, nýbrž jest třeba slibu obapolného
nebo přijetí slibu učiněného druhou stranou. Takový projev vůle se
může státi i jen mlčky.
(Rozh ze dne 4. dubna 1935, Rv I 1096/33.)
Žalobkyně opíraiíc žalobu o ustanovení § 1328 a § 46 '0bč. zák domáhá se žalobou mi žalovaném náhrady za zmenšení vyhlídky na sňa
tek a dále náhrady nákladu spojeného s koupí výbavy vzhledem k před
pokládanému sňatku. P r v Ý s o u d uznal podle žaloby. O d v O' I a c i
s'0 U d potvrdil rozsudek prvého soudu, pokud byla jím žalobkyni při
souzena náhrada za menší vyhlídku na sňatek a zamítl žalobu, pokud
žalobkyně se domáhala náhrady škody z bezdůvodného odstoupení od
zasnoubení: D ů vod y: Žalovaný sliboval žalobkyni manželství, tře. baže k formálnímu zasnoubení nedošlo a přiměl ji slibem tímto, který
později nedodržel, k mimomanželské soulO'ži. Jednání loto zakládá skutkovou podstatu přestupku § 505 tr. z., aniž bylo třeba, aby došlo k odsouzení žalovaného trestním soudem. Právem proto uznal procesní soud
nárok žalující strany na zaplacení částky pro zmenšenou naději na sňa
tek. Souhlasiti nelze s prvým soudem jen potud, pokud byla přisouzena
žalující straně další částka na zaplacení uákladů na výbavu z důvodů
§ 45 obč. zák. Ustanovení § 46 obč. zák. vykládati jest v s'0uvislosti
s § 45 obč. zák. a předpokládá tudíž, že mezi stranami do·šlo k zasnoubení. Žalobkyně částku tu žádá z důvodu § 46 obč. zák., netvrdí však
nikde, že došlo k zasnoubení se žalovaným. Při výslechu svém jako
strana udává, že zvláštní zasnoubení se nestalo a nebylo zjištěno, že se
žalovaný zasnoubil se žalobkyní. Důsledkem toho není žalobkyně oprávněna požadovati náhradu nákladů na zakoupení věCÍ do výbavy uči
něných.

Ne j vy Š š í s o u d zrušil rozsudek odvolacího soudu v zamítací
a uložil mu 110·vé rozh'0dnutí.

části

Důvody:

Pro zasnoubení nepředpisuje zákon nějaké formy. Ze slov zákona
(§ 450bč. z.) »zasnoubeni čili zatímní slib vstoupiti. v manželství« vysvítá, že stačí slib k manželství směřující a v jekékoliv formě učiněný.
Nestačí ovšem slib jednostranný, nýbrž je třeba slibu obapolného (slova
»sich zu ehelichen«) nebo přijetí slibu učiněného .stranou druhou. Takový projev vůle se může státi také jen mlčky podle § 863 obč. z. a nelze o něm u žalobkyně podle celého stavu věci pochybovati. Žalobkyně
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ohnouti k souloži slibem manželství a důvěřovala skoro !O let
dala :e ~ibU mimo to odmítla návrh jiného muže ke sňatku s. oduvodt~m.u o :e má milence a koupila si se zřetelem ke slibu manželství dan~nI:'-Iz žalovaným prádlo jako výbavu. Pochy~i1 tedy odvolac~ sou;l,
ne~ d] v cházel z názoru, že mezi stranamI nedoslo k zasnoubenI a ze
PZs~dk!tl1 toho není žalobkyně oprávněna. požadovati náhrad~. za V~CI
~O' v ·bavy koupené. Bude tedy na ,0dvola~lm soudu, ,aby se .obl;al .~tazkou, yzda žalobkyně koupí prádla ne]akou skodu utrpela a v pke vySl.
čís.
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Předpis

prvého odstavce čl. 273 obch. zák. zahrnuje též Iiberality ~
e proto i darování býti obchodem; v tom případě není k darovac1
:.;:t,uvě bez skutečného odevzdá~í věci putřeba .formy not~~~é!t0 spisu.
Domněnku druhého odstavce cl. 274 obch. zák. lze zvratth Jen obsahem dlužního úpisu sama.
o'

(Rozh. ze dne 4. dubna 1935, Rv I 2053/34.)
Žalobce bvl ředitelem filiálky .... banky v J. a byl po její fusi s ....
bankou v P. pensionován. Banka, v jejímž čele !alobce st~l, '?yla v obchodním spojení s žalovanou firmou J. Sch. v J. Zalobce vesd I ve společenský styk se žalova~ým! veřejnými sp?lečniky ž~I(}V~né ~irmy. B~l též
nápomocen žalované hrme a kon~1 l?ro zalovanou 1 ]Ine, prace, ktere nepatřily k jeho povmnostem tako red,ltele ~an~y, a to prace, ktere n,:souvisely s poměrem ,ban~y k zalo~anefIrme ..zalob~e byl po.mdc,:m zalo~
vané ve věcech danovych, zakrocoval o' odpIS danI, byl volan k zalovane
často na poradu v jejích obchodních záležitostech a doporučoval i zboží
žalovanou vyráběné komitentům banky. Dopisem ze dne 26. února 1929
zavázali se žalovaní, jak žalobce tvrdí, mu pomoci za služby jím prokázané, když by se žalobci v p'0zdějších letech nevedlo dobře, obzvláště
v nemoci, při neschopnosti k výdělku, při nezaměstnanosti nebo v jiných
případech· potřeby. Tento závazek byl v tomto dopise žalovanými tak
precisován, že se tito zavázali, když by žalobce je žádalo podporu, jej
na dobu ID roklI podporovati měsí'čně částkou 4.0'00 Kč. Poněvadž žalobce byl pensionován, domáhá se žalobou na žalovaných, opíraje se
o uvedený iejich závazek, zaplacení zadrželých splátek za 22 mčsíců.
Niž š í s o·u d y žalobě nevyhověly, o d v 0·1 a c í s o u d z těchto dll vod ů: V prohlášení ze dne 26. února 19,z9 slibuje žalovaná strana
platiti žalobci měsíčně 4.0'00 Kč po dobu 10 let proto, že žalobce jí
mnoho let radou a skutkem pom.rhal udržeti existenci. Že by toto pomáhání radou a skutkem bylo· se dálo v úmysltl požadovati za to nějakou
náhradu, netvrdí ani sám žalobce. Že se dálo, bez takového úmyslu, vychází zřejmě z prohlášení ze dne 26. února 1929 »wenn es dir im spateren Leben nicht gut gehen sol1te«. Nestalo-li se však v úmyslu úplatném, pak prohlášení ono mělo býti dobrovolnou odměnou žalobci, tedy
darováním. K takovému však by bylo třeba formy notářs'kého spisu a
nebyla-Ii forma tato zachována, jest neplatné podle § 1 lit. d) zák. ze
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dne 25. července 1871 čís. 76 ř. z. Odvolatí se na ustanovení článku 3·17
obch. zákona v tomto případě nelze, poněvadž nejde o smlouvu ve
smyslu '0bch'0dního zákona. článek 273 obeh. zák. praví, že sml'0uvy
obchodníkem uzavřené platí v pochybnostech za patřící k provozování
obchodní žívnosti, avšak darování nepatři k provozování obchodní živnosti, nejde tedy o věc obchodní vůbec a platí tedy ne'0mezené ustanovení zák. čís. 76/1871. To, že činn'0st žalobcova dála se ve prospěch
obchodní živnosti žalované, nečiní darování ještě věcí obchodní. Jest
pr'0to žaloba pro neplatnost prohlášení ze dne 26. února 19029 neodůvod
něna. Poněvadž jedině toto prohlášení jest důvodem a podkladem žaloby, nebylo '0dvolání vyhověno.
Ne j v y Š š í s o u d zrušil rozsudek '0dvolacího soudu a ul'0žil mu
nové rozhodnutí.
Důvody:

Nelze přisvědčiti právnímu názoru odvolacího soudu, že ujednání ze
dne 26. února 19Q9, jež tvoří podklad žal'0bního nároku, jest neplatné
pro nedostatek notářského spisu. I kdyby šlo o darování, přicházelo by
v úvahu darování odměnné podle § 940 obč. z1ťk., neboť bylo podle dopisu ze dne 26. února 1929 učiněno, hledíc k zásluhám žalobcovým
oproti žalované firmě. Žal'Ovaní jsou však kupci a podle d'0mněnky, vyslovené v prvním odstavci čl. 274 obch. zák., platí smlouvy s kupcem
uzavřené v pochybnosti za náležející k provozu obchodní živnosti. Tato
právní domněnka platí, jakmile jest alespoň pochybno', zda smlouva,
uzavřená kupcem, patří k provozu jeho živnosti, a jest vyl'0učena pouze
tehdy, když podle povahy právního jednání nebo podle okolností případu
jest nep'0chybně zřejmo!, že smlouva nemá s provozem živnosti nic Sp'0lečnéh'0, cOž v tomto případě nelze tvrditi. Předpis prvního odstavce
čl. 273 '0bch. zák. zahrnuje v sobě též Iiberality a může proto i darování
býti obch'0dem. Je-li však '0bchodem, není podle čl. 317 obeh. zák. zapotřebí k jeho platnosti notářského spisu (srov. rozh. sb. n. s. čís. 7197,
8972, 11185). Ostatně přichází zde v úvahu i ustanovení druhého odstavce čl. 274 obch. zák., podle něhož dlužní úpisy kupcem podepsané
platí za podepsány v provozu obchodní živnosti, pokud z nich nevyplývá
opak. Jde zde o domněnku, vyvratitelnou jen 'Obsahem dlužního úpisu
samého. Že by z uvedeného dopisu vyplývalo, že nebyl podepsán v provozu obchodní živnosti žalovaných, nelze tvrditi. Poněvadž se odvolací
soud neobíral řešením ostatních otázek, bylo rozhodnuto jak se stalo.
čís.

Městská

. ány obce a nadřízenými úřady, že výpo,věď byla dána na podkladě
Ol ~eseni městské rady, která k tomu není povolána a konečně, že vý~~ěd' neobsahovala poučení o námitkách. P r v Ý s o u d uznal po provedeném řízení :nin;osoudní. v~pověď za z;~šen?u. Z.d ů vod ú: Pok~~
'de tedy v prvé rade o uzavrem smlouvy najemm mezI stranami, vychazl
;oud z názoru, ž~, smlo~v~ ta~o',:á exist,;je. l!.~avírati smlouvy nájemní
a vyřizovati i dalsl Jednam s mml spoJene patn ve smyslu §§ 122-126
v hl. místodrž. ze dne 1. května 1850 čís. 85 z. z. a v. v. do kompetence
Jěstské rady jako běžná věc správy obecního jmění a nelze na tento pří
pad vztahovati ustanovení § IlO b) cit. zák.- nejde o věc mimořádnou
_ ani ustanovení § 9 čís. 4 zák. čís. 116/20 sb. z. a n., ježto tam mluví se
o řešení otázky bylové, čímž zákon zřejmě míní záležitosti byt'0vé, d'0tý. týkající se všeho '0byvatelstva hlavního města P., nikoliv jednotlivé konkrétní případy, byť by jich byl i velký počet. Existuje tedy mezi stranami
latná smlouva nájemní. O d vol a c í so u d uznal k odvolání žalující
~ýpověd' za účinnou. V dovolání pr'0ti tomuto rozsudku vytkl žalovaný
mimo jiné, že první soud »nezjišť'0val a nezjistil«, zda došlo vůbec
k uzavření nájemní smlouvy mezi ním a žalující.
Ne j vy
u ve d 1:

Š

ší soud

nevyho·věl

dovoláni a v otázce, o· niž tu jde,

Neprávem vytýká odv'0latel, že prvý soud »nezjišťoval a nezjistil,
zda mezi spornými stranami došlo k platné nájemní smlouvě«. Nešlo tu
o »zjištění« nějaké skutečnosti v příčině otázky, kdo jest oprávněn za
žalující stranu uzavírati nájemní smlouvu, nýbrž jen '0 právní z"věr, vyslovil-li prvý soud, že uzavírati nájemní smlouvy patří do kompetence
městské rady hlavníh'0 města P. Marně se snaží dovolate! dOlloditi poukazem k ustanovení § 9 zák. ze dne 6. února 1920 čís. 116 sb. z. a n.
a §§ 23 a 57 zák. ze dne IQ. srpna 1921 čís. 329 sb. z. a n., že právo
uzavírati nájemni smlouvy jest vyhrazeno ústřednímu zastupitelstvu
hlavního města P., čili, že ustanovení §§ 1,05 lit. b) a 126 obecního řádu
pražskéh'0 bylo uvedenými zákonnými předpisy derogován'O:. To ze zák'0nů těch nijak neplyne, naopak v prováděcím nařízení k I. finanční
novele čís. 14V22 sb. z. a n. se praví v § 5'7, že z obecního řádu pražského pozbyly I. finanční novelou platnosti §§ 12, 102 až 104, 107 až
109, z čehož plyne, že platí dosud ustanovení §§ 105, 122' a 126
obecního řádu pražského, a že tudíž městská rada jest oprávněna uzavírati nájemní smlouvy, ježto úkon ten nepřesahuje meze řádného vedení
obecního hospodářství. Poukaz k rozhodnutí čís. 10733 sb. n. s. je zjevně
mylný, neboť rozhodnuti. to týká se otázky jiné, t. j. příslušnosti podle
§ 51 čís. 2 j. n.
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rada pražská jest oprávněna uzavirati nájemní smlouvy.
(Rozh. ze dne 4. dubna 1935, Rv I 459/35.)

Proti mimosoudní výpovědi podle § 565 c. ř. s. namítl žalovaný mimo
jiné, že nájemní smlouva dosud ani řádně nebyla uzavřena, poněvadž
její uzavření žalujícím městem P. nebylo dosud schváleno příslušnými

čís.

14288.

Ryze osobnJ úvěrní poměr vlastníka nemovitosti k věřiteli nepřechází
na nového nabyvatele nemovitosti, nebylo-li nic smluveno.
Vzdal-Ii se knihovní dlužník podle § 469 aj obč. zák. disposičního
práva s právem zástavním a závazek ten byl knihovně poznamenán při
další úvěrové pohledávce téhož knihovního věřitele, jde, dokud po-
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zmánka ta není vymazána, ono vzdání se disposičního práva se zástavním právem k dobru následujícim knihovním věřitelům.
Převod zástavniho práva se zaniklé pohledávky na pohledávku novou
lze provésti jen knihovně, a to i v případě, že jde o novou pohledávku
téhož věřitele.
(Rozh. ze dne 4. dubna 1935, Rv II 306/33.)
První občanská záložna v T. poskytla Jakubu a Marii D-ovým, mausedlosti v N. D., podle úvěrní a zástavní listiny ze dne 16.
1924 úvěr do výše 19.000 Kč a podle úvěrní a zástavní listiny ze
dne 21. prosince 1925 úvěr do výše 4.000 Kč; obojí úvěr byl knihovně
zajištěn na nemovitostech dlužníkům patřících, současně byl u druhé
hypotéky (4.'000 Kč) poznamenán závazek k výmazu hypotéky prvé
(19.000 Kč) podle § 469 a) obč. zák. Notářským spisem ze dne 24. února
1927 převzali Karel a Frďntiška D-avi jako, nabyvatelé nemovitostí,
dosud Jakubu a Marii D-ovým patřících, závazek zaplatiti dluh svých
předchůdců z onoho úvěrního poměru. Na dluh ten bylo zaplaceno dne
24. února 1927 17.97'0 Kč, zbytek pohledávky byl zaplacen Jakubem
a Marií D-ovými dne 31. prosince 1927. V rOce 1929 byl povolen První
občanskou záložnou v T. Karlu a Františce D-ovým úvěr a to 15.000 Kč,
později S.OOO Kč, k jehož krytí podepsali dlužníci při výplatě kapitálu
prohlášení, jímž uznali závazek Jakuba a Marie D-ových na jejich nemovitostech zajištěný (19.010'0 Kč a 4.000 Kč podle úvěrních a zástavnich
listin ze dne 16. června 1924 a 21. prosince 1925). Převod tohoto závazku na Karla a Františku D-ovy knihovně proveden nebyl. Při rozvrhu
nejvyššího' podání, docíleného za polovici nemovitosti, patřící Karlu
D-ovi, bylo přikázáno První občanské záložně v T. podle úvěrních a
zástavních listin ze dne 17. června 1924 a 21. prosince 1925 10.450 Kč
a 2.2'00 Kč. žalobci, kteří nedošli svými pohledávkami, zajištěnými
v zadnějším pořadí, plného uspokojení, byli se svým odporem proti při
kázání pohledávek První občanské záložně v T. odkázáni na pořad práva
a domáhají se žalobou výroku, že pohledávky žalované z úvěrní a zástavní listiny ze dne 17. června 1924 a z úvěrní a zástavní listiny ze dne
2'1. prosince 1925 přikázané rozvrhovým usnesením okresního soudu
v T. v částkách 10.450 Kč a 2.200 Kč nepozllstávají po právu, a že je
žalovaná povinna dovoliti, aby pohledávky žalobců proti Karlu D-ovi,
jež v rozvrhovém usnesení nedošly k úplnému uspokojení, byly uspokojeny před pohledávkami žalované. K opodstatnění žaloby uvedli, že zástavní právo, vložené na nemovitostech Karla a Františky D-ových pro
zaniklou pohledávku žalované proti předchůdcům vlastníků usedlosti
Jakubu a M.arii D-ovým 19.0'00 Kč a 4.00'0 Kč, se netýká a ani týkati
nemůže zápůjček, poskytnutých žalovanou Karlu a Františce D-ovým ve
výši 15.0'0'0 Kč a 8.0'00' Kč. Niž š í s o u d y uznaly podle žaloby, prvý
soud z těchto d ů vo d ů: Úvěr, poskytnutý První občanskou záložnou
v T. Jakubu a Marii D-ovým, byl osobním úvěrem těmto manželům poskytnutým. Tento osobní úvěr (pohledávky z tohoto úvěru pocházející
a existující proti Jakubu a Marii D-ovým) byl zajištěn právem zástavním
na nemovilostech Jakuba a Marie D-ových. Po splacení úvěrové pohlejitelům
června
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dávky První občanské záložny v T. za Jakubem a Marií D-ovými dne
31. rosince 1927 vázlo zástavní právo pro pohledávky 19.000 Kč a
Kč na. nemovitostech, patřících v této. ,době Karlu a Franti~ku
D-ovým indeb~te (~ 469 ob. z~k. ~bč.): ~rohlasemm Ka~la a Frantlsky
D-ových při vypJate poskytnuteho Jim uveru 23.000 Kč, ze uznavajl zavazek svých předchůdců Jakuba a Marie D-ových (23.00'0 Kč) k záložně,
nepřešel tento ~~va~ek.Jakuba a Marie D-ových n~ ně, ježto y té dO,bě
již neexistoval zadny zavazek Jakuba a Mane D-ovych. Pokud Jde o prevzetí dluhů Jakuba a Marie D-ových v částce 19.000 Kč a 4.000 Kč vůči
První občanské zálOžně v T. Karlem a Františkou D-ovými notářskou
smlouvou ze dne 24. února 1927, jednalo se pouze o ujednání mezi Jakubem, Marií a Karlem D-ovými a Janem a Františkou V-o,vými starší a
mladší o převzetí osobního úvěru Jakuba a Marie D-ových Karlem a
Františkou D-ovými, na kterémž ujednání První občanská záložna v T.
nebyla účastněna, takže nemovitosti zůstaly i nadále zavazeny pou,ze
pro pohledávky První občanské zál'O'žny v T. z osobního úvěru, povoleného Jakubu a Marii D-ovým. Proto také zástavní právo První občanské
záložny v T., váznoucí na shora uvedených nemovitostech pro 19.'000 Kč
a 4.00'0 Kč, netýká se pohledávky téže záložny z úvěru, poskytnutého
nástupcům Jakuba a Marie D-ových Karlu a Františce D-ovým, neboť
zástavního práva pro pohledávku na nemovitostech nabývá se podle
§ 451 ob. zák. obč. teprve vkladem do pozemkové knihy. Pohledávky
První občanské záložny v T. za Karlem a Františkou D-.ovými, vzniklé
teprve v r. 1929, nebyly vůbec pro ni knihovně zajištěny; zástavní právo,
zajišťující pohledávky této' záložny z osobního úvěru, poskytnutého Jakubu a Marii D-ovým, nemůže se týkati jejích pohledávek z osobního
úvěru, poskytnutého Karlu a Franti'šce D-ovým, ježto, za trvání pohledávek První občanské záložny v T. z úvěru poskytnutého Jakubu a Marii
D-ovým nedošlo mezi Karlem a Františkou D-ovými a První občanskou
záložnou v T. k ujednání a převedení zástavniho práva, váznoucího na
nemovitostech Karla a Františky D-ových, též na pohledávku První občanské záložny v T. z úvěru poskytnutého, současně nebo budoucně
Karlu a Františce D-ovým. žádné takové ujednání nebylo na zmíněných
již nemovitostech zapsáno (§ 1368 ob. zak. obč.). Samo o sobě pak na
základě notářské smlouvy ze dne 24. února 1927, převádějící knihovně
pouze vlastnictví nemovitostí s J;rkuba a Marie D-ových na Karla a
Františku D-ovy, nerozšířilo se zástavní právo, zajišťující osobní úvěr,
poskytnutý První občanskou záložnou v T. Jakubu a Marii D-ovým
potud, že by platilo i pro eventuelní osobní úvěr Karlu a Františce
D-ovým touto záložnou poskytnutý, ježto s vlastnictvím nemovitosti pře
cházejí na nového vlastníka pouze břemena váznoucí na nemovitosti a
ve veřejné knize zapsaná (§ 443 ob. zák. obč.), a 10' jako břemena věcná,
anestávají se tedy bez dalšího ujednání osobní závazky dřívějších vlastníků osobními závazky nových vlastníků. Vlastník nemovitostí, jenž se
může vykázati kvitancí nebo jinou listinou, dotvrzující, že zástavní dluh
jest splacen, smí přenésti právo zástavní na novou pohledávku ne větší
než jest zapsaná (§ 469 ob. zák. obě.). V daném případě nedošlo k pře
nesení zástavního práva, váznoucího v částce 19.000 Kč a 4.000 Kč pro
pohledávku První občanské záložny v T. z úvěrních listin ze dne 17.
června 1924 a 21. prosince 1925, na pohledávku První občanské záložny
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v T., ježto uznání dluhu Karlem a Františkou D-ovými vůči této záložně
stalo se pouze mimoknihovně a nebyl převod zástavního práva na nové
pohledávky knihovně proveden. Pokud jde o pohledávku téže zálo7iny
19.000 Kč, přistupuje k důvodům shora uvedeným ještě další okolnost,
že při další pohledávce její 4.000 Kč poznamenán jest závazek podle
§ 469 a) ob. zák. obč. k výmazu pohledávky 19.000 Kč s pří sl., takže
vlastníci hypotéky nemohli vůbec s touto hypotékou nakládati, t. j. v daném případě přenésti ji podle § 469 ob. zák. obč. na pohledávku jinou.
Bylo tedy i z tohoto důvodu ohledně pohl,edávky 19.000 Kč žalobě vyhověti. Pro posouzení věci bylo nerozhodné, zda dluh Jakuba a Marie
D-ových byl zaplacen jimi samotnými nebo Karlem a Františkou
D-ovými anebo někým jiným, neboť z osoby plátce dluhu nelze souditi
na rozsah zástavního práva, onen dluh zajišťujícího. Podobně nerozhoduje, zda první splátka na dluh stala se před nebo po svatbě mladých
D~ových.

N e j vy

Š
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dovolání.

vod y:

Dovolatelka zrejme směšuje závazky plynoucí z úvěrního poměru
samým. Notářským spisem ze dne 24. únOra 1927
nemovitostí Karel a Františka D-ovi k zaplacení
knihovní pohledávky žalované záložny z úvěrních a zástavních listín ze
dne 17. června 1924 a 21. prosince 19215, převzali tedy dluhy svých
předchůdců Jakuba a Marie D-ových z onoho úvěrního poměru, tím však
nepřešel na ně i onen zákl'adní úvěrní poměr sám. Podle vůle stran
zřejmé z onoho notářského spisu neměl býti úvěrní poměr z Jakuba a
Marie D-ových přenesen na Karla a Františku D-ovy, nýbož měl býti
převzetím nemovitostí mladými D-ovýmiukončen. Úvěrní poměr Jakuba
a Marie D-ových k žalované záložně byl poměrem čistě osobním, specielně upraveným úvěrními listinami ze dne 17. června 1924 a ze dne
21. prosince 1925, a ten nepřešel na Karla a Františku D-ovy pouh.ým
převzetmí nemovitostí, na nichž byly pohledávky žalované strany z úvěru
toho právem zástavním zajištěny. Noví nabyvatelé ruči'j,j za závazky
svých předchůdců z onohO' úvěrního poměru převzatými nemovitostmi,
oni za ně mohli ručiti i osobně, avšak úvěrový poměr sám na ně nepřešel,
neboť žádné dohodnutí v té příčině se mezi nimi, odstupiteli a žalovanou
záložnou nestalo a bylo by k tomu zapotřebí souhlasu všech těchto tří
smluvních skupin. Pohledávky však, jichž úhradu žalovaná strana z nejvyšších podání za ideální polovici nemovitostí žádá, nevznikly z úvěrního
poměru mezi ní a Jakubem a Marií D-ovými, zajištěného na oněch nemovÍto!stech právem zástavním, nýbrž ze zápůjček, poskytnutých Karlu
a Františce D-ovým, a to po té, když již úvěrní poměr mezi žal'ovanou
stranou a Jakubem a Marií D-ovými úplným zaplacením a shodnou vůlí
stran zanikl, tedy v době, kdy přenesení úvěrního poměru se starých
D-ových na mladé D-ovy nebylo již možné. Pokud jde o pohledávku žalované záložny z úvěrní a zástavní listiny ze dne 18. června 1924 do výše
19.000 Kč, vzdali se k jejímu právu zástavnímu Jakub a Marie D-ovi
podle § 459 a) obč. zák. disposičního práva, které jim podle § 469 obč.

s

úvěrním poměrem
převzali nabyvatelé

'k příslušelo, a závazek k výmazu této hypotéky jest při další úvěrní

z~hledávce téže záložny z úvěrní listiny ze dne 21. prosince 1925 do
p 'še 4.000 Kč knihovně poznamenán. Je sice pravda, že jde v té pří
~K,ě jen o závazek vlastníků zatížených nemovitostí vůči žalované straně
a. že by ona knihovní poznámka mohla býti se souhlasem žalované strany

v mazána ale pokud ona poznámka vymazána není, jde ono vzdání dis~sičního 'práva k dobru všem následujícím knihovním věřitelům. K odů
vodnění nároku žalované strany bylo by třeba, aby převod zástavního
ráva váznoucího pro její zaniklé pohledávky z původního úvěrního
f.věru na nové její pohledávky, vzniklé z nového úvěrního poměru, byl
proveden knihovně. Ustanovení § 469 obč. zák. dává vlastníku nemovitosti právo přenésti zástavní právo ze zaniklé pohledávky na pohledávku
novou. Takový převod lze vzhledem k ustanovení § 451 obč. zák. provésti jen knihovně. To platí i pro případ, když jde o novou pohledávku
téhož věřitele. Nebylo-li zástavní právo uvolněné zaplacením pohledávky, po případě skončením úvěrního poměru převedeno v pozemkové
knize na jinou pohledávku, třebas i téhož věřitele, nemá knihovní věřitel
nárok na uspokojení z exekučně prodané nemovitosti pro jinou pohledávku, zejména pro pohledávku z později povoleného úvěru. K tomu, by
se ujednání mezi zástavním věřitelem a dlužníkem o tom, že se právo
zástavní, zřízené pro určitou pohledávku, bude vztahovati i na pozdější
pohledávku věřitelovu, stalo účinným proti třetím osobám, zejména proti
kniho.vním věřitelům, jest třeba knihovního zápisu onoho ujednání (rozh.
čís. 6550 a 11548 sb. n. s.). To se nestalo a v pozemkové knize je pouze
zástavní právo pro pohledávky žalované strany z úvěru poskytovaného
dřívějším v1astnfkttm nemovitostí Jakubu a Marii D. na základě úvěr
ních a zástavních listin ze dne 17. června 1924 a 21. prosince 1925, není
tam však vložen převod tohoto zástavního práva na nové pohledávky,
vzniklé ze zápftjčky žalované strany novým nahyvatelům nemovitostí
těch Karlu a Františce D.
čís.

14289.

Mluvilo-li se při objednávce lOSÍ! jenů celých losech, kdežtů v prů
dejní listině, jež byla zaslána d 'O dat e č n ě, byly uvedeny jaků před
mět prodeje lůsy sdružené, byla důdatečně zaslaná průdejní listina nů
vůu nabídkůu.

(Rozh. ze dne 4. dubna 1935, Rv II 326/33.)
Ústním ujednáním s agenty žalované objednal žalobce úd žalované
celé stavební losy. V prodejní listině, jež byla zaslána žalobci dodatečně,
byly žalobci přiděleny losy sdružené. Žalobce tvrdě, že 10'Sový obchod
je 'neplatný, domáhá se vrácení toho, co dosud žalované plnil. P r v Ý
S? II d žalobu zamítl. O d vol a c í s o u d žalobě vyhověl. D Ů vod y:
Treba se zabývat otázkou, zda a ja:l<ou úlohu hraje vystavení prodejní
Itsttny, která může v nejlepším případě tvořit novou 'Ofertu strany žalované. Není pochyby o tom, že žalobce s ofertou žalované strany takto
projevenou nesouhlasil a v obchod s ní nevešel. V tomto směru nejde
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o uplatnění nároků ze správy, ale o to, zda žalobce ve smlouvu jemu
prodejním listem nabídnutou vešel či nikoliv. Podal-li žalobce, aniž by
eo. obdržení prodejní listiny dál~ ~Inil: ža~obu, v kt~\é mimo jiné uplatnUje I neplatnost smlouvy, dava hm jasne na jevo, ze na ofertu nepři
stupuje a do smlouvy nevchází, a činí tak včas. Ústním ujednáním žalobce a agenty žalované byl uzavřen obchod o celých stavebních losech,
kdežto prodejní listinou se žalobci přidělují celé sdružené losy. O sdružených losech při uzavření objednávky vůbec nebylo řeči. Byl tedy žalobce na omylu, pokud se týká obsahu projevu o podstatné vlastnosti
losů, ke kterémuž se úmysl jeho nesl a byl projeven, agenti žalované
strany pak k tomuto omylu zavdali podnět, neboť byli po·vinni rozdíl
~ezi losy celými a celými sdruženými žalobci vysvětliti, když objednací
hst obsahoval podobný dodatek, a proto nevznikla žalobci povinnost ze
smlouvy i podle § 871 obč. zak., a jest při tom nerozhodným, zda žalobce před podepsáním objednacího lístku obsah si přečetl či nikoliv. Že
jde o podstatnou vlastnost, jest patrno ze značného rozdílu kursovního.
Ježto smlouva jest neplatnou a pro obě strany nezávaznou, resp. k ní
ani nedošlo a byla žalobcem právem zrušena, jest žalovaná dle §§ 1431,
1447 obč. zák. povinna vrátit žalobci vše, co žalobce jí plnil bez ohledu
na to, zda plnění obdrželi agenti žalované na svoii provisi či nikoliv.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl odvolání.
.

o ů vod y:
Při uzavření objednávky nebylo vůbec řeči o losech sdružených a
mluvilo se jen o celých losech. Bylo-li pak v. prodejní listině, která byla
žal~bci z~slá~a teprve dodatečně, uvedeno j<iko předmět prodeje deset
losu sdruzenych, obsahovala dodatečně zaslaná prodejní listina no'vou
Mbídku žalované firmy (srovnej rozhodnutí čís. 11779' sb. n. s.). žalobce
měl na vůli,. chce-li tuto novou nabídku přijmouti neb odmítnouti, a
smlouva kupltele vížící by vznikla jen tehdy, kdyby ji platně přijal. Žalobce nijak neprojevil, že přijímá nabídku obsaženou v prodejní listině,
zejména nelze přijetí nabídky vyvoditi z pouhé okolnosti, že žaloba byla
podána dne 10. září 1931, ač prodejní listina byla vystavena dne 22.
Cervna 1931, a podáním žaloby dal žalobce jasně najevo, že na onu nabídku nepřistupuje a s koupí s(lružených losů nesouhlasí.

čís.
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Proti výměře nebo výplatě služebnich přijmů upravených vládnim naze dne 5. března 1927 čís. 15 sb. z. a n, je pořad práva nepři
pustný, nebyl-Ii dříve vyčerpán pořad stolic správních, i tehdy, vytý~al-li žalobce, že k jeho zařazení došlo již před účinnost! vládního nař1zení ze dne 5. března 1927 čís. 15 Sb. z. a n. a směřovala-li výtka ta
proti skutkovému a právnímu základu při úpravě jeho služebních příjmů
podle cit. vládního nařízení.
řízením

(Rozh. ze dne 4. dubna 1935, Rv II 86/34.)

podle svého přednesu byl žalobce vymerem z 3. ledna 19'21 podle
ř. služ. pro zřízence stát. drah s platností od 1. ledna 1921 jmenován úředníkem IX. úř. třídy s pořadím od 1. ledna 1919 do statusu 11Ia.
V úředním listě ze dne 11. srpna 1922 bylo uveřejněno rozhodnutí, že
žalobce převádí se s platností od 1. ledna 1921 do statu III b) a v úř.
listě z 18. června 1923 byl žalobce rovněž ze statu 111 b) převeden do
další platové ,:tupnice. O t~chto zn;ěnách p~eřa.ze~í žalobce nebyl ~pra
ven přes to vsak podal strznost k redltelstvl statlllch drah a k mmlsterstVl; železnic. Když žalobci žádného vyřízení o podaných stížno'stech se
nedostalo, žádal dne 20. května 1931 podáním k ministerstvu železnic
znova, aby byl proveden jeho převod ze statu III b) do statu 111 a) a poukázal při tom na podání své stížnosti. Po· podání tomto byl žalobci dne
15. srpna 1931 doručen výměr ředit. stát. dr<1h ....., v němž mu bylo
sděleno, že ministerstvo železnic nevyhovělo žádosti o dodatečné zařa
zeni do statu III a), protože prý žalobce, nemaje předepsaného školního
vzdělání a nepodav uspokojivého služebního výkonu, pro nepostačující
znalost služ. jazyka nesplnil podmínek pro zařazení do statu III a) podle
přechodních ustanovení výnosu min. železnic z 23. srpna 1921 čís.
47721. Postup železniční správy v daném případě nebyl prý správný.
žalobce byl právoplatným výměrem ze dne 3. ledna 1921 zařazen do
statu III a), tím nabyl nároku na zařazení do statu 111 a) a jednostranným aktem želez. správy nemohlo býti toto zařazení vůbec měněno'. Provedeným přeřazením uznala železniční správa, že v osobě žalobce byly
dány podmínky pro přeřazení do statu 11l a) ve smyslu výnosu ministerstva železnic z 23. srpna 1921, čís. 47721. Tyto podmínky byly splněny,
což železniční správa sama provedeným přeřazením uznala. Domáhá se
proto žalobce, by bylo provedeno skutečně jeho zařazení do tohoto statusu s platností od 1. ledna 192'1 a by mu byly zároveň od té doby vypláceny požitky se zařazením do tohoto statusu spojené. Niž š í
s o u d y žalobu zamítly.
N e j v y Š š í s o u d zrušil oba rozsudky a žalobu odmítl.

§ 11

Důvo<;!y:

V souzené věci jest se především obírati otázkou, zda jsou tu před
poklady, by o žalobním nároku bylo rozhodováno pořadem práva. Podle
ustálené judikatury nejvyššího soudu (viz rozh. čís. 9875, 11897, 12225,
12633 sb. n. s. bylo rozhodování (judikování) o' nárocích, týkajících se
nesprávné výměry nebo výplaty služebních příjmů, upravěných podle
vládního nařízení ze dne 5. března 1927 čís. 15 sb. z. a n., přikázáno
úřadům v § 70 vyjmenovaným jako úřadům správním, stejně jako u zaměstnanců státních podle § 151 platového zákona čís. 103/26 sb. z. a n.
!"espr~vnou výměrou jest rozuměti nejen číselný výpočet příjmů, nýbrž
I pOUŽItí nesprávné základny, t. j. nesprávného skutkového nebo právnrho podkladu při nové úpravě příjmů. Nápravy proti rozhodnutí správních úřadů o své platové ·úpravě může se železniční zaměstnanec domáhati pořadem práva jen, vyčerpal-li dřív pořad stolic správních, řídě se
ustanovením § 70 vlád. nař. čís. 15/27 sb. z. a n. Nevymohl-li si železniční zaměstnanec konečný výrok ministerstva železnic, nepodav včas
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odvolání z výmě.fl:. nížšího sp;ávního ú!adu, jest pořad práva nepří
pu~!ny a je,st cele nze~l o zamestnanc?ve žalobě pro zmatečnost zrušiti
z ur~du a z.alobu odmltno.utI. I?0vo~acl so~d neshledává důvodu, by se
od te,chto zasad v .soUZe!lem pnpad~ odchylll, a odkazuje pro stručnost
na duvody uvedeny ch Jlz rozhodnuÍl. K vývodům dovolatelovým pokud
se v n;~h poukazuje na nález nejvyššího správního soudu ze dne '17. září
1932 Cl.S. 14097 (Sb. Bohuslav čís. 10010), se podotýká, že předmětem
uvedeneho nalezu nebyl vůbec služební poměr zaměstnance železnič
ní~o, nýbr.ž služební pom~r zaměstnance podniku »státní lesy a statky«,
a ze tam slo O rozhodnuÍl mmlsterstva zemědělstvÍ o dodatečném zata-.
dění podle služebního řádu, takže se ,men nález na souzenou věc nehodí. V tomto sporu, zahájeném v listopadu 1931 se žalobce domáhá na
žalovaném státu, aby provedl jeho zařadění do slatu III a) s platností od
I. ~edna 1921,. aby, :nu podle. toho se zpětnou platností vyměřil služební
pozltky Odpovlda]1cl zaradem do statu III a) a aby mu zaplatil za dobu
od I. ledn~J921a! do 3~. března 1931 částku 15.716 Kč 50> h jako rozdll me~l pnj~y, Je~ oMrzel, a platem, který by mu příslušel podle poža- .
dovaneho zaradem. Dovolatel dovozuje, že se jeho žalobní nárok netýká převodu d? n~vých služebních požitků podle vlád. nař. čís. 15/27
sb. ~. a n., kter~ prf by: pr.o~eden formálně správně, nýbrž že jde pouze
o !1arok. n~. spravne zaradem do sta!u III a), vzniklý již před vydáním
vlad. nar. ClS. 15/27 sb. z. a n. na zakladě výnosu ministerstva železnic
ze dne 23. srpna 1921 čís. 47721. Nelze však přehlížeti že žalobce sám
uvedl již v přípravn~m spise, že by přirozeně bylo nutné změ
mÍlI prev~de~l ?o' novych služebních požitků, kdyby mu byl přiznán nárok na. zar~de~l do statu I1~ ~). Vla~tním konečným cílem žaloby jest
teqy zrejme nap!,.ava domneie. nesp;avl;é výměry žalobwvých příjmů,
lez mu byly YI?~;eny P?dl~ ~Iad. nar. ČlS. 15/27 sb. z. a n. Nesprávnost
zalob~ov~ dnVejSlho ~aradem Jest ve skutečnosti vytýkána jako použití
n~spravn,eho .skut~?.ve~o a P!.ávního z~kladu při nové úpravě žalob covych sluzebmch prlJmu za uClllnosÍl vladmho nařízení čís. 15/27 sb. z.
a n., třebaže se žalobce prejlldicielně domáhá především zařadění do
statu lH a) s platností od I. ledna 1921. Tohoto cile mohl žalobce dosá~no~y tím, kdyby se byl pořad;m sto'lic správních podre § 70 vlád.
nar; Cl~. 15/27 osb. z. a n. domahal opravy nesprávné výměry svých
slu.ze~n!ch pr1J~U, ?ebo! v. t?mto. sprá.vním ří;,ení by musila býti zároven resena take predurcUjlCl otazka jeho zaradění. - Pro posouzeni,
zda jest v tomto případě přípustný pořad práva, jest rozhodným jen
uvedený konečn~ cíl žaloby a)emu .odpovídající žalobní žádost o zaplace~l. r.ozdllu meZI platem: jaky byl zalobci vyplacen, a platem, na který
Sl Cl11I lJarok. Ustanovem § 7'0 vlád. nař. čÍs. 15/27 sb. z. a n. - stejně
]<rka ustanovení § 151 plat. zák. čís. 103/25 sb. z. a n. -- připouští
opr~vu. nesprávně vym~řených služebních příjmů předepsaným pořadem
spravnlll~ a ]:,n do jlste doby, a to v zájmu žádoucí právní jistoty. Bylo
~y obchazemm uvedeného ustanovení a příčilO' by se požadavku právni
JIstoty, kdyby se připustilo, aby železniční zaměstnanec i když nepoUž!1 si~novených tam opravných prostředků, mohl se přes' to později dom~haÍI opravy ~e~právné .,;,ý.měry svých služebních příjmů pořadem
prava; A.o to p~av~ s.e sn~z.l .zalo;bce,. neboť se POkOUSl pod záminkou
nespravneho zaradelll zvraÍIÍ! SVUj prevod do nových služebních po-
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. žitků a domoci ~e jeho ?pravy pořadem práva,. ač si n~vyl:lOhl konečně
ozhodnuti spravmho uradu ve smyslu § 70 vlad. nar. ČlS. 15/27 sb.
ran. Žalobce potvrdil přijem listiny o svém převodu do nových platů
~'ne 22. listopadu 1929, a proti tomuto rozhodnutí nepodal opravných
rostředků podle § 70 lIve~._ vlád. nařízení. Žalobcovo podání. ze dne 20.
května 1931 jež bylo vynzeno rozhodnuÍ1m mllllsterstva zelezmc ze
dne 16. čer~ence 1931 čís. 31785 pers./2, nemělo nic společného se
správnim řízením podle § 70 vlád .• nař. čís. 15/27 sb. z. :' on., poněv~dž
nešlo o námitky proÍl zpusobu prevodu platovych pomeru do novych
latových předpisu. Tím, že nepoužH stanovených opravných pro~tředki\ v pořadí správnim a že si nezískal konečné rozhodnutí ministerstva železnic o nároku, který jest předmětem tohoto sporu, připravil se
žalobce o zákonný předpoklad, aby mohly řádné soudy o této věci rOzhodovati. Není-li tu konečné rozhodnutí poslední opravné stolice
správní jest tu vyloučen pořad práva k rozhodováni o žalobním nároku
a nejde' tedy o pouhou jeho preklusi. Nižši soudy neměly proto rozhodovati o žalobní žádosti rozsudkem, ný"brž měly žalnbu pro nepřípust
nost pořadu práva odmítnouti. Rozsudky obou nižších soudů i s před
cházejicím říze nim jsou proto zmatečné podle § 477 čís. 5 c. ř. s., a
bylo je z úřadu zrušiti a žalobu podle §§ 478, 513 c. ř. s. odmítnouti.
čís.
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RGzvázáním služebnlhG poměru pensionGvamm konči se povinnGst
zaměstnancova konati služby a nastává podle § 1154 obč. zák. s p I a t n O' s t odměny zaměstnancGvy všeho druhu.
Kdy může zaměstnanec pGžadGvati bilančn! remuneraci z čistého
zisku.

(Rozh. ze dne 5. dubna 1935, Rv I 2340/34.)

Žalobce byl zaměstnán u žalované do 1. července 1930, kdy vystoupil z jejich služeb. Žalobou domáhá se nyní na žalované zaplacení novOroční remunerace za rok 1930, bilanční rel11unerace za rok 1929 a bilanční remunerace za rok 1930. P r v Ý s o u d žalobě nevyhověl. Odvol a c í s o u d potvrdil rozsudek prvého soudu. Z d ů vod ů: Žalobce vystoupil ze služeb žalované dne I. srpna 1930, neboť pensionováním aktivní služební poměr mezi stranami byl zrušen a žalobce dostává pensi od pensijního ústavu. Poněvadž pak byl v roce 1930 u žalované v činné službě pouze do 1. srpna 1930, příslušela by mu nanejvíce
remunerace za dobu činné služby, tedy poměrný díl remunerace, jak
plyne z ustanovení § 15 zák. o obchod pomocnících. Nárok žalobcův
i na tento poměrný díl remunerace je však promlčen ve smyslu § 1485
čís. 5 ob. zák. obč., neboť rozvázáním služebního poměru dne 1. srpna
~930 staly se ve smyslu § 15 zák. o obch. pomoc. veškeré služební pozltky žalobcovy, tedy i požadovaná remunerace, splatnými, a žalobce
v tříleté lhůtě po zrušeni pracovního poměru nároku svého soudně neup,latnil. Pokud jde o bilanční remuneraci za rok 1929, byla tato splatnou 10. dubna 1930. Žalobce neuplatnil svůj nárok soudně do tři let od
10. dubna 1930 a ani do tří let od zrušení služebního, poměru. Pokud
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jde o remuneraci za rok 1930, příslušela by žalobci pouze poměrná část
remunerace za dobu, co byl ve službách žalované, avšak žal-obce neuplatnil soudně do tří let od zrušení pracovního poměru svůj nárok a
nemŮže zaplacení dosíci, neboť nárok je promlčen ve smyslu § 1485
čís. 5 O? zák., o~č. Remunerace uve~ená je remunerací ze zisku podle
vysl~dku bIlan~mch ve smyslu § 15.zak.,0 o?ch. pomoc. Je tedy platem,
~!ery.Je spl~!ny~ Il:,:ed pn skončen~ sluzebmho ~om~ru, žalobce měl jej
zada!r ve vysl pnmerene remuneraclm poskytnutym zalobcl v dřívějších
létech a odpovídající ryzímu zisku za období běžného roku obchodního,
v němž byl žalobce ještě zaměstnán, při čemž podklad k tomu mohl si
opatřiti vlastním o(~h~d;m, resp. žalobou na složení ;Zisku a. vyúčtová
mm za prvmch 7 meslcu za rok 1930. Okolnost, kdy zalovana určila remuneraci za rok 1930' ostatním úředníkům a 'kdy jeví se výs'ledky čin
nosti prvních 7 měsíců, je nerozhodnou.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání, pokud napadalo výrok odvOla,cíh? soudu o.~ovoroŠném a bilanční rem.uneraci za rok. 1929, vyhovel vsak dovolam a zrusll rozsudek odvolaclho soudu ve vyroku, jímž
zamítnuta žaloba i pokud jde o požadovanou bilanční remuneraci za
rok 1930' a uložil nové rozhodnutí.

289

. áložna vykáže čistý zisk za rok 1930 a před valnou hromadou de-

yan~t záložny nebylo ani jisto, jak tímto ziskem bude naloženo. Tato
ve!t~á hromada konala se však teprve dne 5. břez?a 1,931. 1.:e~rv.e 5~dy

mohl žalobce uplatniti .nárok ,na ~uto rem;rner,acI, pnpadne JeJI cas!.
V době skončem aklivmho sluzebm~o. ~o~er~ zalobcov'.' byla tedy ne'istou nejen výše remunerace, nybrz I JeJl. zaklad .. Neda se P!o.to tato
b'lanční remunerace za rok 1930 posuzovali steJne pko novorocm remuI race za rok 1930. Ježto do podání žaloby dne 28. prosInce 1933 ne~~lynula u tohoto nároku tříletá promlčecí lhůta, není promlčen.
čis.
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D ů vod y:

I společnik veřejné obchodni společnosti, vyloučený podle zápisu
v obchodním rejstříku ze samostatného zastnpováni neb i z~ zas!'Upov~,!1i
společnosti vůbec, může vystupovati jako zmocněnec spole~nostt a ,!11~ze
v této vlastnosti uložiti ji závazky, byl-Ii k tomu zmocnen spolecníky
k zastupováni oprávněnými, a jednal-Ii v mezich svého zmocněni.
Obchodni plná moc jest udělena tím, že principál trpi, aby jiný, tedy
i společník ze zastupováni vyloučený, vystupoval v právním styku jako
jeho zmocněnec.
(Rozh. ze dne 5. dubna 1935, Rv II 98/33.)

Remunerace novoroční byla přiznána žalobci služební smlouvou ze
dne 15. prosince 1926 bez j",kéhokoliv obmezení. Z této remunerace za
rok 1930 příslušela žalobci poměrná část, odpovídající délce 'konání
služby v tomto roce. Mezi stranami jest nesporno, že rozvázání služebního poměru stran nastalo srovnalou vůlí stran dne 31. červenCe 1930
pensionováním. Tímto dnem skončila se po'vinnost žalobcova konati žalované záložně služby a staly se splatnými podle § 1154 obč. zák" jenž
podle § 42 zák. čís. 20/10' ř. z. má platnost i pro obor zákona o ob-,
chodních pomocnících, veškeré druhy odměny žalobcovy, pokud jak co
do důvodu, tak co do výše byly zjistitelny. Nárok na poměrnou část
novoroční remunerace zalo.žen jest na ustanovení § 16 zák. ČÍS. 20VlO
ř. z. a nic nebránilo žalobci, by jej neuplatnil ihned po 31. červenci 1930.
Ježto žalobce podal žalobu až dne 28. prosince 193-3, neučinil tak ve tří
leté lhůtě § 1486 čís. 5 obč. zák. a jest proto tato část jeho nároku pro"
mlčena. Tak zv. bilanční remunerace za rok 1929 byla splatnou po'dle
vlastního přednesu žalobcova po valné hromadě delegátů záložny, jež se
konala dne 10. dubna 1930 a žalobci tuto remuneraci za rok 1929 nepřiřkla. Žalobci bylo již od této valné hrom<l!dy známo stanovisko žalo"
vaně záložny a bylo na něm, by svůj nárok uplatnil. Ježto žalobce i nárok
?a bilanční remuneraci za rok 1929 uplatnil až dne 28. prosince 1933,
Jest I tento nárok podle § 1486 čís. 5 obč. zák. promlčen. Soud odvolací
uznal u těcht~ dvou nároků, .že nastalo PEomlčení. Jinak jest lomu, pokud
Jde o bllančm remuneracI za rok 1930. Zalobee netvrdil, že mu remunerace bilanční příslušela bez ohledu na to, byl-li docílen čistý zisk, pří
padně, že mu byla vyplacena i v letech, kdy záložna tento zisk nevykázala. Podle dotčené smlouvy služební ze dne 15. prosince 1926 měla
býti bilanční remunerace vyplacena ze zisku záložny a byla závislou na
jeho výši. Před zhotovením bi'lanee za rok 1930' nebylo jisto, zda žalo-

Proti žalobě na zaplacení materiálu dodaného na stavbu B-e a N-a
namítli žalovaná společnost Z. a P. i spolužalovaný její společník josef
Z. že od žalobce pro firmu nebylo nic objednáno ani odebráno, a objedn;l-li něco společník firmy, spolllžalovaný Josef P., že učinil tak na
v;lastní pěst pro stavby jím prováděné. Josef P. nemohl také svým jednáním firmu zavazovati, poněvadž byl vyloučen z práva žalovanou společnost zastupovati a okolnost ta byla zapsána v obchodním rejstříku.
Niž š í s o u d y uznaly podle žaloby, o d vol a c í s -o u d k odvolání
Josefa Z-a a firmy Z. a P. z těchto d ů vod ů: Stavby u B-e a N-a poča\
Josef P. prováděti jménem žalované společnosti. Ježto se Se žalovaným
Josefem Z-em nepohodl, společníci se fakticky rozešli a Josef P. pak
provedl stavby u B-e a N-a na vlastní účet, ale pod označením žalované
společnosti. Jejím jménem zadal také stavebnímu úřadu plány staveb
a jejím jménem též dále vystupoval k stavebníkům. žalovaný josef Z.
sice udal, že o těchto stavbách nic nevěděl, avšak bylo zjištěno, že žalovaní josef Z. a firma Z. a P. dobře věděli, že josef P. provádí stav!;>y
v L. pod firmou žalované společnosti. jestli však žalovaní Josef Z. a
iirma Z. a P. přes to nezakročili proti tomu u okresního úřadu, ani jinak
veřejnost neuvědomili, že stavby nejsou podnikány žalovanou společ
ností a že Josef P. není oprávněn jejím jménem vystupovati, pak nutno
míti za tO', že souhlasili s tím, aby Josef P. i při stavbách u B-e a N-a
jednal jménem společnosti. Proto jest žalovaná společnost, třebas josef
p, ve skutečnosti neměl lako·vé plné moci, zavázána z právních jednání,
jež josef P. dojednal jejím jménem při provádění staveb a musí také zaplatiti žalobci zjištěný nedoplatek Opačné stanovisko příčilo- by se
dobrým mravům obchodu. '
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Civilní rozhodnutí XVII.
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losef P., jsa vyloučen ze zastupování společnosti,. nemohl ve své
vlastnosti jako společník žalované firmy tut,o zavazovat~ a to jak po,?le
čl. 115 našeho tak i podle § 91 slovenskeho obch. zakona. Jde vsak
o otázku nlOhli-li žalovaná firma a Josef Z. býti zavázáni jednáním Josefa P. j~ko svého zmocněnce. Již, ve svém rozhodnuií čís. 2993 ~b. n" s.
vyslovil nejvyšší so.u~, že spol~čmcI ke kolektIvn,Imu zastupovam 0pravnění mohou jednotlIve společmky zmocmtI, by predsevzalI za spolecnost
určitá jednání neb určité druhy jednání. Tím byla zár.ov~ň.:vyslovena
zásada že také společník veřejné obchodní společnostI, jenz JInak podle
zápisu 'v obchodním rejstříku je vyloučen ze samostatného. zastupování
nebo i ze zastupování ~polečno,sti vůbec, může v!.stup'ov~tI j<3'ko zmocněnec společnosti a muže v teto V'lastnostI UIOZIÍ! jl zavazky, pokud
jednal v· mezích svého zmocnění. Obchodni I;ln.ou moc lze ,uděliti. nejen
výslovně, nýbrž i mlčky; rozhoduje tu chovam se pn~clpalov?, j~k se
jeví na venek (čl..47 obch; zák.3' § 43 s!ov. obch" zak), Ud~le~I obchodní plné mOCI jest obsazeno JIz v tom, ze pnnclpal trpI, ~y j~ny, tedy
i společník jinak ze zastupování vyloučený, vystupoval v pravmm styku
ja:ko jeho zmocněnec. Podle zjištěných skutkových okolností ne~í ~o
chybno, že Josef P. byl druhým společníkem Z, mlčky k objednav~am
jménem žalované společnosti zmocněn. Je proto nerozhodno, byl-II, P,
v rozhodné době ještě společníkem žalované fIrmy, zda Z. o objednavkách věděl a je dodatečně schválil. Zjjštěno b~lo, ~e dotyč~é objednáv~y
konal p, jménem žalované firmy. Z techto objednavek vZl1l~ly proto zavazky dovolatelům podle čl. 52 našeho. (§ 49 slov,) obch, zakona.
čis.
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Není-Ii družstvo oprávněno podle stanov prodávati zboží nečlenům,
zakládá takovýto prodej nekalou soutěž.
(družstvo je soutěžitelem podle § 46 zákona o nekalé soutěži v poměru k soukromým obchodníkům téhož nebo podobného oboru hospodářského a je též podrobeno předpisům zákona o nekalé soutěži.
Nabízeni značkového zbožl, t. j. zboží, které výrobce dává do obchodu stále v jednom druhu, jakosti, označeni, zevnější úpravě a za jednotnou pevnou cenu, která je odběratelům zná~a a za kterou se zboží
prodává všude stejně bez ohledu na místo prodeje nebo osobu prodávajícího, vědomě za nižší cenu, než jak ji výrobce stanovil, je v rozporu
s dobrými mravy soutěže.
.
(Rozh, ze dne 5, dubna 1935, Rv IV 291/34;
čís.
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viz ÚL sb.

Č.

2048.)
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Za škody z dolování na vlastnictví třetích osob ručí vlastník hor, byť
i jich provoz přenechal třetí osobě (pachtýři).
Majitel dolů jest zásadně povinen nahraditi jen skutečnou škodu,
nikoliv ušlý zisk, leč že škoda byla způsobena úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

na

Za

s

kutečnou škodu způsobenou při provozováni hor ručí bez ohledu

zavinění

h
• h tVl
i pachtýv,
rl ormc
e es.

(Rozh. ze dne 6. dubna 1935, Rv I 937/34.)
Žalobci domáhají se žalobou na vlastnici ,~or, firmě R Kohlen;"erke,
R. " EmIlu H, nahrady
ol V L ' a pachty'řich těchto hor Franhsku
avkkcdsp,
,
I
'h
ht
vzniklé jim na jejich stavbě dolovaním za oV,anyc pac yru,
sN o v~ í s o II d Y uznaly žalobní nárok důvodem po pravu,
l 'anI.,
I zNe j vy Š š í s o u d nevy hoveVl d
ovo
v

ov o

Důvody:

K dovolání žalované akciové společnosti B. Kohlenwerke: Je ne... mo a plyne také ze smlouvy ze dne 29, května 1922, že smlouvou tou
s~~nechal právní předchůd~e dovolatelčin" těž~stvo ~, K?hlenwerke;
~'fUhémll a třetímu žalov,anemu n~obmezene a vxh,rad~e pravo ,porubm
částech jednoduché mlfy do'love Sv. J. a dvoJIte mlfy do love B., ve
~mlouvě blíže označených. Dovolatelk~ ,nepopírá, vžev do té_to ,smlouv:í
pachtovní vstoupila ahylo pak ujednamm dodatecne uzavrenym meZl
dovolatelkou a druhým a třetím žalovaným ze dne 15, června 1927,
pokud se týče 27. července 1927, původně ujednané právo poruhní rozšířeno i na zbytek jednoduché míry dolové Sv, J. a dvojité míry dolové B. Škoda na budovách žalobců povstala teprve roku 1927 a byla
způsobena dolováním druhého a třetího ža'lovaného v dole ŽofIe. Podle
toho závadné dolováni se právě dálo v dolových r~lírách dovolatel~ou
druhému a třetímu žalovanému propachtovaných, Skoda na budovach
žalobců povstala jen dolováním druhého a třetího ž~lova~~hn v propacht'Ovaných jim mírách dolových. Jak bylo zevrubne dohc~no v v;ozhodnutí čís. 1118 sb, n. s" na něž se dovolatelka poukaZUje, rUCI za
škody způsobené dolováním ~a vvl~stnictv~ třetích osob vl~_~tní'k hor, byť
i provo,z jich přenechal osobe tretI. Stejne rozho'dl nejvyssI soud v r~z
hodnutích ve sbírce neuveřejněných Rv 1 876/27 a Rv I 877/27, kde slo
oškodu, zpťtsobenou dolová!,ím I:a~htýřů. St}hala ~y.p.~oto dovol,~te:ku
bezprostřední 'povinnost k nahrade skody zpusoben~ ]~jI~I pa~htyno Zi!lobcům a jde jen o to, zda žalobCI vzhledem k tomu, ze jepch predchudce
Antonin K. st. postavil obytné stavení s ostatními budovami v dolových
polích po jich propůjčení těžařstvu B. Kohlenwerke, nepozbyl p0:tle
§ 106 hor. zák. nároku na náhradu škody. Jde o poškození budov zalobců, postavených v L 19102, k čemuž došlo teprve v roce 1927. Že by
se předchůdce Antonín K. st. při stavební komisi dne ll, června 1902
konané bvl vzdal náhrady škody, jež by mu vzešla budoucím dolovaním, z prĎtokolu o télo, stavební komisi nevychází, neboť nedošlo podle
protoknlu toho k nějakému ujednání v příčině těchto škod, nýbrž prohlášení zástupce těžařstva B. Kohlenwerke týkalo se, jak uvedený protokol tomu nasvědčuje, toliko odmítnutí náhrady škod, jež by povs~aly
následkem dosavadního dolování tohoto těžařstva v dolech B., k mmž
patřila podle doznáni dovolatelky v její žalobní odpovědi i míra dolová
Sv. J., neboť jen tak je rozuměti jeho prohlášení, přihlíží-Ii se k celému
jeho doslovu (§ 914 obč, zák.), Je nesporno, že Antonínu K. bylo sta19'-'
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vební povolení ke stavbě uděleno, posune-li stavbu o 25 m na východ
a plyne to také ze stavebních spisů, podle nichž se konala kOlaudační
komise dne 27. listopadu 19102 a bylo při ní zjištěno, že Antonínu K. st.
předepsané podmínky byly splněny. Nejde proto o stavbu, která byla
v dolovém poli zřízena bez úředního povolení, jak to má na mysli § 106
hor. zák. a musil a mohl Antonín K. st. jako stavebník vzhledem k prohlášení zástupce báňského revírního· úřadu učiněnému při stavebni komisi počítati s tím, že jeho stavba nebude poškozena následkem dolování
již skončeného (srov. rozh. čís. 4916 sb. n. s.) a ručí proto< dovolatelka
za škodu, která povstala na budovách žalobců novým dolováním jejich
pachtýřů. Nejde tu o škodu vzešlou dolováním těžařstva B. K. v letech
1887 až 1894, nýbrž o škodu, která, jak zjištěno, povstala jedině tím,
že druhý a třetí žalovaný v dolových mírách těžařs!vem opuštěných
opět dolova'lí. Že by ke škodě té bylo došlo, i kdyby druhý a třetí
ž~lovaný nebyli v dolových mírách těch uhlí rubali, dovolatelka neprokazala. Ručí proto dovolatelka za škodu zažalovanou a to s druhými
dvěma žalovanými solidárně. Jak bylo dolíčeno v rozhodnutí čís. 4677
sb. n. s., jest majitel dolů zásadně povinen nahradití jen skutečnou škodu,
nikoliv ušlý zisk, leč že škoda byla způsobena úmyslně neb hrubou nedbalostí. Veškerou škodu, kterou žalobci uplatňují, jest podřaditi pod
pojem skutečné šl<ody. To. pia tí i o požadované náhradě za zvýšení výloh
budoucího udržování a zmenšení doby trvání 10% hodnoty, kteréžto
nároky zapadaji vlastně do rámce nároků na náhradu pro znehodnocení
budov. Nepochybily proto nižší soudy, když uznaly, že zažalovaný nárok
Je důvodem svým celý po právu. K dovolání žalovaných Františka R a
Emila O.: Podle ustálené judikatury nejvyššího soudu ručí se po rozumu
§ 364 a) obč. zilk. za skutečnou škodu dolováním způsobenou bez ohledu
na zavinění (srov. rozh. čís. 13326 sb. n. s.) a ručí za takovou škodu
i pachtýři horních těles, jež jsou podle § 109 hor. zák. nemovitým vlastnictvím a podle § 298 obč. zák. nemovitou věcí, způsobili-Ii škodu tu
s~ým dolováním, neboť ustanovení § 364 a) obč. zák. je zařazeno mezi
predplsy o sousedském právu a za souseda jest pokládati nejen vlastníka
sousední nebo blízké nemovitosti, nýbrž í pachtýře, jenž svými zásahy
vyvolává poruchy na nemovitosti těmto zásahům vystavené. Ježto škoda
na budovách žalobců povstala právě dolováním dovolatelů, jsou dovolatelé povinni podle § 364 a) obč. zák. nahraditi žalobcům veškerou jim
vzešlou škodu. Jde tu proto· o so·lidámí závazek všech tří žalovaných
(§ 1302 obč. zák.).
čís.
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K odůvodněni náhradního nároku podle § 1 zákona ze dne 21. března
1918 čís. 100 ř. z. se vyžaduje, aby majetková újma vznikla nákladem
nutným ke znlšení odsuzujícího rozsudku.
. '
Takovým nákladem není honorář vyplacený za posudek universitního
prolesora připojený ke zmateční stížnosti k zachování. zákona.
(Rozh. ze dne 8. dubna 1935, Co I 1/34.)

Žalobce byl k soukromé žalobě uznán v trestních věcech proti němu
pod T 151/26 a T 699/26 okresního soudu v T. vinným přestupky proti
bezpečnosti cti podle §§ 488, 491 tr. úk. Nejvyšší soud k zmateční stížnosti generální prokuratury vznesené na záštitu zákona zrušil oba trestní
rozsudky a uložil okresnímu soudu v T., by o věci dále jednal a rozhodl.
Soukromý žalobce vzal ve věci T 151/26 žalobu před zahájením líčení
zpět, pročež řízení podle § 4? ~r. ř. bylo ,:astaveno. Ve věci T 699/26 byl
vynesen rozsudek osvobozujlcl. Ponevadz mmlsterstvo spravedlnosti nerozhodlo o návrhu žalobcově na odškodnění podle § 3 zák. čís. 109/18
ř. z. ve IhlItě tří měsíců, domáhá se žalobce žalobou náhrady zaplacených
peněžitých trestů 1.600 Kč a 3.000 Kč, dále náhrady honoráře 16.000 Kč
zaplaceného Dr. M-ovi, universitnímu profesorovi, za posudek, který žalobce připojíl ke své žádosti generální prokuratuře o podání zmateční
stížnosti k zachování zákona, a dále náhrady škody 50.000 Kč. P r v Ý
s o u d vyhověl ~a.lobě jen do výš,,- 4.600 Kč (zaplacené pokuty), jinak
žalobu zamítl z techto d ů vod ů: Zalobce odůvodňuje nutnost posudku
Dr. M-y tím, že prý to bylo pro něho existenční otáz·kou, aby dosáhl
zrušení chybných rozsudků v obou trestních věcech, že byl proto nucen
použíti pomoci věhlasného učitele práva trestního prol. Dr. M . .1 jeho
posudek připojiti k žádosti na generální prokuraturu,· aby jí pohnul k podán} zma,teční stížnosti k z,achnvá~í zákona, že nejvyšší soud při svém
zrusovaClm rozhodnuÍl myslenkovy pochod posudku z největší části si
osvojil a příznivý výs1edek této zmateční stížnosti že nejlépe prokazuje
odůvodněnost posudku. Naprotí tomu dlužno uvésti, že žalobce byl ve
věci T 699/26 v odvolacím řízení zastoupen Dr. Bedřichem O-cm advokátem v L., který také podal obšírný spis odvolací, že pozdějí dal plnou
moc svému společníku Dr. Antonínu Sch-ovi, advokátu v T., že žalobce
je sám zkušeným právnikem a obhájcem ve věcech trestních, že má
potřebné právní znalosti a zkušenosti, aby podání na generální pro kuraturu sepsal a řádně odůvodnil, a že si musel býti toho dobře vědom,
že jeho žádostí II generální prokuratury za podání zmateční stížnosti tak
i vyřízení t~to !,ejvyš~Jm soudem ~o~tane se nejbedlivějšího prozkou;"ání
a posouzel1l a ze o sÍlznosÍl zmatecm rozhodnuto· bude nejvyšším soudem
zcela sa;nostatně a věcně .bez ohledu, na názory v posudku vyslovené,
pn cemz nerozhodno, krYJe-II se myslenkový pochod posudku z části
z obsahem důvodů zrušovacího rozhodnutí, a neuznal pro·to nalézací
soud potřebným. op.~třiti si a P?ůžíti posudku k dosažení příznivého výsled~u zmat~~l1l ShZl10StI, a nasledkem toho nepřiznal žalobci požadO'vany honorar, vyplaceny za posudek. Ani pokud jde o odškodnění
~?OOO Kč neshle?~vá soud. ná:ok ten důvodným. Podle doslovu zákona
CI~. 109/2918 muze n~spravne odsouzený žádati od státu přiměřenou
nahradu skody (t~dy .mko-liv ~Iné dostiučinění), kterou třeba jako újmu
':',aJelko,vou pro~az~tl, tedy l1lk?lIv !} hanbu, snížení vážnosti a pod.,
JIZ lltr~e: bezpr,avnym odsouzel1lm pnmo, tedy za škody pouze nepřímé.
Takove skody zalobce neprokázal. Tvrzení jeho v příčí ně utrpěné škody
JSou. p<!vahy zcela všeobecné, neopírající se o' žádné konkrétní skuteč
nosÍ!: z.alobce a,ni netvrdí, že během urážkových procesů s Dr. L-em a
I po JeJlc~ ~~oncení se provo~)eho, kanceláře nějak obmezi!, nebo že by
se .,?yl vytezek Jeho kancelare nasledkem zmíněných dvou odsouzení
smzll, naopak výslovně uvádí, že výtěžek se n~'sníži1J tvrdí však, že
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by se byl výtěžek jeho kanceláře- nebiti těchto~ ods.ouzení - . jeMě
více zvýšil, aniž by toto tvrzení mohl oduvodmt! neJakyml konkretmnl1
fakty. Leč ani o škodě nepřímé, vzešlé snížením .vážnost! nelz~ mluvIti.
Činy, pro které byl žalobce odsouzen, byly pouh~. vyrokx, ktere ~byly. na
hranici trestnosti a beztrestnosti, tedy mkollv dlffamujlcl. U nekterych
osob může snad uškoditi advokátu okolnost, že užívá silnějších výrazů,
jiné osoby spatřují všilk v takových silnějších. výrazech a v houževnatém
vedení věci zvláštní zpúsobilost advokátovu. To plat! zeJmena o klientech příležitostných, ohledně nichž nelze souhl~siti s tvrzením žalob~o~
vým, že přícházejí hned na poprvé s velkýmI vecml, ~laopa~ s_ ta_~ov~ml
věcmi přicházejí lidé, kteří nejsou ,Po prvé. u ,;dvoka.t,,;, nybr~ jI.z pr~d
tím častěji byli u advokát~ a zpravIdla n:aJI s~.eh9. ,taJeho pravm~o~ zastupce. Uvádí-li žalobce, ze mu ~ takovych pnlezl.!ostnJ:ch ~lIentu y;o~
dilo jeho odsouzení, poněvadž pry se mnozl spokoJIli s hm, ze SI prectll
výrok o trestu a nesledovali. podrobněji Jeho proc,:sy a že ,;a torn~to ne~
příznivém mínění o něm mčeho nezmemlo pozdejl pro neho pnzmve
zakončení těchto trestních věci, dlužno k tomu poukázati, že o procesech
těchto i jejich ukončení svého času místní noviny obšírně referovaly
a že z těchto referátů mohl každý viděti, že nejde o nějaký hrozný čin,
nýbrž o pouhý výrok, o němž soud vyslovil, že jím byla mez přípustno~sti
překročena, takže spokojil-Ii se někdo jen s výrokem o t.restu, v~e~la
domnělá škoda z této okolnosti a nikoliv z rozsudku samoho. Uvadl-ll
žalobce dále že mezi ním a stranou německo-nacionální, k jejímž vůd
cům patřH i 'Dr. L., došlo k vážným neshodám, které se stupň?valy až
ve zjev·né nepřátelství, jež se pak vyvíjelo v uvede~ých~tr,:stlllch sporech a i ve sporech jiných, a že následek toho byl, ze pnvrzencl strany
německo-nacionální, potřebovali-li advokáta, nešli k žalobci, nýbrž k jinému z tamních advokátů, možno případy taikové připustiti, lu však způ
sobena byla žalobci újma již nepřátelským poměrem mezi nim a stranou
německo-nacionální, nikoli teprve oněmi odsuzujícími rozsudky. Když
tedy žalobce neprokázal, že mu ze zmíněných odsouzení vzeŠ'la přímo
nějaká majetkoprávní újma v jeho výdělečné činnosti, není nárok jeho
na náhradu škody z tohoto důvodu oprávněn.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl odvo'l"ní žalobcovu.
Dúvody:
K č á s t c e 16.000 K č v z n i k 1 é z a pia cen í m 11 o no r á ř e
pro f e se r II Dr. M.: Nejde ovšem o útraty trestního řízení jako takové,nýbrž o náhradu majetkoprávní újmy podle § 1 úkona z 21. března
1918 čís. 109 ř. z. K odůvodnění tohoto náhradního nároku ale nestačí,
že majetkoprávní újma odvolateli vznikla a že neprávem odsouzený na
jejím vzníku spoluviny nemá, an se patřičně v urážkových sporech hájil
(§ 1304 obč. zák.); nýbrž jde o to, zda majetková újma vznikla zap-!acením nákladů nutných k dosažení zrušení odsuzujících rozsudků, a dosažení opačného výsledku v obou trestních věcech, jak bylo dolíčeno již
v rozhodnutí čís. 8004 sb. n. s., ano by jinak záviselo zcela na libovůli
osoby neprávem odsouzené, jak velkou majetkovou újmu si chce způso
biti a tím nedůvodně stanoviti výši náhrady oproti státu. Že útraty vynaložené za posudek profesora Dr. M. nebyly vůbec nutny, odůvodnil

~. adně

prvý soud a z toho, že generální prokuratura a nejvyšší soud

pr~~ zrušovací soud se přiklonil k posudku Dr. M., neplyne, že by nebyl
~os ěl bez onoho posudku k té';lUž názoru, což přiP.ouštíi .~~m odvo-

l tel když uznává, že Jak generallll prokuratura tak I ne]vyssl soud by
abe~ onoho posudku byly obě věci podrobily nejbedlivějšímu prozkouI ání Právo na zřízení obhájce odvolateli první soud neupírá a nezban~'e
ani práva na zřízení více obhájců ani na změnu v osobě obháj~otč a jest proto poukaz na ustanovení čtvrté hlavy trestního řádu, jednaji~í o obviněném a o jeho hájení bezpodstatný. Totéž platí o dalším
tvrzení že profesor Dr. M. jest zapsán v seznamu obhájcll, neboť tento
ani jak~ formální obhájce (§ 44 odst. 1 tr. ř.) vykázán nebyl a návrh ge'nerální prokuratuře na podání zmateční stížnosti na záštitu zákona svým
podpisem neopatřil. Jeho ú~on jest P?uze po~udkem znaleckym z obor~
trestního práva a za takovy ho pokladal I sam profesor Dr. M. a take
neúčtoval'svou odměnu jako obhájce podle vládního nařízení čís. 95/23
sb. z. a n. a § 381 čís. 4 tr. ř., nýbrž jako poplatek znalecký (§ 381 čís. 3
tr. ř.). Posudek z tohoto oboru jest ale v trestním řízení nepřípustný
vzhledem k § 118 tr. ř. ve znění zákona čís. 107/27 sb. z. a n. a nelze
jeho nutnost odůvodniti ani tím, že hy šlo o případy s právního hlediska
obzvláště nesnadné, an žalobce to vylučuje sám, když ve svých podáních pokládá omyly nižších soudů dokonce za hrubou nedbalost (§ 1324
obč. zák.). A že šlo o věci pro žalobce velké důležitosti, ohrožující jeho
vážnost jako advokáta, není důvodem, aby útraty, které nebyly nutny,
mu byly hrazeny. Ostatně bylo' o útratách jako takových pravoplatně
rozhodnuto trestním soudem. O záchranný náklad tu nejde, poněvadž
tím se rozumí náklad na opatření prostředku, jenž zamezuje vznik hrozící škody neb rozšiřování škody jíž vzniklé, cOž v souzeném případě
není. - K n á r o k u n a 50.000 K č. S právního hlediska jest před
pokladem nároku na náhradu věcné škody (§ 1293 obč. zák.) důkaz, že
majetková újma skutečně nastala, nikoliv jen pouhá domněnka. A byť
- jest obtížným důkaz o každém jednotlivém případu úbytku klientely,
přece není vyloučeno aspoň některé případy dokázati, z nichž by se dalo
důvodně souditi, že odsouzení v urážkových sporech mělo za následek
částečnou ztrátu klientely a tím majetkovou újmu, po případě že žalobci
tím ušel zisk, jehož by byl dle obyčejného běhu včci dosáhl. Nemůže-li
to žalobce dokázati, jde to na jeho vrub, an nesplnil předpoklad nároku
a nemá místa ani ustanovení § 273 c. ř. s., jež předpokládá důvodnost
nároku na náhradu škody, tedy skutečnost, že škoda nastala a vyhražuje pro nemožnost nebo obtížnost důkazu výše škody jen stanovení
výšky volnému uvážení soudu. Ježto žalobce nedokázal žádnou skuteč
nost, z níž by se dala odvozovat majelková újma, ať již nastalá nebo
budoucí, není jeho nárok odůvodněn a netřeba ani se zabývati otázkou,
j8Ck vykládati jest pojem »přiměřené náhrady škody« uvedený v § 1 zák.
z 21. března 1918 čís. 109 ř. z.
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Byl-Ii kdo neprávem soudně vyklizen, nemá nároku na náhradu škody
podle § 1 zák. syndikátního, nestěžovat-Ii si předevšlm podle § 68 ex. f.,
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že si výkonný orgán na jeho odpor proti vyklizeni nevyžádal pokynn
soudu.
(Rozh. ze dne 8. dubna 1935, Co II 3/34.)
Žalobce domáhá se na československém státu náhrady škody, tvrdě,.
že byl neprávem ex<,kučním orgánem vyklizen, ač jej při výkonu exekuce upozornil, že nedostal dosud soudního příkazu k vyklizení. P r v Ý
s o u d žalobu zamítl.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl odvolání.
Dí'tvody:
Výkonný orgán soudní kancelářský asistent P., když prováděl na záusnesení okresního soudu v Č. T. nucené vyklizení vydražené nemovitosti Um, že žalobce tehdy vyklidil, aniž by si byl vyžádal pokynu
soudu, když žalobce jako třetí osoba odporoval tomu, aby byl z nemovitosti odstraněn, provinil se proti předpísům bodu 61, správně 58 a 141
instrukce pro výkonné orgány. Nedbal-li asistent P. jako vý"'onný orgán, tedy jako soudní úředník, těchto předpisů, porušil u vykonáváni
svého úřadu přestoupením své úřední povinnosti právo po rozumu § 1
zák. syndikátního ze dne 12. července 1872 čís. 112 ř. z. Jde tudíž o· to,
zda žalobci, který o toto zákonné ustanovení opírá zažalovaný nárok na
náhradu škody, nárok ten přísluší či ne. Podle § 1 syndikát. zákona nemá žaloba místa, nevyčerpal-Ii žalobce veškeré prostředky opravné v ři
zení soudním. Jde prolo- o to, zda žalobci takový opravný prostředek
proti uvedenému přestoupení úřední povinnosti asistenta P. příslušel, a
v případě kladném, zda ho použil. A tu nemí'tže býti pochybnosti o tom,
že příslušela žalobcí proti nesprávnému postupu výkonného orgánu při
uvedeném vyklizení stížnost podle § 68 ex. ř., po případě rekurs proti
usneseni o stížnosti té vydanému. 'První soud poukazuje k tomu, že ža-·
lobce stížnost podle § 68 ex. ř. ihned nepodal a rozhodnutí soudu si nevyžádal a odvobtel v lomto směru rozsudek prvého soudu nenapadá,
nýbrž uvádí jen, že stížnost podle § 68 ex. ř., i kdyby byla protokolárně
podána, nemohla jeho škodě zabrániti, poněvadž škoda ta vznikla mu
již jeho vyklizením. Než toto jeho tvrzení je pouze domnčnkou nijak
opodstatněnou, neboť zda by stížnost žalobcem podle § 68 ex. ř. podáná měla úspěch, pokud se týče jaký úspěch, a jak by se byla v pří
padě podání takovéto stížnosti celá věc utvářila a zda by žalobci vůbec
nějaká škoda byla vzešla, nelze posouditi, když stížnost nebyla podána.
Ježto tudíž žalobce nevyčerpal opravné prostředky proti nesprávnému
postupu výkonného orgánu při vyklizení vydražené nemovitosti, nemůže
se domáhati na žalovaném Československém státu podle § 1 syndikát.
zákona náhrady škody, pokud ji opřel o vylíčené protiprávní jednání
aSIstenta P.
kladě

čis.14297.

K tomu, aby úřednlk byl pokládán za vedoucíhO' úřednílm podle
odst. 3 čl. XXXIV zák. čís. 54/32 Sb. z. a n. se nevyžaduje, aby měl prokuru.
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Úředník uvedený v odst 3 čl. ~~X':' z~'O'.la čis. 54/3~ Sb. ,z. a .n;,
který vystoupil ze služe~ banky k jejl vypovedl nebo dav sam vypoved,
nemá nároku na smluvm pensI.

(Rozh. ze dne 10. dubna 1935, Rv III 194/35; duvody viz: Úr. sb.
čís. 2053.)
čís.

14298.

prozatímni 'Opatření, jímž bylo odpfuci uloženo, aby vydal navrhovateli kliče k určitým místnostem, jest vymáhati exekucí podle § 346
ex. ř.
(Rozh. ze dne ll. dubna 19G5, R I 303/35.)
Usnesením soudu bylo odpttrci uloženo, aby vydal navrhovatelce
veškeré klíče k obchodním místnostem. Pro nesplnění tohoto příkaz~
byla k návrhu vymáhající věřitelky uvalena na povinn~ho exekučm
vazba, jejíž trvání bylo, dalším usnesením . e ". e k u čnI h o
oudu
prodlouženo k návrhu o tyden. K rekursu povmneho rek u r s n I s o u d
změnil usnesení exekučního soudu a zamítI návrh na uvalení další exekuční vazby na povinného.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

.s

Di'lvody:
Jde o vydání určitých věcí movitých, které měl od~ůrce n~:rho
vatelce k zajištění jejích nároku odevzdati. Výkon ta'kovehoto pnkazu
lze v cestě exekuční vymáhati podle § 346 ex. ř., jak správně vZ'stlh!
rekursní soud a nikoli podle předpisi'l §§ 353 až 358 ex. ř., ponevadz
příkaz uložen~ prvým soudem nelze zahrnouti pod žádný z případů pří
kladmo uvedených v § 382 ex. ř.
čís.
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Nebyla-ll v návrhu na povolení zatímníh'O opatření uvedena doba,
na kterou je zatímni 'Opatření žádáno, jde o formální vadu, již lze napraviti podle §§ 84, 85 c. ř. s. a § 402 ex. ř.
(Rozh. ze dne 11. dubna 1935, R I 341/35.)
P r v Ý s o u d povolil k návrhu žalobkyně k zajištění nájemného po~
dle § 379 čís. 1 ex. ř. zatímní opatření uschováním svršku. Rek u r s n I
s o u d návrhu nevyhověl.
Ne j vy Š š í s o u d uložil rekursnímu soudu nové rozhodnutí o rekursu.
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Důvody:

K zajištěni žalobou vymáhaného nájemného bylo žalobkyni již povoleno zájemné popsáni svrškťt podle § 1101 obč. zák., jež jest ve své
podstatě zatímním opatřením (srov. rozll. čís. 8131 sb. n. s.). Jde nyni
jen o doplnění povoleného zatímního opatření uschovánim svršků podle
§ 379 čis. 1 ex. ř., jež prvý soud povolil, ale rekursní soud k rekursu odpůrkyně ohrožené strany zamítl z důvodu, že strana ohrožená neuvedla
podle § .389 ex. ř. v návrhu dobu, na kterou opatření to navrhuje. Šlo
tu o formální vadu, jež mohla býti napravena podle §§ 84 a 85 c. ř. s.
a §§ 78 a 402 exek. ř. (§§ 86, 89 a 100 jed. ř.), kdyby vadila řádnému
vyřízení návrhu, která však sama o sobě nebyla důvodem pro zamítnutí
návrhu. Měl-li rekursní soud za to, že vada ta brání řádnému vyřízení,
měl naříditi její odstranění. Toho ovšem nyní již není třeba, nebof stě
žovatelka v dovolacím rekursu sama uvádí, že prozatímní opatření mělo
býti povoleno, když nic jiného nenavrhla, až do doby, kdy rozsudek ve
sporu nájemné vejde v moc práva - což ostatně v souzeném případě
vyplývá z okolností, že je veden spor o nájemné, k jehož zajištěni povolení prozatímniho opatřeni bylo navrženo (srov. rozh. čis. 10924
sb. n. s.).

°
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Vyrovnací řád ze dne 10. prosince 1914 čís. 337 ř. z.
Slova předpisu § 47 vyr. ř. čís. 331/1914 »to, co splněno na základě
neplatné úmluvy .••••.« jest pojímati ve smyslu užšim a je rozuměti
pln ě nim jen to, co bylo plněno s k u teč n ě n a po hle d á v k u,
bud' placením ve smyslu § 1412 obč. zák. nebo dánlm na mlstě placeni
(§ 1414 obč. zák.), nelze však za plněni v tomto smyslu pokládati zřl
zenl práva zástavniho, byť se stalo v důsledku plněni smluvnlho závazku uloženého dohodou nicotnou podle § 47 vyl'. ř.
(Rozh. ze dne ll. dubna 1935, Rv I 973/33.)
Podle pravoplatného soudního vyrovnání zahájeného o jmění bratra
žalobcova obdrželi věřitelé vyrovnacího dlužníka 42% svých pohledávek. K vyrovnacímu řízeni přihlásila svoji pohledávku též žalovaná spo'Iečnos!. Ještě dřive, než vyrovnání bylo soudem schválel1O', přistoupil
žalobce ujednáním se žalovanou ze dne 22. října 1926 k tomuto dluhu
svého bratra do 50.000 Kč a zavázal se jako rukojmí a plátce solidárně
se svým bratrem do této výše pohledávku žalované zaplatiti. Zároveň
dal k zajištění této pohledávky žalované do zástavy své nemovitosti a
došlo ku Vkladu zástavního práva na ně pro onu pohledávku 24. řijna
1926. Žalobce tvrdě nyní, že jeho ujednání ze dne 22. října 1926 se žalovanou, jímž k dluhu svého bratra přistoupil, je podle § 47 vyr. ř. neplatné, domáhá se výroku, že pohledávka žalované 50.000 Kč nepozů
stává po právu a žádá od žalované vydání listiny, způsobilé k výmazu
této pohledávky z knih. Niž š í s o u d y žalobu zamítly, o d vol a c í
s o u d z těchto d ů vod ů: Ujednáním ze dne 22. října 1926 byla ža-

.

poskytnuta nedovolená výhoda.

Zvláštnim nadlepš~nim
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připadě podána ve IhtJtě § 47 vyr. r. V 111edm; ~ ze dne 22. října 1926 přistupuje žalobce ku dluhu svého bratra,
nam má u žalované
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~o:e ne]m.ene
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Kč a zavazuje se zaplaŤ1Ť1 zal ovane strane z duvodu tohoto l?n~
t~ u 50.000 Kč v měsičních splátkách po 4.000 Kč, a to jako rukoJml
s /!átce solidárně se svým bratrem a ku zajištění této pohledávky dává
. ~ lované straně do zástavy své reality v ujednání blíže uvedené a svof~je ke vkladu zástavního práva pro tuto pohledávku. Vklad tento stal
se dne 24. řijna 19~6. § 4.1, vyr; ~. sta~?ví, že" co bylo n~ úkladě nesloplatné smlouvy plneno, muze "byh d,~ tnlet zpet, pozadov,ano.
vem plněno (geleistet) rozumeh sl~sl, co bylo dano na za~!ade n~p!at
ného ujednání, patří sem tedy I zastava za dluh vyrovnaclho dluzmka,
ale i tato může býti požadoyána zp,ět ien ve třech, lete:h, tř,eba d~n~
byla jen ku zajištění ~ohleda,vky v,er!t~loyy. V d~nem pn~ade ;l0maha
se ža,lobce na žalovane strane vydanl hst1l1y k vymazu kmhovm pohledávky per 50.000 Kč zpúsobilé, tím žádá vráceni zástavy,!. j. toho, co
na základě neolatného podle § 47 vyr. ř. ujednání bylo dáno, a bylo
proto žalobu tuto podati do tři le!. Ježto žaloba podána až po uplynuti
tříleté lhůty, byla zamítnuta právem.
Ne j vy Š š i s o u d změnil rozsudky nižšich soudů a uznal podle
žaloby.
§ 'I -Ii býti hloba v daném

Jo

rod

Důvody:

Nižši soudy dospěly k úsudku, že úmluvou stran ze dne 22. října
1926 byla žalované poskytnuta nedovolená výhoda ve smyslu § 47 býv.
vyr. řádu z podnětu vyrovnacího řízení, zahájeného o jmění bratra dovOlatelova. Tato výhoda spočívala v tom, že měla ža'lovaná dostati kromě 42% vyrovnací kvoty, 'kterou měl platiti vyrovnací dlužník, ještě od
dovolatele jako rukojmího a plátce další částku 50.000 Kč ve splátkách
po 4.000 Kč měsičně, k jejímuž zajištění bylo zřízeno právo zástavní na
nemovitostech dovo!ateli patřících. Dovolatel v žalobní prosbě se domáhá výroku, že pohledávka žalované 50.000 Kč s příslušenstvím není
po právu, a vydání listiny způsobilé k výmazu této pohledávky z knih.
Nižši soudy zamítly žalobu z důvodu prekluse žaloby, poněvadž dle
druhé věty § 47 býv. vyr. řádu může býti jen do tří roků požadováno
zpět bez újmy dalších nároků na náhradu to, co bylo plněno na základě
takové neplatné úmluvy nebo ze závazku převzatého k zastření ta'kové
úmluvy, a poněvadž tato žaloba byla na soud podána až po uplynutí
této propadné Ihllty, nebylo lze jí vyhověti. Odvolací soud vycházel
. z názoru, že pod pojmem »plnění« rozumí se i dáni zástavy, třebas tato
sloužila jen k zajištění pohledávky, a že tudíž vrácení takové zástavy
lze požadovati také jen v oné propadné tříleté lhůtě. S tímto názorem
dovolací soud nesouhlasí. Nutno si předem uvědomiti zásadu § 449
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obč. z., dle níž zástavní právo se vztahuje vždy jen k platné pohledávce,
že je povahy akcesornl, jeho platnost je podminěna platností pohledávky, k jejímuž zajištění slouží. Dohoda, na jejímž podkladě došlo ke
zřízení práva zástavního, je neplatná nicotná - (§ 47 býv. vyr. ř.),
šlo tedy o neplatnou pohledávku, k jejímuž zajištění sloužila zástava nemovitostí. Nicotnost pohledávky nemůže býti napravena ani dodateč
ným uznáním ani zřízením zástavy, a mohl by proto vždy dovolatel námitku nicotnosti uplatňovati, ať jako osobní dlužník, ať jako hypotekární dlužník proti případné žalobě věřitelky - žalované - o zaplacení
50.00ú Kč, a žaloba taková neměla by úspěchu, i kdyby byla podána po
uplynutí tříleté lhůty; hypotekární dlužník za tohoto stavu věci musil by
s vyřízením neplatnosti pohledávky, zajištěné právem zástavním, vy-'
čkati projití 301eté promlčecí lhůty (§ 62 kn. zák.). Než předpisy § 47
býv. vyr. ř. jako zvláštního zákona jsou rázu výjimečného a nelze je vyldá?ati způsobem extensivním. Proto slova tohoto předpisu »to, co
plneno na základě neplatné úmluvy ..... « nutno pojímati ve smyslu
užším a je rozuměti plněním jen to, co bylo plněno skutečně na pohledávku, tedy bliď placením ve smyslu § 1412 obč. z. nebo dáním něčeho
jiného na místě placení (§ 1414 obč. zák.), nelze však za plněni v tomto
smyslu pokládati již zřízení práva zástavního, byť se st,,10 v souzeném'
případě v důsledku plnění smluvního závazku uloženého dohodou ze
dne 22. října 1926. Pokud nenastala realisace zástavního práva nelze
tvrditi, že bylo něco plněno na pohledávku; zástavní právo zůstává tu
až do svého zrealisování pouhým zajištěním pohledávky, jeho zřízením
nebylo však na pohledávku ještě nic plněno. Domáhání se práva na vrácení zástavy za tohoto stavu věci není časově obmezeno předpisy § 47
býv. vyr. ř., a nemůže proto býti dovolateli na újmu, že neuplatnil svého
práva ve lhůtě tříleté.
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K výkladu § 67 zákona o pojišťovací smlouvě č. 501/17 ř. z.
Oznámil-li zcizitel pojišťovně zcizeni pojištěné věci aniž se byl
zmínil o změně v úchově, bylo na pojišťovně, aby upoz~rnila zcizitele
že pojišťovací smlouva zaniká teprve změnou v úchově. Neučinivši tak:
zabránila sama, že se zavčas nedověděla o změně v úchově.
(Rozh. ze dne ll. dubna 1935, Rv I 1297/33.)
Žalující pojišťovna uzavřela se žalovaným Josefem S-ou dne 23.
dubna 1926 pojišťovací smlouvu proti škodám' z havarie auta. Proti
žalobě na zaplacení prémie za dobu od 24. dubna 1931 do 24. dubna
1932' namítá ž.alo~aný (jeho pozůstalost), že pojišťovací poměr zanikl
podle § 67 pOJ. zak. dne 15. dubna 1931 darováním auta zůstavitelem
synu Jaroslavovi S-oví, o čemž byla žalující dopisy ze dne 22. dubna
19~1 uvědo;něna. r:-r i ž š í s o u d y, uznaly podle žaloby, p r v Ý s o u d
z techto d u vod u: Podle §67 zak. o smlouvě pojišťovací při zcizení
pojištěné movité věci zaniká pojíšťovací poměr, jakmile se věc vyloučí
z úchovy zcizitele, pojišťovateli však přísluší prémie až do konce pojišťovacího období, v němž nahvl vědomosti .0 změně úchovy. V souzeném

301

'. '"padě došlo sice ke zcizení pojištěného auta, avšak pouhé zcizení neP;~čí podle § 67 poj. zák., nýbrž vyžaduje se mimo to i změna úchovy.
té nedošlo, neboť auto i po zcízení a :~dy ješt~. v. době ~plat~osti za:
'alovaných prémií bylo uschovano v teze garaZl Jako pred tlm, toltz
z O'aráži žalovaného a jeho manželky. Také se nezměnilo užívání auta,
v ý'brž auta bylo í nadále používáno v tomže závodě žalovaného. Pojišťo
~ací poměr mezi spornými stranami, tudíž t}mto zc~zením :,uta. n,ezani~1
a nemá proto významu, zda a kdy zalovany zClzem auta zalu]lcl pOjlsťovně oznámil. Ostatně dopisy ze dne 22. dubna 1931 mluví pouze o zcizení auta nikoliv o změně jeho úchovy, takže je správným i tvrzení žalující strdny, že před splatností prémie o změně úchovy auta se nedozvěděla. Nárok na zažalované prémie nemohl proto podle § 67 poj. zák.
zaniknouti, aní kdyby ke změně úchovy došlo, neboť žalující pojišťovna
by se bývala dozvěděla o změně úchovy auta teprve průběhem pojišťo
vacího období, za které jest prémie zažalována, a patřila by jí tudíž
prémie až do konce tohoto období.
N e j v y Š š í s o u d změnil rozsudky nižších soudů a žalobu zamítl.

K

Důvody:

Důvod, proč § 67 zák. o pojišťovací smlouvě čís. 501/17 ř. z. vaze
zánik pojišťovacího poměru nikoliv již na zcizení pojištěné movité věcí,
nýbrž na vyloučení věci z úchovy zcizitele, jest dvojí. Jednak má tím
býti chráněn pojistitel proti možnému zvýšení risika změnou v úchově,
jednak i zcizitel, aby v době mezi zcízovacím jednáním a pozbytím
úchovy byl pojistkou kryt, dokud' má věc ve své moci, a dokud jest povínen podle § 67 odstavce 2 zákona zaplatiti prémii za celé pojistné
období. Jest proto ustanovení § 67 vydáno jak ku prospěchu pojistitele,
tak i pojistníka (zcízitele). Změna úchovy v nejširším slova smyslu může
ovšem nastati i vzhledem k věci (změnou místnosti), i vzhledem k osobě
(změna uchovatele). Změna místnosti nemá vša'k o sobě vzápětí záník
pojišťovacího poměru, nebyl-li ujednán zánik přemístěním, nýbrž změna
ve skutečné, nikoliv jen právní mocí k věci podle § 309 prvá věta obč.
zák. To plyne zejména z toho, že constitutum possesorium (§ 428 obč.
zák.), jak i vysvětlivky ministerstva spravedlnosti z roku 1915, str. 101,
uvádějí, není změnou v úchově, ana skutečná moc k věci zůstává dále
zcíziteli, tenlo jí jen právně vykonává jménem nabyvatele a změna
v úchově nastává teprve skutečným pozbytím jakékoliv moci zcizitele
k věci. Může proto zcizitel v tomto mezidobí změniti umístění věci, aniž
by tím musil nastati zánik pojišťovacího poměru. Záleží tedy skutečně
jen na tom, zda zcizitel pozbyl ja'kékoliv skutečné moci nad pojištěnou
věcí. Podle zjištění nižších soudů se tak skutečně stalo, an nabyvatel
Jaroslav S. vykonává skutečnou moc nad pojištěným autem, byť i v používání auta neučinH žádné zrněny, neboť tím není vyvráceno, že o způ
sobu používání auta rozhoduje on. Zcizitel oznámil pojišťovně dopisem
ze dne 22. dubna 1931 zcizení auta, aniž se zmínil o změně v úchově.
Poctivost styku (§ 914 obč. zák.) vyžadovala však, aby pojišťovna upozorntla pojistníka, že pojišťovací smlouva zaniká teprve změnou
v úcb-ově. Neučinivši tak, zabránila sama, že se zavčas nedověděla
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o změně v úchově. Takovým způsobem by mohla pojišťovna lehce
zmařit účinnost změny v úchově tím, že vznese teprve ve sporu námitku
že se nedozvěděla o změně v úchově před pojistným obdobím, za které
prémii žádá, a že se teprve ve sporu již za onoho pojistného období dozvěděla o změně v úchově. Zmařila-Ii sama účinnost změny v úchově
ač měla možnost při průměrné opatrnosti (§ 1297 obč. zák.) dozvěděti s~
za~ča~ 0 změně v úcho.vě, nemů~e z toho ~yvozovati ve svůj prospěch
pravnt dus ledky a nema proto narok na zazalovanou prémii.
0
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Vánoční remunerace, jež vyplatila obec svým zaměstnancům sice po.
dva roky, ale vždy na žádost a na základě zvláštního usneseni obecního
zastupitelstva, nestaly se trvalým požitkovým opatřenlm v obecním podniku a nemohli zaměstnanci počltati s výplatou remunerace jako části

služebního platu.
(Rozh. ze dne ll. dubna 1935, Rv I 2210/33.)
žalobce byl zaměstnán u žalované obce a pod·:e smlouvy s obcí uza1930 byl jeho služební poměr posuzován podle zákona
o obchodních pomocnících. Na jeho vlastní žádost byla mu povolena a
vyplacena v letech 1930 a 1931 vánoční remunerace vždy ve výši 70%
jeho platu. Tvrdě, že mu tím vznikl právní nárok na výplatu remunerace,
domáhá se jí za další léta ža·lobou, když žalovaná výplatu remunerace
mu odepřela. P r v Ý s o u d žalobu zamítl, o d vol a c í s o u d žalobě

. llěstského zastupitelstva. V souzeném případě nemůže býti řeč
sem I
. , I
. b
'
' t
o tom, že vánoční remunerace, k~ere- za ovana 0'. ~~ svy;n zames nancvU1~
v latila sice po dva roky, al,:, vzdy ~eprve na jejIch zadost a po kazde
n~Pzákladě zvláštního usnesem,obecmho zas!up!telstva, se staly trv~l~n;
o atřením po žitkovým v obecmm 'podmku a .ze za~~b~e m?hl I pr? pn,ste
~čítati s výplatou remunerace,.lako se stal.ou casÍI ~veh? s!u~ebmho
Platu. podle okolnosti tohoto pnpadu Jest mlÍl za to, ze van~cm, :emu~erace žalobci vyplacená v letech 1930 a 193! byla jen mlmoradnou
odměnou, povolenou na zvláštní žád?st, závislou na uS,nesení za~!upl
telstva obce a omeze~ou na ~en ktery rok. Z~lobc; ne~el proto pnčmy
se domnívati, že mu z!tlovana obec vyplacemm vanočm remunerace po
dva roky zvýšila o ni ujednaný služební plat.
o

čís.

Nejvy

Š

š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
Důvody:

Odvolací soud vyhověl žalobě o zaplacení remunerace za rok 1932
vycházeje z názoru, že již výplatou várloční remunerace v letech 1930 ~
1931 v~~~~lžalob_ci právní ná:ok ~a další výp!atu této remunerace i pro
dobu pnsÍI jako cast jeho sluzebmho platu. JIŽ v rozhodnutí čís. 10661
sb. n. s., jehož se žalobce pro sebe dovolával, bylo vyloženo, že otázku
zda šlo o pravidelné vyplácení remunerace, jež by zakládalo zvyklost
v podniku zaměstnavatelově a tím i nárok na periodickou remuneraci
jest řešiti podle okoInosti toho kterého případu (viz též rozh. čís. 856,0
sb. n. s.). Jest především zkoumati, zda se remunerace stala v zaměstna
vatelově podniku jaksi stálým zařízením a zda zaměstnance mohl s ní
počítati jako s částí svého služebního platu. Vánoční remunerace byla
zalobcl vyplacena Jen v letech 1930 a 1931, v těchto dvou letech bylo
o poskytnutí vánoční rem~nerace zaměstnanci žádáno a byly jim remunerace tehdy I(ovoleny mestskou radou a schvál;ny městským zaslupitel~tv,:,m. Zamestnav~!elkou byl.a .obec, projev vnle obce jako veřej nop;.avm. korpor~ce ,muz,:, s,: ~taÍl jen zpusobem stanoveným v obecním
znzelll ~ v~placel1lm vanocmch recnunerací se zatěžuje obecní rozpočet.
Povolem vyplaty remunerace v onech dvou letech bylo závislé na usne-

14303.

Ujednání zaměstnavatele se zaměstnancem o placení důchodové
za něj vztahuje se i na na pot o mnl přirážky 1< důchodové dani,
zavedené zákony ze dne 28. listopadu 1931, čís. 177 Sb. z. a n. a ze dne
15. července 1932, čis. 120 Sb. z. a n.

daně

(Rozh. ze dne 11. dubna 1935, Rv 12400/33.)

vřené v roce

vyhověl.

303

Oběžníkem ze dne 7. února 1929 zavázal se žalovaný platiti za své
zaměstnance sociální dávky a daň důchodovou a také ji v následujících

letech za ně platil, nesrážeje ji z platu zaměstnanců. Platebním rozkazem
z lS. srpna 1932 byl žalobci, zaměstnanému u žalovaného do 30. září
1931, předepsán doplatek na dani důchodové (přirážka k dani důcho
dové) podle zákona ze dne 28. listopadu 1931 ČÍS. 177 sb. z. a n. a zákona ze dne 15. července 1932 čís. 120 sb. z. a n., jež žalobce zaplatil.
Žalobou domáhá se nyní na žaloveném, by mu zaplatil poměrnou její
část podle doby, do které byl u něho zaměstnán, poukazuje na závazek
žalovaného platiti zaň důchodovou daň. Žalobě bylo vyhověno s o u d Y
vše c h tř í s t o I i c, nejvyšším soudem z těchto
důvodů:

Právní názor, že ujednání o placení důchodové daně žalovaným spose vztahuje i na přirážku k důchodové dani, jest správný.
V § 6 zákona ze dne 28. listopadu 1931 čís. 177 sb. z. a n. bylo zcela
jasně vysloveno, že přírážka zavedená řečeným zákonem jest součástí
důchodové daně, a jen jako důsledek bylo stanoveno, že platí pro ni
obdobně ustanovení zákona o přímých daních, platná pro daň důcho
dovou. Rovněž v dl1vodové zprávě k vládnímu návrhu řečeného zákona
(Tisk. 1465, po sl. sněmovna N. S. R. č. S. 19'3,1) jest k § 6 uvedeno, že
z povahy věci plyne, že přirážka je akcesoriem hlávní daně, a z toho se
dovozuje, že pro ni platí veškerá ustanovení, týkající se daně důchodové.
Doslov zákona i důvodová zpráva svědčí tudíž pro to, že přirážku k dů
chodové dani jest pokládati za část důchodové daně nejen pro obor
finančního práva, nýbrž i s hlediska práva občanského, zejména pokud
jde o výklad smlouvy. Nezáleží na tom, že v době, kdy byla otázka plalečenstvem
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cení důchodové daně řešena v představenstvu žalovaného společenstva
a kdy byl vydán oběžník ze dne 7. února 1929, byla známa jen výše pů
vodní daně a nikoliv i přirážky. Doslov oběžníku, jímž bere žalované
společenstvo na sebe placení důchodové daně, jest zcela všeobecný, neomezuje závazek žalovaného společenstva jen na důchodovu daň, jak
byla ukládána v době vydání oběžníku, a mohl proto žalobce jako zaměstnanec počítati s tím, že mu přísluší nárok na mzdu nezkrácenou
o daň důchodovou a že se závazek žalovaného společenstva vztahuje
i na přirážky k důchodové dani, zavedené zákonem ze dne 28. listopadu
1931 čís. 177 sb. z. a n., pokud se týče zákonem ze dne 15. červenCe
1932 čís. 120 sb. z. a n.
čís.

14304.

Výklad »dolarové doložky«, pojaté do smlouvy nájemní.
Mezitímn! určovacl návrh, týkaj!cl se takovéto doložky, jest prtpustný, měla-li rozhodnutlm o něm býtí rozřešena nejen otázka nároku
na zaplacen! nájemného pro spor, v němž byl návrh učiněn, nýbrž i pro
budoucně splatné nájemné.
(Rozh. ze dne ll. dubna 1935, Rv I 14/35.)
Žalobci domáhají se první žalobou zaplacení činže a náhrady za užívání přenechaného inventáře, splatných ke dni 31. října 1933, a to
8.335 Kč, a druhou žalobou zaplacení činže a náhrady za užívání přene
chaného inventáře za první čtvrtletí 1934 ve výši 10.000 Kč. Oba spory
byly spojeny ke společnému projednání podle § 187 odst. 1 c. ř. s. Pokud
jde o prvou pohledávku, obmezHi ji žalobci v řízení před prvým soudem
na 1.583 Kč . .Místnosti, z nichž nájem a úhrada za inventář je žalobami
žádána, byly pronajaty žalovanému dne 10. října 1932 tehdejší vlastnicí
·domu Otilií K-ovou na 10 let, počínajíc 1. lednem 1932, s inventářem za
40.000 Kč ročně. Podle odstavce IX. nájemní smlouvy došlo zároveň
k dohodě, podle níž - kdyby za trvání smlouvy nastala změna kursu
československé koruny k dolaru podle stavu ze dne smlouvy a kdyby
rozdíl v kursu činil nejméně 20% tehdejšího kursu- se má o tento
rozdíl činže zvýšiti, pokud se lýče snížiti. Opíraje se o toto ustanovení
smlouvy namítl žalovaný, že nájemné vzhledem k poklesu kursu dolaru
z 34 Kč na 21 Kč 50 h je značně nyní menší, takže druhá pohledávka
'o pok,les ten zmenšená je jeho protípohledávkami úplně vyčeprána, první
pohledávka pak z tého'ž důvodu nyní zmenšená po srážce na ni zapla,cených 3.000 Kč činí jen 1.215 Kč. Tento dluh však žalovaný rovněž
neuznal, namítaje, že vznikl jen chybou vyúčtování. Ohledně zažalovaných pohledávek za používání inventáře 1.666 Kč a 2.000 Kč namítl
konečně nepříslušnost soudu, tvrdě, že jde o samostatné pohledávky,
vzniklé ze zvláštní smlouvy od smlouvy nájemní od'lišné. Za řízení před
prvým soudem učiníl konečně mezitimní určovací návrh za tím účelem,
by bylo zjištěno, že má právo pm případ, že by kurs československé 1<0runy vůči dolaru podle slavu smlouvy ze dne 10. října 1932 - t. j. \
dolar se rovná 34 Kč - se změnil nejméně o 20%, totiž, že by dolar
v poměru ke kursu československé koruny kleslo více než 2'0%, platiti

žalobcům jako nájemné (pachtovné) jen ~ást~u odpo~ídající P?!něr,ném~

oklesu dolaru. P r v Ý s o u d nevyhovel nalmtce vecne nepnslusnostr
;',aje za prokázáno, že ~ávazekžalov~nél~o vznikl z jediné smlouv~ ná'emní o nájmu místnosh za 40.000 Kc a ze zbytek dluhu, ktery Je zalobam i vymáhán, je. proto jeclnotnt a, 5.OD? Kč převyšující, zamítl m..ezitímní určovací navrh o a vyhovel, z~lobe na ~~placelll. 1.583 ~c a
10.000 Kč. Zd ů vod u: Pn uzavrelll smlouvy zadala OhlIe K-ova, by
bvla do smlouvy pojata dolarová klausule, poněvadž se chtěJa chrániti
p~oti znehodnocení peněz. Dolarová klausule byla ujednána proto, poněvadž dolar platí! jako neznehodnocená měna a nikdo tehdy nemyslel
na znehodnocení dolaru. Dolarová klausule byla pojata do pachtovní
smlouvy ve znění žalovaným uvedeném, protože právní zástupce žalo'vaného zastával stanovisko, že pachtýři př!slušejí z dolarové klausule
tatáž práva, jako pro pach tova tel ce. Dolarová klallsule byla tudíž pojata
za t!m účelem, aby propachtovatelka a pachtýř byli chráněni, pachtovné
mělo zůstati podle své vnitřní ceny vždycky stejným, pachtýř tudíž
neměl nikdy platí ti více, než by odpovídalo vnitřní ceně peněz v době
uzavření pachtovní smlouvy a jinak neměla propachtovatelka též nikdy
více dostati. Jedná se tudíž zde jenom O' vnitřní cenu čsl. kQruny a měl
býti dolar - bylO myšleno na zlatý dolar - jenom měřítkem ceny.
Pokud tudíž žalovaný stojí na tom stanovisku, že vzhledem ke kursu dolaru, který naproti době uzavření pachtovní smlouvy kleslo více jwk
20%, může žádati o slevu pachtovného, jest tento názor mylný. Zlatý
dolar, k němuž směřoval úmysl stran, není znehodnocen. Znehodnocen
jest jenom papírový dolar, který ovšem cestou zakonné fikce jest totožný s dřívějším zlatým dola.rem. Télo: zákonné fik~e lze se v.šak ~?~
volati jenom tam, kde podle zakona pla!t, t. J. v Amence, a lze JI pOUZltI
jenom tam, kde jest konati placení dolaru, nikoliv však tam, kde dolar
byl pouhým měřítkem ceny. Vnitřní cena čsl. koruny ke zlatému dolaru
nezměnila se však od uzavřeni pachtovní smlouvy, takže žalovaný nemůže, odvolávaje se na dolarovou klausuli, požadovati slevu pachtovného. Soud tudíž zavrhl mezitimní návrh na zjištění. Ježto žalovaný není
oprávněn žádati o 20,% zlevnění pachtovného na základě dolarové klausule, nemá z tohoto titulu žádných nároků proti žalující, ježto ani netvrdl, že by byl platil více než ujednané pachtovné, při čemž budiž poukázáno k tomu, že nároky žalovaného, i kdyby stávaly po právu, by
nebyly způsobilé ke kompensaci, poněvadž jsou úplně nejisté a poně
vadž nanejvýš by stávaly po právu VllČi Oti1ii K-ové jako dřívější
vlastnici domu čp. 164 v M. a nikoli vůči nynějším žalobcům. Jelikož
výše původně ,umluveného pachtovného per 40,'000 Kč (32.000 Kč a
8.000 Kč) není sporná a ježto dále jest nesporno, že pohledávka žalující
,strany po srážce platů za sporu konaných a bez ohledu na námitky právnické žalovaným uplatňované činí omezený žalob ní obnos, vyhověl soud
ze všech těchto dilvodů omezené žalobě a rozhodl, jak jest shora uvedeno. O d vol a c í s o u d rozsudek prvého soudu potvrdiL
Ne j v y Š š í s o udl. uznal podle mezitimního určovacího návrhu.
2. nevyhověl dovolání ve příčině dilčí částky 2.000 Kč z 10.000 Kč
jako náhrady za užívání inventáře, 3. odmítl dovolání, pokud jde
ClVilni rozhodnuti XVII.
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o zažalovaných 1.583 Kč, 4. vyhověl dovolání co do částky 8.000 Kč,
zrušil v této části rozsudky nížších soudů a uložil prvému soudu nové
jednání a rozhodnutí.
Důvody:

žalobci domáhají se první žalobou, podanou pod sp. zn. Ck Ua
703/33, zaplacení činže a náhrady za užívání přenechaného inventáře
splatných ke dni 31. října 1933, a to 8.335 Kč s přis!., a mimo to další
žalobou zaplacení činže a náhrady za užívání přenechaného inventáře
za první čtvrtletí 1934 částky 10.000 Kč s přísl. Třebaže oba spory byly.
spojeny ke společnému projednáváni poclle § 187 odst. 1 c. ř. s. a rozhodnuty společným rozsuclkem, nezměnilo to níc na samostatnosti obou
pohledávek, z nichž každou co do přípustnosti dovolání jest posuzovati
samostatně. Prvou pohledávku obmezili žalobci na částku 1.583 Kč 64 h.
Rozhodoval tedy již prvý soud o spárném předmětu, nepřevyšujícím na
penězích částku 2.000 Kč, a ježto odvolací soud potvrdil rozsudek
prvého soudu, není co do této pohledávky dopuštěno dovoláni p'Ůdle
§ 502 odst. 3 c. ř. s.
Šlo o jednotnou smlouvu jak co do místností, tak co do inventáře
a připadá z druhé pohledávky 10.000 Kč částka 8.00'0 Kč za užívání
najatých místností a částka 2.000 Kč za užíváni přenechaného inventáře.
Dolarová doložka uvedená v odstavci IX. smlouvy ze dne 10. října 1932
netýkala se úplaty za užívání přenechanéh'Ů inventáře. Dovolání ve pří
čině mezitimního určovaciho návrhu a ve příčině pohledávky 8.000 Kč
za užívání najatých místn'Ůstí za dobu od 1. ledna do 31. března 1934
jest oprávněné, ježto opodstatněna jest výtka nesprávn~ho právního posouzení věci (§ 503 čís. 4 c. ř. s.). Podle jednotné pachtovní správně
nájemní smlouvy ze dne 10. října 1932 pr'Ůnajala tehdejší vlastnice domu
Otilie K-ová žalovanému kavárenské a jiné místnosti na 10 let počínajíc
1. lednem 1932 a mimo to inventář, vše za roční činži 40.000 Kč, splatnou čtvrtletně vždy 1. ledna, 1. dubna, 1. července a 1. října předem,
a podle odstavce IX. nájemní smlouvy O místnostech došlo k dohodě,
podle níž - kdyby za trvání smlouvy nastala změna kursu českoslo
venské koruny k dolaru podle stavu ze dne smlouvy, a kdyby rozdíl
v kursu činil nejméně 20,% tehdejšího kursu - se má o tento rozdíl
činže zvýšiti, pokud se týče snížiti. Dr. H. chtěl původně pojmouti do
smlouvy zlatou doložku, však tehdejší propachtovatelka K-ová žádala,
aby byla pojata do smlouvy dolarová doložka, poněvadž se chtěla chrániti proti znehodnocení peněz, a dolarová dol'Ůžka byla skutečně pojata
do smlouvy, poněvadž dolar plahl tehdy jako stálá měna. Na základě
těcht'Ů zjištěných skutečností dospěly soudy k závěru, že úmysl stran
směřoval ke zlatému dolaru a že účelem dolarové doložky bylo, aby obě
strany byly chráněny jak před snížením, t<1k před zvýšenim vnitřní hodnoty peněz, tedy v tomto případě československé koruny, že zlatý dolar
měj býti pouze měřítkem, aby mohlo býti zjištěno, zda nastalo znehodnoceni nebo zhodn'Ůcení československé koruny, t. j. zda do'šlo ke změně
vnitřní hodnoty československé koruny, a že zlatý dolar byl vzat za
měřítko proto, že platil za měnu ustálenou a strany ani netušily, že by
m'Ůhlo nastati také znehodnocení dolaru. Se závěrem tím nelze souhla c

!ti Nižší soudy nemají pro

svůj

úsudek, že úmysl stran, t. j. souhlaSl1)f

~lInysl obou stran) směřoval ke zlatému dolaru, žádného skutkového pod~Iadu nebo1' z doslovu t. zv. dolarové doložky úmysl ten nevyplývá,

rovněŽ ne z ostatních lfstin, jimiž důkaz byl proveden. Rozhodným jest
ne vnitřní úmysl stran, nýbrž projev vůle na venek učiněný. Kdyby bylo
bývalo úl~ysle~, stran -:- totiž ob?u yra~. a n~jen jedn.é z ni~~ - aby
přes učinenou umluvu zustah v kazdem pnpade zachovana I pn pokleSli
kursu dolaru smluvená výše nájemnéh'Ů v československých korunách,
čili kdyby byly strany vycházely z úmyslu učiniti nájemné nezávislým na
kolísání tuzemské měny proti zlatému dolaru, pak by úmluva taková
byla musila dojiti výrazu bud' ve smlouvě nájemní, což se nestalo, nebo
by se byla musila státi výslovně nebo stejně jasně konkludentními činy
. (§ 863 obč. zák) mimo písemnou smlouvu, ale ve příčině té žalobci nic
netvrdili. Je proto rozhodným jediné doslov odstavce IX. pachtovní (nájemní) ~~louvy z,e dne 10. října 19'3.2,. kde o zlatém. dol~ru ne ni řeči --:a jde tu Jen o vykl ad tohoto uJednam. Doslo'v ten Je vsak zcela Jasny,
a nepřipoušti podle zásady poclivého styku (§ 914 obč. zák.) jiný výklad, než že menší kursovní koUsání mezi československou korunou a
americkým dolarem má zůstati bez vlivu na smluvenou výši činže a že
nemělo býti žádné ze smluvních stran ani na újmu, ani k prospěchu, že
však větší kursovní výkyvy, to jest stoupnutí nebo klesnutí kursu česko
slovenské 'koruny proti dolaru nejméně o 2.0.% proti kursovnímu stavu
ze dne 10. října 1932 mělo býti na prospěch buď propachtovatele, kdyby
totiž kurs dolaru stoupl v tuzemsku nejméně o 20%, nebo naopak nájemci (žalovanému,), kdyby kurs dolaru kles.] nejméně o 20%. Ujednání
to mělo býti zřejmě stejnou měrou na prospěch neho ke škodě té neb .oné
smluvní strany podle toho, jak se kursovní

poměry

vyvinou, a nikoliv

jen k prospěchu pronajímatelky a ke škodě nájemníka. Dolo,ž'ka lak'Ůvá,
jíž se v poměrech smluvních často užívá, není nemravnou, zejména když
platí stejnou měrou pro 'Obě strany a proti oběma. Poněvadž je nesporno,
že pr'Ůti dni uzavření pachtovní (nájemní) smlouvy nastala změna kursu
československé koruny k dolaru o více než 20%, a to v tom směru, že
kurs československé koruny v poměru k dolaru stoupl, má žalovaný nájemce podle smlouvy právo. platiti za najaté místnosti v domě patřícím
nyní žalobcům sníženou činži o kursovní rozdfl, jaký je v den splatnosti
té které činžovní splátky. V důsledku toho jest se nejdříve zabývati formálními předpoklady mezitímního určovacího návrhu. Právní význam
mezitímního určovacího návrhu, jejž dovoluje zákon učiniti podle §§ 236
a 259 c. ř. s. i žalobci i žalovanému, musí - je-,Ii vůbec třeba určiti
právo nebo právní poměr - přesahovati rámec základního sp'Ůru a
p:ot.o s~ nesmí právo, které Se má zjistiti, vyčerpávati v nároku uplatnene.m zalobou, neboť by jinak nebylo třeba, by se zvláštním a pravomocI schopným soudním výrokem (§ 411 c. ř. s.) zjišťovalo. Důsledkem
toho byl. by zbytečným a nepřípustným mezitímní 'určovací návrh, jímž
by s~ I?elo určiti právo nebo právní poměr, jímž se žalobní nárok vyčerpava (s;ov. rozh. Č. 1.0963 a j. sb. n. s.). O takový případ zde nejde,
neb.oť nellI sporu o tom, že smluvená doba nájemní ještě neuplynula,
takze k rozp'Ůru o výkladu odst. IX. smlouvy došlo nejen v přítomném
sporu, a!e mohlo by dojíti t<1ké při každé budouci činžovní splátce. Navrhovane určeni práva, které je sporné a na jehož existenci nebo neexi ..
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stenci závisí rozhodnuti o žalobní prosbě, přesahuje tedy rámec sporu
stran, neboť rozhodnutím o právu žalovaného platíti nájemné ponle
smluvené t. zv. dolarové doložky může býti rozřešena nejen otázka ža100bního nároku pro tento spor, nýbrž i pro budoucně splatné nájemné.
Je tedy mezitimní určovací návrh přípustný a bylo mu vyhO'věti. Po-kud
jde O' výši žalobního nárO'ku na zaplacení činže za prvý kvarticj 1934,
nebylo mO'žno dovolacímu soudu ve věci hned rO'zhodnouti proto, že pro
rO'zhodnutí v příčině té nebyl nižšími soudy zjištěn potřebný skutkový
podklad, t. j. nebylO zjištěnO', kolik činil onen rozdíl v den splatnosti nájemného z místností.
čís.
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VykO'navatel poslední vůle jest O'právněn navrhnO'uti, aby pozůsta
IO'stní soud ustanO'vil správce PO'zůstalO'sti, a PO'dati rekurs dO' usnesení,
jímž byla svěřena správa poztlstalostidědici, jenž podle jehO' názoru
nebyl povO'lán zůstavitelem podle posledni vůle za dědice.
Náhradní dědic jest již před uskutečněním dědickéhO' nápadu O'právněn PO'dávati návrhy nebO' stížnO'sti cO' dO' správy pO'zůstalO'sti.
Nestačí, že zůstavitel ustanO'vil sám určitou osobu substitučnÚTI opatrovnlkem. TakO'vý opatrovník může býti ustanO'ven jen soudem, jest
pak účastnlkem řízení a jest hO' slyšeti O' návrzích dědiců.
(Rozh. ze dne ll. dubna 1935, R II 77, 78/35.)
P r v Ý s o u d ustanovil k návrhu vykonavatele poslední vůle zeAntoinetty A-ové Karla B-ího. správcem pozůstalosti Richarda
B-iho, zamítl návrh dědíce Dr. Karla A-a, by jemu byla přenechána podle § 145 nesp. pat. správa pozůstalosti a zároveň udělil Alexandrovi
K-ymu podle § 118 nesp. pat. lhůtu na rozmyšlenou k podání dědické
příhlášky. Rek u r sní s o u d k rekursu Karla A-a změnil usnesení
prvého soudu a zamítl návrh vykO'navatele poslední vůle na jmenování
Richarda B-ího správcem pozůstalO'sti, zrušil výrok prvého soudu, jímž
byl zamítnut návrh Dr. Karla A-a na odevzdání správy pozůstalosti jemu podle § 145 nesp. pat. a uložil prvému soudu, by o tomto návrhu
znOvu jednal a rozhodl, a dále zamíll návrh Alexandra K-yho na udě
leni lhůty podle § 118 nesp. pat. Z d ů vod ů: Vykonavatel poslední
vůle není oprávněn zasahovati do pozůstalostniho řízení dále, nežli se
to srovnává. s touto funkcí. Nebyl proto oprávněn navrhnouti, aby pozůstalO'stní soud ustanovil správce pozůstalosti. Kdy musí soud pozů
sta:1ostní ustanovití opatrovníka ke správě pozůstalosti, ustanovuje
§§ 78, 128 a 129 nesp. pat. Může se tedy takové opatření státí jen, nejsou-li dědicové známí, nebo nepodají-li dědícké přihlášky. V daném
případě jest však dědic znám; protí jeho vůli neměla býti zřízena správa
pozůstalosti a nesměl býti pověřen ní kdo správou pozůstalostí, ať již
pod domnělou funkcí opatrovníka nebo pouhého správce. Tím méně
smělo se tak státi ohledně substitučního jmění, kterého se dostalo Zů
stavítelce a ohledně něhož jest pozůstalost po Gabriele kněžně z H-i'JW-Ů znovu projednati. Dědic Dr. Karel A. navrhl, aby mu bylo přene
cháno obstarávání a správa pozůstalosti podle § 145 nesp. pat. Soud
mřelé
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, stolice tento návrh zamítl s odůvodněním, že toho času nelze mu

pr~~ěti an navrhovatel nepodal dědické přihlášky a jest cizozemec,

~y dUcí ~limo českoslove~skou .republ,íku. Podle

J

1~5. n,:sp. pat. má

s~ud tlědicí nebo, jeho zakonnemu, zast~pcl, jehoz dedt<;k<; pravo j,est

d statečně vykázano (§ 810 obč. zak.), prenechatJ obstaravall1 a spravu
Ózůstalos ti . Když tedy byl zde již návrh dědicův ponle § 145 nesp.
Pat měl prvý soud hned učiniti kroky předepsané v § 116 nesp. pat. a
Pr{)~atím sečkati s rozhodnutím o jeho návrhu. Soud první stolice však
lak neučinil. Skutečnost, ž~ dědic D;. Karel.A. jest cizoz~mec pří~lušn.ý
do Rakouska, jej nevylu,čuje z,: ~pravy pozustalosÍl (sr. jednak pre~pls
§ 33 Qbč. zák., jednak vynos m1l11sterstva spravedlnostI ze dne 29. brezna 1919 čís. 6336/19 a konečně í znění § 145 nesp. pat. samého, v němž
. podmínka státního občanství vyslovena není). Jest proto napadené usnesení pokun zamítá návrh dědice 'Dr. Karla A-a, neudržitelné. Dědic podal
O' ~ydání zamítavého rozhodnutí dědickou příhlášku podáním ze dne
~. září 1934, nyní poukazuje v rekursu na odklizení dřívějšího nedostatku
a žádá po . rekurs ním soudě, aby ustanovil sám příhlášeného dědice
správcem podle §145 nesp. pat., leč rekursní soud tak učí niti nemůže,
neboť tvrzení této skutečnosti jest novotQU a v nesporném řízení mO'hou
býti v rekursech uvedeny jen takové no'vé skutečností, jež vznikly až do
rozhodnutí první stolice, a jež, kdyby byly uplatňovány, mohly by míti
vlív na toto rozhodnutí (čís. 13175 sb. n. s.). Ne.,bylo proto rekursnímu
soudu, nežli napadené usnesení v této' části zrušiti. Podle § I 18 nesp.
pat. může dědici býti povolena z důležitých příčín lhůta na rozmyšlenou
a tudíž prodloužení lhůty určené mu k dědícké přihlášce neb odročení
roku k tomu nařízeného. Nesmí však býti povolena lhůta delší roku.
Podáním ze dne 6. října 1934 navrhl Alexander K., aby mu byla povolena
k dědické příhlášce lhůta na rozmyšlenou na rok. Soud první stoUce tO'muto návrhu vyhověl a dal mu lhůtu na rozmyš·Jenou do 26. září 1935;
zde soud první stolice pochybil. Alexander K. v žádném případě není a
rtemůže býti dědicem ohledně substitučního jmění, ohledně kterého hude
třeba podle hořejšího vývodu pozůstalostní řízení po Gabriele kněžně
H-ů-W-ů obnoviti a není prozatím povolán ani za dědice ohledně jmění,
kterým nynější zůstavítelka mohla volně nakládati, neboť d.díckou pří
hlášku bude mocí pO'dati teprve, až Se pořadem práva ukáže, že Dr.
Karel A. jest ve smyslu poslední vůle nynější zůstavitelky platně vyděděn. Tento předpoklad dosud dán není. Měl proto soud prvé stolice
návrh náhradního dědice Alexandra K-yho zamítnouti.
Ne j v y Š š í s o u d zrušil k dovolacímu rekursu vykonavatele po,lední vůle Alexandra K-yho> usnesení rekursního soudu í, pokud jím byl
zamítnut návrh vykonavatele poslední vůle na jmenování Richarda B-iho
správcem pozůstalostí a ulo·Žíl prvému soudu, bv o věci v rozsahu zrušení znovu jednal a rozhodl.
~
Důvody:

Právní postavení vykonavatele pO'slední. vMe jest vymezeno § 816

obč. zák. Podle něho má vykonavatel poslední vůle jako zmocněnec Zů
stavítelova nařízení sám vykonatí, anebo liknavéhO' dědice k jejich výkonu poháněti. Třebas je tudíž úkol jeho zákonem podstatně obmezen,
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musí mu přece v mezích uvedených ustanovením vytčených dána býtí
možnost, aby provedl úmysly zůstavitelovy. To vyplývá zejména i z ustanovení § 95 nesl'. pat., podle něhož jest obeslati k soupisu i vykonavatele
poslední vůle, je-li zřízen. Nevybočuje tudíž ani návrh na ustanovení
správce pozůstalosti z těchto mezí (Rintelen str. 72). Z toho pak, že má
vykonavatel poslední vůle podle zákona pečovati o přesné vyplnění poslední vůle zůstavitelovy, vyplývá dále i jeho oprávnění k rekursu proti
případnému usnesení, jímž byla svěřena správa pozůstalosti dědici, který
podle jeho názoru nebyl povo.]án zůstavitelem podle poslední vůle za
dědice. Jest 111U proto přiznati oprávnění i k odvolaCÍmu rekursu (§ 37
zák. čís. 100/31). Stěžovatel Alexander K. byl, jak jest mzuměti obsahu
poslední vůle zůstavitelky, ustanoven náhradním dědicem pro případ, že
universální dědic, syn zůstavitelky Dr. Karel A, pro nesplnění podmínky
suspensívní, že v době smrti zůstavitelčiny nebude míti více nezaložených dluhů, než bylo určeno, dědického práva nenabude, aneb nesplně
ním dalších resolutivních podmínek v poslední vůli uvedených, je pozbude. Jak tento stěžovatel sám udává, nenastal dosud žádný z těchto
případů a proto ani jeho nárok dědický nestal se ještě skutkem. Přes to
však není jeho právní postavení do té doby bez významu a přísiuší mu
naop<ťk proti přednímu dědici již před uskutečněním dědického nápadu
právo dohlédací a právo k žalobě za účelem, aby bylo zabráněno zhoršení kmenového jmění (Ehrenzweig str. 429), jakož i právo žádati, aby
podstata Jmění svěřeného byla zjištěna soupisem a by listiny a movitosti
byly uloženy způsobem sirotčím (§ 92 čís. 3 a § 158 nesp. pat.). Z tohoto
práva vyplývá však již samo sebou právo zasahovati ať již návrhy nebo
stížností do otázky správy pozůstalosti. Pokud ide o otázku správy pozůstalosti po stránce věcné nelze ji v souzenén; případě spolehlivě rozřešiti, pokud není objasněn a pravoplatně rozhodnut mzpor vzniklý mezi
dosavadnímí účastníky pozůstalostního řízení o tom, co jest podle § 531
obč. zák. rozumětí pozůstalostí po zůstavitelce. Dědic, syn Dr. Karel A.,
tvrdí, že do' pozůstalosti nepatří statek l-cký a statek h-cký, ježto isou
postiženy substitučním svazkem po Gabriele kněžně 11.- W. a na'vrhl
proto, aby byly z pozůstalosti zůstavitelky vyloučeny. Správnost názoru
tohoto dědíce popřel však náhradní dědic Alexander K. a navrhl, aby
byl uvedený návrh dědicův zamítnut. O otázce, co jest podle § 531
obč. zák. předmětem pozůstalosti zůstavitelčiny, slyšeti jest podle
§ 18 zák. čís. 100/31 sb. z. a n. všechny účastníky řízení, nemá-Ii býti
založena zmatečnost podle § 41 g) uved. zák. Podle obsahu poslední vůle
byl syn Dr. Karel A. ustanoven zůstavitelkou za dědice s omezením
lideikomisární substituce pro jeho nejstaršího manžel~kého syna pří
padně pro jeho nejstarší manželskou dceru, a rovněž byl náhradní 'dědic
Alexander K. ustanoven náhradním dědicem s omezením lideikomisární
substituce pro jeho nejstaršího manželského syna, případně pro jeho
nejstarší manželskou dceru. Pro tyto náhradní dědíce náleželo pozLtstalostnímu soudu podle § 77 čís. 3 nesp. pat. ustanoviti opatrovníka už
z úřední moci. Předpisu tomu nebylo učiněna zadost tím, že zůstavitelka
usta~ovila sama určitou osobu subtituční~ opatrovníkem, neboť opatrovmkem se stane jen ten, kdo jest soudem jako takový ustanoven (§ 190
a § 280,obč. zák. a § 77 nesp .. p,at.). Takového opatrovníka však pozů
stalostnl soud podle obsahu sprsu dosud neustanovrl. Bylo to však nut-
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n' m, aby tu byla osoba, ~terá by n;ohla za ?osud nenaro.zené~? d~di~~
y olaného svěřenským nastupnrctvrm vykonavah jeho prava prrsluse]lcl
PO~u jen do té doby, než se stane jeho dědický nárok skutkem. K právům
l~ n patří í právo žádati, aby podstata jmění svěřeného byla zJištěna sou~~em. Jest proto takový opatrovník účastníkem pozůstalosh (§ 6 uved.
~lk.) a jest ho tudíž slyšeti o návrhu učiněném dědicet? synem., Tep;-ve
otom bude pak prvnímu soudu rozhodnoutI o tomto, navrhu. Jezto pred
rozhOdnutím otázky, co jest rozuměti pozůstalostí zůstavitelčinou, bylo
rozhodování o otázce správce pozůstalosti předčasné, bylo k dovolacím
rekursům obou stěžovatelů změniti usnesení rekursního soudu.
čís.
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J{ oprávněnosti žaloby o zaplacení kupní ceny stačí, byla-Ii řádně
nabídnuta nebo dodána koupená věc podle úmluvy do vydáni rozsudku
v prvé stolici.

(Rozll. ze dne ll. dubna 1935, Rv II 445/33.)
žalovaný objednal od žalobce pokladnu s dodací lhůtou pro žalobce
nezávaznou do 31. srpna 1931. Žalobce odeslal pokladnu proti úmluvě
dobírkou a poněvadž žalovaný dobírku nevyplatil, byla dobírka žalobci
vrácena. Teprve po zahájení rozepře o zaplacení kupní ceny objednané
pokladny dovezl žalobce znovu pokladnu žwlovanému, chtěje ji namontovati. P r v Ý s o u d žalobě vyhověl, o d vol a c í s o' u d žalobu pro
tentokrát zamítl. D ů vod y: žalobce jako prodavatel má nárok na
smluvní plnění strany druhé, není-li sám se svým plněním v prodlení.
Smlouva ukládá mu povinnost, dodati objednanou věc žalovanému. Poslav zboží na dobírku, jednal proti obsahu smlouvy, takže právem žalovaný zásilku odmítl. I když pak později žalobce objednanou pokladnu
. žalovanému dovezl, neodčinil tím svoje dřívější porušení smlouvy, poněvadž tato reální nabídka stala se již za sporu, v němž žalobce stál na
stanovisku jiném, vykládaje smluvní povinnosti odlišně od obsahu
smlouvy. Žaloba jest proto předčasnou.
Ne j vy Š š í s o u d zrušil rozsudky nižších soudů a prvému soudu
uložil nové jednání a rozhodnutí.
Důvody:

Kupní cena za objednanou kontrolní pokladnu měla býti ihned v hotovosti zaplacena, jakmile ji žalobce žalovanému dodá, a nebyla ujednána dobírka. Žalovaný nebyl tedy povínen přijati zaslanou pokladnu
. dne 12. září 1931 na dobírku, poněvadž to odporovalo úmluvě, a podle
toho byla by žaloba podána dne 25. září předčasná, nicméně není bezvýznamná okolnost, "tvrzená odvolatelem o dodatečném plnění ve smyslu
zjištěné úmluvy odvolacím soudem. Běželo o kupní smlouvu, při níž dodaci lhůta do konce srpna 1931 nebyla pro prodatele podle podmínek
objednacího listu závazná, nešlo tedy o fixní obchod podle čl. 357 obch.
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zák. žalovaný po 31. srpnu nevyzval žalobce k dodáni pokladny a neprohlásH, že odstupuje od sťn]ouv~ pro nevčasl;é. plnění (čl. 356 obc.h.
zák.), a mohl proto dovolatel pll1lÍl nebo k pInem proJevlÍl ochotu pnpadně ta'ké teprve za sporu. K oprávněnosti ná:?ku. žalob~ího postačilo,
byla-li splněna podmínka platnosít smlouvy, rad ne dodal1l vecI podle
úmluvy, do doby vydání rozsudku v prvé stolici (§ 406 c. ř. s., rozh.
čís. 10327 sb. n. s. a v něm uvedená daJŠí). Je proto pro posouzení věcí
důležité zjistiti, zda a kdy dov?latel plnil ~a~ov~l1én:u podl; zjiš~šnéh~
ujednání a zda žalo;,aný o?e~rel toto p}!1em prlJaít, n~bot .v. p!·lpade
kladném ocitl by se zalovany ltmto okamzlkem v pradlenl s pnJeltm pokladny, a dovolatel jako prodatel může se domáhati zaplacení kupní
ceny, když byl reálně projevil ochotu plniti (§ 1052 obč. zák.), a včas-·
nost jeho plnění nutno počítati tímto okamžikem, poněvadž toto tvrzené
plnění již nebylo dobírkou, nýbrž bylo plnění řádné podle smlouvy, a
mělo se státi dříve, než byl vydán rozsudek v prvé stolici. V tom směru
je třeba dalších přesných skutkových zjištění nižších soudů.
čís.

14307.

úrazový nárok může býti již před přisouzením útrat předmětem právních jednáni.
Jal< se zřizuje smluvní zástavní právo na pohledávce.
.
Poddlužník nemůže se zastavenou pohledávkou kompensovati pohledávku, která mu vznikla proti jeho věřiteli teprve po zastaveni pohledávky jeho věřitele třeti osobě.
(Rozh. ze dne ll. dubna 1935, Rv II 31/35.)
Žalované byla povolena usnesením krajského soudu v N. J. ze dne
31. března 1933 exekuce k vydobytí její útratové pohledávky protI žalobci 2.211 Kč ze sporu Ck 345/30, který vedla se žalobcem u krajského
soudu v N. J. Spor ten byl skončen rozhodnutím nejvyššího soudu dne
10. února 1933, doručeného straném dne 11. března 1933. Ještě před
jeho skončenim postoupila žalovaná útratovou pohledávku svému právnímu zástupci do zástavy a oznámila to žalobci. Rozsudkem krajského
soudu v N. J. ze dne 27. června 1931 Ck 251/30 byla žalovaná uznána
povinnou zaplatiti žalobci na útratách sporu 2.453 Kč. žalobce, namí~
taje, že touto pohledávkou zanikla započtením pohledávka exekucí proh
němu vymáhaná, domáhá. se výroku, že exekuce proti němu vedená jest
nepřípustná. Niž š í s o li d Y uznaly podle žaloby, o d voj; a c í s o u d
z těchto d U vod li: S otázkou, ",da jest přísputný postup budoucí pohledávky do vlastnictví, nemusil se soud zabývati, poněvadž v daném
případě nejde o postup po rozumu § 139'2 a násl. obč. zák., nýbrž o postup pohledávky do zástavy,. te~y o ~řízení. zástavníh.o práva pa P?hledávce která teprve budoucne ma vZl11'knoutl. útratova pohledavka zalované ~proti žalobci vznikla všl1k teprve doručením rozsudku nejvyššího
soudu ze dne ll. března .1933, jímž bylo rozhodnuto, že ža-lobce má žalované hraditi útraty všech tří stolic v obnose 2.211 Kč 93 h. Žalovaná
postoupila svému právnímu zástupci Dr. D. veškeré své útraty proti

• b·
dle vlastníhO tvrzení již dne 15. ledna 1928 a 31. května 1930,
zalo ,~'p~ a.le že tuto dohodu také oznámila žalobci v hlavnrm sporu.
a u."~ hní odpovědi podané dne 18. září 1930 žalovanou ve sporu
V ~g/30 je skutečně uvedeno, že žalovaná post.o,upila své ~traty s~ému
Ck, ' I zástupci Dr. D. do zástavy pro Jeho ucet. V dobe, kdy zalo."
. D r. D. pos tOUpl·1 a d o zas
. tavJ'
. Pravmmt.
'
'útraty svému pravntl11u
zastupcI
va;a ,StV~ty jí proti žalobci ještě nevznikly, poněvadž spor teprve za;:al
ty ~'~:dek sporu byl úplně neurčitý. Žalovaná neměla proto proh zaal bY' té době žádné útratové pohledávky, a Dr. D. nemohl na ne:,xI-.
OCIV
' bna
' ty ·
· t · ' prava.
.
žlo
., , ·e'stě útratové ,oohledavce
a van as"..c
S tUpCI J .
, .
.I zas avnmo
D
..•.
" 1 mohla svému Drávnímu zastupcl Dr.
. zavazatt, ze mu svoJI
?rS~~vou pohledávku 'proti žalobCi do zástavy postoupí, jakmile vzniku ra však zástavního práva mohl Dr. D. na těchto útratách nabýti t:ne, a až skutečně žalované vznikly, to je po doručení rozsudku nelvysp.r;e, soudu dne ll. března 19'33. Mezitím však vznikla žalobci proti žaf~v~né útratová pohledávka ve výši, 2.45? ,K.č, poněvadž ža!ovaná byla
rozsudkem krajského soudu.v Novem Jlčme ,ze, 9ne 27. cervn~ I ~31
Ck 251/30 odcouzena žalobCI útraty v uvedene VySl zaplaÍ1Í1. J~zto ~a~
lobci vznikla proti žalované útrato~á pohledávka sk?fo 2 roky pr:d hm,
než útratová pohledavka vznl~la zalo~ane oprolt z.~lobcI, byl zal?bce
oprávněn kompensova!t iltraty zalovane stra?y ve vysl 2.211 Kč.,s, ~tra
tam i jemu proti žalované rozsudkem kraJskeho soudu v Nov. Jlcl~e ze
dne 27. června 1931 Ck 251/3D ve výši 2.453 Kč přisouzenými. Ze by
žalovaná byla po 11. březnu 1933, kdy jí byl rozsudek nejvyššího soudu
ve sporu Ok 345/30 domče~ a útratová ~ohledávka ~roti žal.obci, skutečně jí vznikla, Dr. D. tyto ~tra!y postoup~la: sama am netvrdl. ža'0b.ce
byl proto' ke kompensacl 0p'ravnen a odvo'lant nelze proto v tomto smel u
přiznati důvodnosti.
Ne j v y Š š í s o u cl
soudů a žalobu zamítl.

změnil

k dovolání žalované rozsudky nižšleh

Důvody:

Je sice pravda, že nárok útratový vzniká teprve jeho právo'platnýi1l
přisouzením, muže však býti, třebaže nebyly útraty ještě soude~" ph souzeny, předmětem právnich jednání, zejména i postupu, exek~čn!ho zaba~
vení a též smluvní zástavy, nebnť jsou známy oso-by, meZI mmlZ vZl1Ikne,
i soudní řízení, z něhož vznikne, a je zde jakési čekatelství na náhradu
útrat (rozh. čís. 11583 sb. n. s.; Klang K!omentář k § 1393 obč. zák. str.

298, Ehrenzweig, »Schuldverhaltnisse« z r. 1928 str. 257). Jde nyní jen
o to, kdy k smluvnímu zastaveni útratové pohledávky lJlované strany
ve prospěch Dra D. platně došlo. Ke vzniku zástavního práva na movité
věci jest podle § 451 obč. zák. třeba, a!by věc byia zást<iVJ11l11t1 věřitelí
odevzdána. Zastavení pohledávky nelze ovšem pmvésti hmotným odevzdáním, nýbrž jen znameními (symbolicky), jak v ustanovení § 427 obč.
zák. o převodu vlastnictvi k pohledávkám (»Schuldlordenmgen«) jest
zřetelně uvedeno, a tento zpusob odevzdáni pohledávek piatí i při zří
zení práva zástavního (§ 452 'Ůbč. zák., v němž se cituje § 427 obč. zále).
Exekuční zástavní právo k pohledávkám zřizuje se podle § 294 ex. ř.
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tím, že se poddlužníkovi zapoví, aby dlužníkovi zaplatil, a jest tedy míti
za to, že i ke zřízení smluvního práva zástavního k pohledávce stačí,
když bylo oznámeno poddlužníkovi (rozh. čís. 8891 sb. n. s.). V žalobní
odpovědi podané dne 18. září 1930 žalovanou ve sporu Ck 345/30 jest
ohlášeno, že žalovaná postoupila svou útrato,vou pohledávku svému
právnímu zástupci Dr. D. do zástavy pro jeho účet, a jest tedy doruče
ním stejnopisu oné žalob ní odpovědi právním zástupcům žalobce Dr. H.
a Dr. Karlu H. dne 20. září 19'30 považovati ono zastavení za platně
zřízené a nemůže tedy žalobce s touto zastavenou pohledávkou kompensovati svou pohledávku, která mu proti žalované straně vznikla až teprve z rozlukového. rozsudku ze dne 27. června 1931 č. j. Ck 251/30-16.
čís.

14308.

V dražebním řízení podle § 352 ex. ř. platí osmidenní rekursní lhůta
(§ 65 ex. ř.).
(Ro,zh. ze dne 12. dubna 1935, R I 141/35.)
Rekursní soud vyhověv rekursu povinného změnil rozhodnutí prvého
soudu, jímž byly stanoveny dražební podmírrky v dražebním řízení podle
§ 352 ex. ř.
Ne j vy Š š í s o u rl odmítl dovolací rekurs vymáhající věřitelky.
Důvody:

Dovolací rekurs, o který jde, byl podán v draž~bním řízení pDdle
ř., které jest ve své podstatě řízením exekučním a pro něž
platí zásadně předpisy exekučního řádu s úchylkou v § 352 ex. ř. výslovně vytčenou (rozh. čís. 2044 sb. n. s.). Z toho plyne, že předpisy
exekučního řádu platí i pokud jde o opravné prostředky. Předpoklady
rozhodnutí čís. 1384 sb. n. s. tu nedopadají, neboť nejde o dobrovolnou
dražbu podle § 2'72 nesp. pat., nýbrž o dražební řízení podle § 362 ex. ř.
Dovolací rekurs byl podán na poštu po uplynutí osmidenní lhůty rekursní
stanovené v § 65 odst. 2 ex. ř., tudíž opožděně, a byl odmítnut podle
§ 526 c. ř. s. a § 78 ex. ř.

§ 352' ex.

čís.
Opatření

podle § 61 j. n.

může

14309.
soud

učiniti

jen k návrhu.

Důvody:

Nižší sopLiv uznaly, že dovolaný krajsk5r soud civilní v P. je k pro-·
'ed~ání rozepře věc~ě nep~íshlšný. ,První soud vš~k pr~ věcnou nep~í.
Jlušnost žalobu odml tl, kdezto druhy soud usneseU! prvmho soudu zrusJ!

!oho
n'ařídil mu, aby o žalobě 1'.0 zákonu dále jednal, přiber.a na místě jed
senátu odbomeho soudce laika. Rekurslll soud zmeml
člena

~pravdě usnesení prvého ~~:!du, pokud jím žaloba byl~ odmí!nuta. Jak

blíže dolíčeno.v rozhodnut; CIS. 10727 sb. n; s., Jest ~roli t~kovemu usne~
seni přípustny sal~ostatny o~~avn~ yrost;edek, !~zto vec po u,vedene
stránce je jíž skoncena a nemuze byli vydano dalsl odporovatelne usnesení. Jde o případ § 53j. n., jenž měl podle původního svého doslovu
. dva odstavce. V druhém odstavci, který byl zrušen novelou o úlevě
soudu ze dne 1. června 1914 čís. 118 ř. z., bylo ustanoveno, že pokládají-li obchodní soud aneb obchodní nebo horní senát krajského nebo
zemského soudu rozepři u nich zahájenou za věc soudnictví obecného,
maji z úřední povinnosti zavésti opatření v §§ 61 a62 j. n. označená.
Z toho plynulo, že nebyly oprávněny zemské civilní soudy, n nichž nebylo obchodních senátů nebo civilní senáty krajských soudů, učiniti
z úřadu takovéto opatření, nýbrž, že se tak mohlo státi jen, byl-Ii učiněn
návrh v § 61 j. n. uvedený. Zru.'ením toholo druhého odstavce § 63 j. n.
přichází k platnosti toliko ustanovení § 61 j. n., podle něhož se vyžaduje,
by mohla soudem procesním býti učiněna opatření v tomto zákonném
předpisu naznačená, návrhu. Teprve, když byl t<rkový návrh učiněn, je
na soudě procesním, ",by uvážil zda je účelno, aby bylo učiněno opatření
podle § 61 j. n. Z úřadu však bez uvedeného' návrhu soud procesní opatření podle § 61 j. n. nemůže učiniti, a žalobce žádný návrh po rozumu
§ 51 j. n. v první stolici neučinil.
čís.

14310.

Na útratovou pohledávku správce konkursní podstaty nevztahuji se
ustanovení § 172 pDsl. odst. ex. ř. a §§ 210 a 211 posl •. odst. ex. ř. RozhOdnuti konkursního komisaře ve smyslu § 50 odst. 3 konk. ř. má
býti vyžádáno e x e k u čni m s o ude m před vydáním rozvrhového
usnesení.
Ustanoveni § 50 odst. 3 konk. ř. vztahu je se i na útratové pohledávky
správce konkursní podstaty, které s exekučním prodejem a rozvrhovým
řízením nesouvisí.
(Rozh. ze dne 12. dubna 1935, R II 114/35.)

(Rozh. ze dne 12. dubna 1935, R I 220/35.)
Jak první soud, tak i soud rekursní uznaly, že dovolaný krajský soud
je k projednání rozepře věcně nepříslušný. Prvý soud však pro věcnou
nepříslušnost žalobn odmítl, kdežto druhý soud usnesení prvního soudu
zrušila nařídil mu, aby o žalobě po zákonu dále jednal a přibral na
mistě jednoho člena senátu odborného soudce laika.
Ne j vy Š š í s o u d k dovolacímu rekursu žalované obnovil usnesení prvého soudu.

. Správce konkursní podstaty přihlásil při rozvrhovém roku dne 14.
hstopadu 1934 k rozvrhu nejvyššího podání ze zvláštní podstaty svoji
útratovou pohledávku, nepředložil však rozhodnutí konkursního komisaře podle § 50' (3) konk. ř. Ex e k uč ní s o u cl nepřikázal mu na tuto
pohledávku nic, rek u r sní s o u d však v souhlase s rozhodnutím konkursního komisaře ze dne 23. listopadu J 934 3.892 Kč v přednostním pořadí. O ů v o cl y: Likvidace útrat konkursního správce byla zamítnuta exekučním soudem proto, že útraty ty nebyly 'dosud krajským soudem vB.
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jako soudem konkursním stanoveny co do dúvodu jako útraty zvláštní
podstaty a jednak že nebyly v předno'stnim pořadí přihlášeny. Oba tyto
důvody neobstojí. Nároky správce úpadkové podstaty na náhradu holových výdajů a na odměnu za námahu patří mezi pohledávky za podstatou, které musí býti uhrazeny především z úpadkové podstaty. Jde-Ii
o rozvrh nejvyššího podání za věci náležející ke zvláštní podstatě, mají
tyto náklady dojíti úhrady dokonce i před oddělovacími právy. Pokud
jde o výši těchto útrat, určuje je podle § 127 odst. 4 kon'k. ř. exekučni
soud.·V loínto'směru vydal konkursní komisař "snesení ze dne 23. listo-'·
padu 19'34, v němž určil, které útraty dlužno považovati za útraty vzešlé
správci podstaty z účasti při soudním prodeji a při rozdělení výtěžku.
I\!ekursní soud přezkoušel veškeré položky správcem podstaty účtované
a dospěl taktéž k přesvědčení, že položky, pokud nebyly konkursním komisařem vyloučeny, jsou nutnými útratami, vzešlými správci podstaty
z účasti při prodeji a rozdělení výtěžku, a ustanovil tyto útraty sám.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

I
I

'.
,I

Ustanovení § 172 poslední odstavec ex. ř. již podle svého do-slovu
nevztahuje se na útratovou pohledávku správce konkursní podstaty a
rovněž se na ni nevztahují §§ 21'0 a 211 poslední odstavec ex. ř., neboť
ide o útratovou pohledávku, u níž p'Odle § 54 c. ř. s. a § 78 ex. ř. stačí,
byla-li pří rozvrhovém roku se seznamem nákladů ohlášena, což se stalo.
Rozhodnutí konkursního komísaře ve smyslu § 50 odst. 3 konk. ř. mělo
býti vyž<idáno exekučním soudem před vydáním rozvrhového usnesení
(§ 55 odst. 3 ex. ř.) a měl tak býti zjednán podklad, zda účtované náklady, pokud se týče které z ních, mají býti podle § 50 odst. 1 konk. ř.
zapraveny ze zvláštní podstaty, o níž jde, a to pak ovšem v pořadí před
nostním (rozh. čís. 5367, 9'153 a 12434 sb. n. s.). Toto opomenutí exekučního soudu bylo napraveno v řízení rekursním, takže konkursní soud
tento podklad v rozhodnutí konkursního komisaře ze dne 23. listopadu
1934 již po ruce měl a mohl. tedy útratovou pohledávku správce 'konkursní podstaty ustanoviti. Nároky správce konkursní podstaty na pří
kázání jeho útrat ze zvláštní podstaty, zpeněžené soudní dražbou, nejsou
obmezeny jen na útraty, jež mu vznikly za řízení prodejového a rozvrhového, k jejichž stanovení a přikázání exekučním soudem by ani nebylO! potřeba rozhodnutí konkursního komisaře podle § 50 odst. 3 konk.
řacfú;jef!o podle § 127 odst. 4 konk. ř. určí útraty vzešlé správci podstaty z účastí při soudním prodeji věcí náležejících do konkursní podstaty a při rozdělení výtěžku u exekučního soudu exekuční soucl (rozh.
čís. 3856, 6077 a 12434 sb. n. s.). Ustanovení § 50 QQsL:L.konk. ř. vztahuje se na jíné pohledávky za podstatou a tudíž také na útratové p'Ohledávky správce konkursní podstaty, které s exekučním prodejem a rozvrhovým řízením nesouvisí. Tímto rozhodnutím konkursního komisaře
jest exekuční soud vázan. Právem proto přikázal rekursní soud správci
konkursní podstaty útraty, p'Okud byly rozhodnutím konkursního komísaře prohlášeny za náklady této zvláštní podstaty, zpeněžené exekuční
dražbou, z výtěžku jejího.

'd O jednání příčící se dobrým mravům soutěže, bylo-Jí zákaz!'lej ~dajícltn určité zboží (Maggi) vydáno ji n é zboží, bylo-Jí však
nikum 'ně vyvěšeno tištěné, dobře čitelné a viditelné upozornění, že se
vprodeJ
, ' . t t .., b-'
rode'ně prodava Jen o o Jme ~v OZl. "
.
.. .. , .
v PNe ličí se dobrým mravům souteze, nalevano-h zbozl urclÍe !tnny do
p
,. ,
nádob firmy Jme.
(Rozh. ze dne 12. dubna 1935, Rv II 1065/33.)
Srov. Sb. n. s. trest. čís. 3610, 4008.

Žalobkyně tvrdíc, že žalovaný .~ několika .přípaqech proda} zá~az:
'kom žáda]'ícím »Ma<Ygí« do, lahvlcek »Maggl«, ]Ine polevkove korem.
nI u ,
. b. ~on:a'h'a se z~ I0',.o,u,
b
b
aniž je na to upozorml,
y 'z"a Io~~~y' se zd'z'el
1
a) prodeje polévkového. karem, nepochazet'clho od zalu]lcl, pod ozn~
čením »Maggí« neb .Imym podobnym, oznace~!!ll tohoto sloya, ~) ~yda:
· kupu]'ícím kteří žáda]'í polévkove ko,řem »Maggl«, ]lne korem nez
'
•
h d u pr~va
.. 'd'I, c) .~ava tI
to,
které žalující
strana pod tímt~ oz:13 Č'emm
.d o o b c.o
lévání jiného polévkového kořem nez »Maggl« do pnn,:senych lahvlcek
s 'Označením »Maggi« .... P r ~ Ý s o,u d uznal podle z~loby. Od v o I a c í s o u d žalobě nevyhovd: D u vod.Y' zalov,,;n,,; up'oz~rnov~la
kupující na to, že v této prodeJ ne se »Maggl« nepro~ava, ny?rz pole~
kové koření »Oec«, zvláštními vyvěšenými vyhliškaml. Dúležltost a zavažnost tohoto zvláštního upozornění vyhláškami je zřejma při přihléd
nutí k ustanovení § 11 zákona o nekalé soutěži, dle něhož zneúžití mus!
se státi takovým způsobem, že z ~oho múže vzejíti. zámě,!a.Žalob~y,m:
žádá v žalobě odsouzení žalovane strany k zdrzem se vubec nalevam
~Maggi«č, te;d~
polévkového koření jiného než »Mag~i« d? lah~iče~
i tehdy, když zákazník chce všeobecne polevkove ko:~nl. Za~obm zada~l
sub c) bylo zamítnouti, když nebylo oDmezeno na pnpady, ze by podavalo, se jiné koření než »Maggi« zákazníkům žádajícím všeobecně polévkové koření bez upozornění. Výroky sub a) a b) navržené nepl'ynou
ze skutkového děje předneseného žalobkyní. Žaloba zdržovací dle § 1
lit. a) zák. o nekalé soutěži má za účel donucení odpůrce, aby se zdrzel
svého závadného jednání, t<1kže žalob ní žádost musí vyplynoutí z urči
tého konkretního protiprávního čínu žalobcem tvrzeného, a rozsudek ,:,yhoví žádosti té, kdvž tento konkretní protiprávní čín bYl, prokázán. Zalobou zdržo,vací neLze .se domáhati všeobecně toho, aby se žalovaný
zdržel jakýchkoliv jednání, jež by byla způsobilá poškoditi žalobce
v soutěži, nýbrž jen toho, aby žalovaný neopakoval to, čeho se již dopustil a zdržel se jednání, jež dle své skutkové po-vahy rovnají se tomu,
. co již bylo spácháno. Tato jednání musÍ žalóbce popsati (rozh. čís. 1087
sb. n. s.). žalobkyně popisuje závadná jednáni pouze tak, že zaměstna
nec naplnil ženám žádajícím polévkové kořeni »Maggi« do lahviček od
»Maggi« jiné polévkové koření, aníž je na to upozornil. Více tvrzeno nebylo. Tento skutkový děj opravňuje tedy - je-Ii prokázán - aby žalovaná byla uznána povinnou k zdržení se tohoto konkretního jednání.
Rozsud.ek mohl by tedy přiznati ien to, CO' souhlasilo s tímto skutkovým
v
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~ákladem. Žalobkyně nct~rdila vůbec: že žalonná prodávala pod OZllacem~, »0a~g!«. nebo Jmym P?dobn~m ~znač"ním tohoto s'lova polévkove korenl Jme (»Oec.,,), }ak!e nenl zduvodnén petit žalobni uvedený
sub a).. Netvrdl:a take, ze zalabkyně vydávala kupujícim, žádajicím
»Magg!«, Jme ~oren"l. l~e~ »~1aggl« vpod o~načen.ím »Maggi«. Jednání žalobkym !v~~elle ,nepnl<;h,a, vubec k z,alobml11~ nar?ku uvedenému pod bl.
Tyto dve casÍl zalobnr zadosÍl mUSI tedy JIZ z duvodů právě uvedcI'vch
býti, zamítnut~. Ž.~I~bní ~ádání lze vůbec označiti za nesprávně formulov;'lne, nevyplyv~JICI oZ pre~nesu s!ran" rozsudek pak vyhovujícím petitum a) a b) nem zduvodnen prokazanym skutkovým dějem. Z jediného
konkretního způsobu chování se žalované nelze Žádati soudni ochranu
pr?ti jin~m ~ožným" ale ,ve skutečností neprovedeným zásahům do
pravm sfery zalobkyne. Otazku, zda bylo závadným naplňování 12hviček ,?d hrmy.'>Maggi_" jiným ~olé."kovým kořením, když žádali kupující
ZbOZI »MaggI«, Jest resIÍl S pnhlednutim k znění zákona o nekalé sou!,,~i (§} 1), nu!n~ tedy zkou!!,ati, zda žalovaná strana - když jest zjisteno, ze, d?ty~ne osoby chtely, polévkové koření »Maggi«, jednala tak,
a.?J. Jednam JeJI bylo kvalIl!kovano ve smyslu § II zákona o nekalé sou-teZI, čdI zda,prodava]a do lahviček od »0ag~i«,osobám t~m výrobky jiné
takovym zpus?bem, ze z toho mohla vzeJIÍ1 zamena pro pruměrné obecens!,:o, O~volacI s?ud nesouhlasí, s pázorem zastávaným žalobkyní, že ani
pnpad!,e po~čen: resp. ~~ozo~nem kupujícího je bezvýznamné nezbavujíc
odpov~dnostI ,a ~e nemuze, mIll vhvU' na 'Po~ouze~í konkretního případu
po s,trance pravm. Nelze prece, slova »takovym zpusobcm« použitá v zák?ne .ehmmov~tI ne_~o Je,pokladali za bezvýznamná; nutno právě v každe~ Jedno'Íhvem pnpa~e zk?umat} vii,::: všech okolností, za nichž prod~J ~e stal, na pruD?,e:ne_ho zabzmkoa; Zalobkyně musila by dokázati, že
zamena mohla VZe]I!!. Zalo,vany m,uze dokazovati, že možnost záměny
l~ nebyla., To do~azo~ala, zalov:ana svý~, př~dnesem, že nařízeno bylo
\ sem z,amestnancum" z~ zak:,zmcI nesme]1 bylI ponecháni v pochybnostech, ze se ]Im prodava zbozi »Oec« a že bylo to vždy zákazníkům sdě
leno" v~d:e toho, pak, že z r;ařízení jejího v prodejně bylo vyvěšeno upozornem, ze v .t~\o. prodeJ ne .lest na skladě výhradně polévkové kořeni
»Oec«. A tu ~JlstuJe ~dvolacI,soud" že v prodejně dotyčné od doby, kdy
započato vm s prodejem polevkoveho kořeni »Oec« na místě dobře vidlteln~m za,prodejním pultem bylo vyvěšeno tištěn'é upozornění dobře
člte,lne velke~o, rozměru ,s písmenami značných rozměrů, hlásající, že
v teto prodeJ ne s~ prodava Jen_om polévkové koření »Oec«, při čemž
oso.ba u, pultuc StO]1CI byla ,od neho vzdálena jen asi 2 m. Velmi dobře
vldltel,;a vyhl~~ka s,h?ra uvedená, byla úplně postačitelná k tomu, aby
zakazmky, kten ,chteh kOUpItI po,levkové kořeni »Maggi« upozornila, že
\ tO,mto o~bchode Je dostali nemo!:,.ou, aby ledy nahradila ústní upozornenI, kter,e, z,: toh'Ú'to stavu v (I'leJslm styku obchOdním není nutno a nelze am pnsne pro každý jednotlivý připad požadovati a to tím' méně
když Iz~ také předpoklád~~: žr; v kruzích konsumentrl v této prodejné
na~upuJICICh ,se Ihned .ro,z8m vedomost o tom, jaké zboží tato prodejna
ma ~a sklade. JednotlIvy konsument, který zboží nějaké kupuje pravidelne se mzhlíží po plakátech, jež obvykle v obchodech býval a jest
te,dy oprávněný, úsudek, ž.e zákazník chtějici polévko'vé koření: onoho
vyrazneho plakatu Sl pravidelně všimnu!. Žalujíci strana ani netvrdí ve
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ch přednesech; že žal?vaná výrobek »C?ec,,<: p~·.~d~v~'la jako »~aggi~,

ž/tedY výslovné zákazmky klamala. oAm pn z]lstenem ~ku:kovem -'~
kl du nejednala žalovaná takovým zpusobem, aby byla zamena mozna.,
~ěvadž bylo tu viditelné upozorněni a každý si mohl uvědomIÍI podle
P?hO co dostává. Jest na bíle dni, že záměna ve smyslu zákona nebyla
~ož~á u žen L-ové a ~-ové, kleré byvše v~sl~ny žalobkyní za urš~tým
účelem věděly) že

'kil

kteří přišli

ZbOZl

»~aggl« v pro~~Jne teto nedostar:ou. U ~aK:-z-

by za svym vlastmm ucelem, nebyla moznost zameny
~~n; z důvodú shora uvedených, a tím není dána plná podstata zneuži~ání ve smyslu § II zákona o nekalé soutěži, poněvadž schází jedná?,
tak kvalifikované, jak zá:kon žádá. Zákon o nekalé soutěži nelze vykladati tak přepjatě přísně, aby znemožněna byla každá konkurence! ze. jména konkurence sh;šná., Nutno p!ihW'eti. k, zpils~bu ,a pova~e použItých
prostředků. Při prokazanych opalremch, Jez učmI1a zalovana, Jest za to
míti, že jednala tak, jak I~e z~ danýc~ e?měrů na ,:bch~dník.u slušn~ žádati. Zaměstnanci prodejny zalovane ndIII se nanzemm JIm. dany!"" a
obyčejně poučovali v, jiných příp~dech, než s?ud prvé stohce, ZjIstil
k]upce, žádající »MaggI«, ze tento vyrabek nemaJ1. Z toho plyne, ze obyčejný postup zaměstnanců žalované, i když není prokazatelný ve všech
případech be~ výjimky (případ L-ové a K-ové), ?yl zacohováv~n, a byl,~a
kový že jednani zalovane v celku Odpovldalo pozadavkum slusne souteze.
Odv~lací soud neshledává také za srovnatelno s intencemi zákonodárce,
",by zakazováno bylo žalované vůbec nalévání jiného polévkového koření než »Maggi« do přinesených lahviček od »Maggi«, jak to navrhla
žalobkyně pod cl. Zákaz takový nehledě k tomu, že nepřiléhá k zjiště
nému skutkovému stavu a není zdůvodněný, když kupující chce polévkové koření vúbec jakékoHv, není také dobře srovnatelný s názory o tom,
co v obchodě je zavržitelno a co je dovo,leno. Z přednesu stran a zejména z vývodú uváděných v odvolacích spisech je zřejmo, že názory
obchodnických kruhů (komor) se rozcházejí v tom, zda příčí se dobrým
mravúm nalévati zboži určité firmy do nádob firmy jiné. Pouhá okolnost
vnější, že kupujicí přinese si nádobku od firmy, jejíž zboží však nežádá,
nemuže býti za všech okolností pokládana za jeho vůli, že chce právě
zboží této firmy, a zájem firmy, jež na nádobce jest vyznačena, nelze
stavěti tak vysoko, aby stavěn byl nad zájem konsumenta, jenž chce
zboží jakékoliv a spokojí se se zbožím jiným. Proto' nelze prodej zboží
»Gec« v takových případech pokl:jdati za zavržitelný. Z uvedených dů
vodů nebylo správné, že vyhověno bylo návrhu uvedenému pod cl.
Vcelku pak nemá podkladu pro to, aby shledána byla v jednání žalo·,
vané nekalá soutěž v tom smyslu, jak ji definuje zákon.
Ne j v .y Š š i s o u cl nevyhověl dovolání.
Důvody:

Po právni stránce posoudil odvolací soud věc správně. Nesejde pnliš na tom, posuzuje-Ii se věc podle § 1 zákona pro"i nekalé soutěži nebo
podle § 11 Ú'dst. 3 c. z., protože v obou případech má zákon· na mysli
jednání, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže. Závadnost pozastaveného jednání žalo'vané strany pro oba případy dovozuje žalobkgně
v podstatě z toho, že na její Ú'kor mohlo dojíti k záměně' jejího zboží ,se
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zbožím jiným. Lze souhlasiti s názorem žalobkyně, že by stačila možnost záměny v zákaznických kruzich a že by tu šlo o právní posouzení,
protože by taková možnost mohla tu býti, třeba k záměně nedošlo, jako
zase naopak nemusila by zde býti již proto, že v konkrétním případě
k záměně došlo. Žalobkyně sama správně vystihla podstatu věci, sp~
třujíc nekalost jednáni v tom, že obchodník podstrčil zákazníkovi, který
žáclal určité zboží, třeba zboži jeji značky »Maggi«, jiné zboží »Oec«. Správné je, že by tu stačilo již, že tak učinil jaksi mlčky, že ho
tolíž neupozornil na pravý stav věci, kdyby zákazník podle povahy Imnkrětniho případu byl v této podstatné otázce na pochybnostech. O to
právě jde v souzeném případě, lze-Ii podle opatření, jež žalovaná podle
zjištěného skutko"ého děje učinila, a podle jiných okolností, mluvili
o tom, že žalovaná zákazníkům jiné zboží podstrčila. Na tuto otázku odpověděl odvolací soud právem záporně. Bylo sice zjištěno, že ony zákaznice uvedené v rozsudku prvé stoEce skutečně žádaly koření »Maggi« a že místo něho dostaly do lahviček od »Maggi« jiné koření »Gec«.
Nebylo však zjištěno, že tyto z:rkaznice pravý stav věci neznaly a že
byly skutečně přesvědčeny o tom, že dost"ly »Maggi«. Pokud žalobkyně
buduje na opaku, činí tak ne právem a hez podstaty. Skutečnost, že ono'
upozornění neviděly, nevylučuje ještě, že ono upozornění bylo dobře viditelné, jak to soud zjišťuje. Žalobkyně sama v dovolání poukazuje
k rozdílu v cenách, že totiž naléváno bylo laciné polévkové koření, nedbá však toho, že tento rozdí·)' v ceně je zajisté také podstatným znakem
pro posouzení otázky, jakého 'koření se vlastně zákazníkovi dostalo a
mohl-li si uvědomiti, o které kcoření za zji'štěných jinak okolností ve skutečnosti šlo, třeba nebyl právě výslovně ústně na to upozorněn. Z těchto
konkrétních připadů nelze proto ještě usouditi, že u oněch zákaznic došlo k záměně a že tu (u nich) zaměnitelnost -- objektivně - byla.
Jestliže však se žalovaná náležitě postarala o to, aby zákazníci pravý
stav věci pozna'li, pak nemůže bý"ti řeči o tom, že se žalovaná snažila
zákazníkům podstrčiti své nebo jiné zboží místo zboží žalobkyně a že
se tak dostala do rozporu s dobrými mravy soutěže. žalobkyně tu neprávem buduje na oněch konkrétních případech, při nichž ani nebylo dokázáno, že došlo k záměně, případně že ony osoby opravdu byly pře·
sVědčeny, že dostaly žádané »Maggi«, a neprávem poukazuje k tomu,
že prý si zákazníci návěstí zpravidla nevšímají anebo že by mohlo jíti
o zákazniky krátkozraké nebo dokconce negramotné. V tomto směru neprávem poukazuje k čís. 11539 sb. n. s., v němž otázka taková nejvyšším
soudem řešena nebyla. Byla-li učiněna taková opatření, jež odvolací
soud právem považuje' za dostatečná, pak ovšem nelze s žalobkyní souhlasiti, že by ž,,!ovaná za těch ok9lností nabízela ko·ření, »Oec« pod
označením »Maggi« nebo pod označením jiným. že by tu podstrkovala
své koření za cizí, takže padá nárok v odst. a) i b) výroku, jmenovitě
když bylO zjištěno, že zaměstnanci ž"lovaní řidi se příkazem a pravidelně zákazniky ,na pravý stav věci upozorňují. Pokud jde oodst. c) žalobní prosby, stačí poukázati ke správným důvodům odvolacího soudu.
Žalobkyně neprávem poukazuje v dovolání k rozh. nejvyššího soudu
čís. 1428 sb. n. s. V souzeném případě jde pouze o to, příčí-li se jednání
pod c) žalobní prosby předpisům zákona proti nekalé soutěži, nikoli
o to, jak by mohlo býti jednání žalo'vané posuzo.váno s hlediska zákona
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chraně známek, nehledíc ani k tomu, že ve zmíněných rozhodnutích

~yla řešena otázka, je-Ii takové jednání (c) trestné podle zákona znám~e vého vůbec a za všech okolností, jak si to žalobkyně vykládá. S hle-

d?ska zákona prot~ n~kalé soutěži .nel~e u~n~t! žalob ní ,nárok odst. c) za ~podst,:~
něný. Není-Ii z~e ]edna,lll odpo;~Jlclh,o do?r!": m~avum sou teze, p,n:
adně umožňujíCl~O z~m~nu zbozl, ne.tre?a r~slŤl otazku, bylo-II ]ednam
~no způsobilé poskodlŤl zalobkym am predplsem § 17 c. z.

a to jmenovitě v te vseo?e,cnosŤl, ]a~ Je] čml z~lobkyne: -

čis.
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Změnily-li se po prodeji zboži n a úv ě r majetkové poměry "e
. smyslu § 1052 ?bč .. zák. v ne~rospě~~ kup~teIe, l!emusi sice pro,datel
plniti nemúže vsak ]ednostranne modtltko"ah kupm smlouvu tak, ze by
si ~boval prá"o plniti jen proti hotovému zaplaceni.
(Rozh. ze dne 13. dubna 1935, Rv I 821/33.)

žalobce domáhá se žalobou zaplacení kupní ceny zboží, jež mělo
býti podle objednávky žalované ze dne 21. května 1931 dodáno, žalované
na úvěr do .září 1931. Účet za ně byl splatný 16. listopadu 1931. žalobce
zboží nedodal, nýbrž v době, kdy mělo býti zboží dodáno, poslal žalované účet na toto zbo'ží a napsal, že zboží bude odesláno, jakmile žalovaná zaplatí dřívější účty. Žalovaná ale již před tím žádala žalobkyni,
aby objednávku ze dne 21. května 1931 stornovala. Dne 24. -listopadu
1931 bylO o jmění žalované zahájeno vyrovnací řízení. Niž š í s o u d y
uznaly podle žaloby, p r v Ý s O u d z těchto d ů v o' d ů: Žalovaná
namítá, že žalobce zboží dosud nedodal, ač je měl dodati v září 1931, a
nemá tudíž nároku ani na zaplacení vyrovnací kvoty, natož na celý obnos. Naproti tomu uvádí žalobce, že žalovaná byla v zaviněném prodlení se zaplacením dřívějších dodávek, takže žalobce byl oprávněn zby, tek objednávky zadržeti, dokud žalovaná nedostoj!' dřívějším závazkům.
Žalovaná byla v době objednávky a i později v prodlení se zaplacením
účtů znějících na 3.718 Kč splatných dne 15. června 1931. žalovaná byla
několikráte upomínána o zaplacení, avšak neplatila a žádala, aby žalobce objednávku ze dne 21. května 1931 stornoval. Tento návrh však
žalobce nepřijal a, když mělo býti objednané zboží v září dodáno, poslal žalované účet za toto zboží a napsal, že zboží bude odesláno', jakmile žalovaná zaplatí dřívější účty. žalobce byl oprávněn z"držeti poslední dodávku s ohledem na špatné majetkové poměry žalované, které
se projevily tím, že účty po objednávce splatné přes upomínky nezapla:..
tHa (§ 1052 obč. zák.). Stačí, že projevil ochotu objednávku splniti, jakmile žalovaná zaplatí. Na takovéto smlouvy žádnou stranou dosud nesplněné, nemá vyrovnací řízení vlivu (srovnej rozhodnutí čís. 5428
sb. n. s.).
N e j vy Š š í s o II d změnil rozsudky nižších soudů a žalobu zamítl.
Důvody:

Jde o prodej a koupi na úvěr šestitýdenní a žalobkyně měla tedy
plniti předem na úvěr. žalobkyně však předem neplnila, protože se poCivH.ni rozhodn.H XVII
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žalované, jak to má na mysli předpis § 1052
nejen nezaplatila účtů z dřívějšich objednávek, nýbrž zažádala dokonce o soudní vyrovnání; že tu jde o takovou
změnu ve smyslu § 1052 obč. zák. o., žalovaná nepopřela, ba sama z toho
důvodu o stornování obchodu žádala. Povolení úvěru je podstatnou součástí smlouvy. Hospodářský důvod je zde v intenci stran, že kupujícímu
má býti umožněno, aby kupní Cenu uhradil za určitou dobu případně
z obratu, který učiní v obchodě prodejem koupeného zboží anebo jiného
zboží. Předpokladem takového úvěru je důvěra, kterou prodávající projevuje ke kupujícímu, když se mu zavazuje dodati zboží předem - na
úvěr. Jestliže se poměry změní, jak to má na mysli § 1052 obč. zák. o.,
bylo by nespravedlivé, aby kupující smě·1 trvati na plnění předem; tu .
nastává zákonná modifikace smlouvy ve prospěch prodávajícího, který
nemusí plniti, leč by se mu dostalo hotového zaplacení nebo zajištění.
Dostává se mu tak zákonem výhody, kterou je dostatečně zabezpečen
proti ztrátě. Nemůže však jednostranně modifikovati smlouvu tak, že by
z ní eliminoval onu podstatnou část o úvěru a tak se zbavil povinnosti
plniti předem na úvěr, a osoboval si právo plniti proti hotovému zapla~
cení, co v původní smlouvě obsaženo nebylo. K takové změně smlouvy
mu zákon práva nedává. Jestliže se sám dovolává změněných poměrů a
odepírá plniti předem Se zřetelem ke změněným poměrům bez hotového
zaplacení nebo zajištění, dlužno věc posuzovati tak, jako by mezi stranami hned od počátku byla stanovena rozvazovací podmínka ve smyslu
známé klausule rebus sic statibus a že nastává zrušení smlouvy, jestliže
podmínka tato nastane. Straně, která má podle smlouvy plnití předem
a na úvěr, lze přiznati jenom výhodu, kterou jí přiznává § 1052 obč.
zák. o., že totiž nemusí plnit, nelze jí však přiznati také právo nedbati
oné části smlouvy O úvěru, která se jí nehodí, a trvati na plnění z ruky
do ruky, když se to nesrovnává ani s právním ani s hospodářským podkladem smlouvy. Na tom nesejde, že žalobkyně uplatnila nárok na zaplacení až po uplynutí lhůty, která byla žalované podle smlouvy poskytnuta, když se této ve skutečnosti úvěru nedostalo. Nejde tu O otázku zavinění žalobkyně ani o to, směla-Ii právem odepříti plnění předem a lze-Ii
tedy mluviti u ní o tom, že se octla v prodlení, protože právě její plnění
nemohlo, býti požadováno. Chtěla-Ii by však nicméně na smlouvě trvati,
pak by musila dodržeti smlouvu také v tom, že by plnila na úvěr pře
dem, což však činiti nechce. Projev ochoty k plnění dostačuje jenom při
plnění z ruky do ruky, nikoli tam, kde podle smlouvy mělo býti plněno
předem na úvěr.
měry změnily v neprospěch
obč. zák. O., když žalovaná
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K spolčeni podle § 1175 obč. zák. stačí úmluva o společném vedeni ,
podniku, společný účel sledovaný společníky a poskytnutí prostředkU
k jeho opatřeni.
(Rozh. ze dne 13. dubna 1935, Rv II 358/33.)
Žalobce tvrdě, že žalovaný
lečnost výdělkovou (spediční)

František S. uzavřel s Arnoštem R. spopodle pfedpisÍl občanského zákona (\0-

máhá se podle § 1203 obč. zák. a čL 272 obch. zák. na žalovaném zaplacení benzin~, dodaného sp.?l~čnosti. P~oti žalobě. n,~mítl žalovaný, že
ho nelze povazoval! za spolecmka, protoze spedlčm zlvnost provozoval
'en Arnošt R. Niž š í s o u d y uznaly podle žaloby, o d vol a c í
~ o u d z těchto d ů vodů: Arnošt R. ujednal se žalovaným, že bude
živnost ohlášena na jeho jméno, že bude jezditi s autem, začež bude dostávati mzdu šoférskou. Výtěžek dopravy súčtoval vždy se žalovaným
a musily býti z výtěžku toho hrazeny splátky za auto a různé jeho součástky. účty zněly na oba, Arnošta R. i žalovaného. Zisky nešly do majetku Arnošta R.:: nýbrž byly. me~i ním a žalovaným vyúčtovány ~ byla
hrazena JImI rezle podmku !lm, ze byl placen z mch provozovacl prostředek. Stav byl tedy takový, že do společnosti vznesl jeden provozo. vací prostředek, druhý svou práci, a zisk jejich byl v tom, že jeden bral
za svou práci odměnu ve formě šoférské mzdy, druhý získával tím, že
ubýval mu splátkami z výtěžku dopravy jeho dluh za auto. I když ně
který účet nebyJ formálně správně žalobcem vystaven na jméno obou
společníků, byl mezi Arnoštem R. společenský poměr, totiž společnost
výdělko,vá ve smyslu § 1175 obl'. zák. a to spediční.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

z § 1175 obč. zák. vyplývá, že k tomu, aby se spolčení považovalo
za výdělečnou společnost, stačí ač výslovná ať konkludentními činy
ujednaná úmluva k společnému vedení podniku. Stačí, aby byl stanoven
spo,lečný účel sledovaný stranami, a aby byly poskytnuty prostředky
k jeho opatření. Ostatní ujednání nejsou podstatná a chybí"li, lze je nahraditi dispositivními ustanoveními zákona, zejména i ohledně podílu na
zisku a ztrátě. Nelze proto naproti třetím osobám nedostatek takových
ujednání namítati. Vůči žalobci považovaly proto nižší soudy žalovaného
. právem za společníka.
čis.

Nepřípustnost rekursu
opatřeno důvody, ač toho

14314.

do rozhodnuti podaného jen proto, že jest
zákon nepředpisuje•.

(Rozh. ze dne 16. dubna 1935, Rl 393/35.)
Konkursní komisař nevyhověv rekursu úpadcovu podle § 192 (3)
konk. řádu předložil jej rekursnímu soudu k rozhodnutí. Usnesení své
odúvodnil. Rek u r sní s o u d odmitl rekurs. D ů vod y: Stěžovatel
stěžuje si jen do toho, že, ač žádal konkursního komisaře, by jeho rekursy předkládal vrchnímu soudu k rozhodnutí bez komentářů a vyjádření, komisař tomu nevyhověl a postupoval tak proti výnosu presidía
krajského soudu v K. H. Vytýká, že konkursní komisař odůvodň.uje svoje
us~esení vydaná dle ustanovení § 192 odst. 3 konk. ř., zejména, když na
Svem rozhodnutí trvá. Podle § 192 konk. ř, jest sice ku stížnosti legiti'1'
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mován každý účastník, který jest stižen rozhodnutím konkursního soudu
nebo konkursniho komisaře, pokud není rekurs v některém případě výslovně vyloučen. úpadce však není stižen napadeným rozhodnutím
v tomto smyslu a pokud si stěžuje na to, že napadené usnesení bylo ta:ké
odůvodněno podle odst. 3 § 192 konk. ř., stěžuje si neprávem. Každá
usnesení vydaná podle odst. 3 § 192 konk. ř. nutno odůvodniti již proto,
že podle odst. 1 § 192' konk. ř. mohou býti v rekursu uváděny nové skutečnosti a nabizeny nové důkazy. Nerozhodno jest, zda setrvá se anebo
změni se podle odst: 3 § 192 kok. ř. původní rozhodnutí.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Opravným pmstředkem lze napadati jen výrok rozhodnutí, ježto jen
tento jest zúčastněn právní moci. Důvody jako takové nelze o sohě napadati, pakli se z toho nevyvozuje nesprávnost výroku, a důsledně není
přípustné napadati rozhodnutí jen z toho důvodu, že jest opatřeno dů
vody, ač to zákon nepředpisuje, jakž tomu jest v případě, kde konkursní.
komisař, nevyhověv sám rekursu proti jeho .rozhodnuti podle § 192 odstavec (3) konk. ř. předloží spisy rekursnímu soudu k rozhodnutí. Míní-Ii
rekurent, že přičleněním důvodů může utrpěti újmu tím, že rekursní soud
by mohl jimi býti sveden osvojiti si je a dospěti k nesprávnému rDlzhodnutí, přehlíží, že domnělý vliv důvodů na rozhodnutí rekursního soudu
o rekursu, jemuž konkursní komisař s odůvodněním nevyhověl, odstraniti nelze. Rekurs proti odůvodněni konkursního komisaře má proto jen
účel, aby pro příště byl zabráněn takový postup konkursního komisaře,
což není ovšem účelem řádného opravného prostředku, ano by šlo jen
o theoretícké pro souzený případ bezpodstatné rozhodnutí. Rekurs takového obsahu jest podle zákona nepřípustný.
čís.
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Rozhodnuti správce konkursní podstaty a llSnesení věřitelského výboru '0 odporování právnímu jednání, dále usnesení konkursního komisaře, jímž vzal na vědomí usnesení věřitelského výboru o přistupu
správce konkursní podstaty k trestuimu řízení pro mařeni exekuce jako
sonkroméh'0 účastníka a konečně přistup správce konkursní {Xldstaty
k dražebnímu řízení zahájenému proti úpadci týkaji se konkursní p'0dstaty a úpadce nemuže si do nich stěž'0vati.
D'0hoda '0 uhrazovací jistiuě pro vybývání patronátních břemeu není
součásti zpeněžovacíh'0 řízeni v konkursu. Patronátní jmění a s nim spojená patronátní práva náležejí do lmnkursní podstaty. Je-Ii násled!,em
záboru nem'0vitostl spojených s patr'0nátem stanovena uhražovací jistina
k zajištěni vybývání patronátu, jde '0 vyluč'0vaci práv'0 podle § 12 kolik.
t. Vlastnik zabraného statku zus!ává i nadále pat.onem, pokud mu zustal kmenový zbytek statku, a muže mu býti ponechána i správa tohot'0
oddělnéh'0 jměni. Vlastnik pozbývá patronátu, tudíž i práv i povinnosti,
{Xlzbytlm zbytku kmenovéh'0 statku; tent'0 zbytek kmen'0véh'0 statku
není vyloučen z exekuce a náleží do k'0nkursní podstaty. úpadce není

'0 rávněn se statkem tim volně nakládati a o něm právní jednáni s účin

n~tí proti k'0nkursním věřitelům konati. Totéž plati i '0 tthraž'0vací jistině

Úpadce není oprávněn k rekursu pr'0ti llSnesení konkursníh'0 k'0misaře, jimž byl'0 v~to n~ ~ě~'0~í usneseni věřitelskéh'0 výboru '0 schválení dohody o uhrazovac1 J1sttne.
(Rozh. ze dne 16. dubna 1935, R I 394/35.)

Usneseni věřitelského výboru, jimž byla schválena dohoda konkursního správce s biskupskou konsistoří ohledně zajištění přednostní náhrady závazkú patronátních a pohledávky beneficiáta Františka V-ého,
. faráře v C. z přejímací ceny, proveden byl přistup k dražebnímu řízení
vedenému hypoteční bankou v P., nebyl uznán postup části pohledávky
úpadcem za Arnoldem Š-em a bylo přistoupeno k trestnímu řízení proti
řediteli Rudolfu Z-ovi a Dr. Karlu S-ovi pro přečin. podle § 1 zák. ze dne
25. května i 883 čís. 78 ř. z., vzal konkursní komisař na vědomí a nezakázal jeho provedení. Rek u r sní s o u d odmítl stížnost úpadcovu
do tohoto rozhodnutí konkursniho komisaře. D ů v o cl y: Jde vesměs
o otázky tykající se zhodnocení jmění patřícího do podstaty konkursní.
Stížnost do usnesení těchto podává úpadce, na jehož jmění byl prohlášen
konkurs. Prohlášením konkursu byla však mu odňata disposice jměním
patřícím do podstaty (§ 3 odst. 1 konk. ř.). Účelem tohoto zákazu jest
zameziti, aby úpadce jakýmkoliv způsobem zasahoval do správy podstaty a zejména řízeni zpeněžovacího (§ 3 odst. 3 konk. ř.). Proto jen
správce podstaty má se postarati o zjištění jmění do podstaty patřícího
(§ 79 odst. 1 konk. ř.). Byl by tedy jen správce podstaty oprávněn ke
stížnosti, nikoliv úpadce, jenž prohlášením konkursu pozbyl práva samostatně jako strana vystupovati a proto není ohledně ní procesně způso
bilý; zákonným jeho zástupcem jest správce podstaty, Úpadce v řízení
zpeněžovacím podle § 121 násl. konk. ř. není zúčastněn. Jeho vyjádření
. nemá podle § 120 odst. 1 konk. ř. rozhodujícího významu. Učiní-Ii tudíž
věřitelský výbor usnesení, jež maji za účel zpeněžiti, případně zhodnotiti
konkursní podstatu, úpadce jest z toho vyloučen a důsledkem toho také
jest nepřípustna jeho stížnost do opatření konkursního komisaře, jímž
podobná usnesení nezapověděl.
Ne j v.y Š š i s o u d nevyhověl rekursu úpadcovu.
Důvody:

I. K dohodě o zajištění patronátních břemen: Dohoda o uhrazovací
jistině pro vybývání paironátních břemen není součástí zpeněžovacího
řízení v konkursu, allo tu nejde Ú' zcizení nemovitosti věcným patronátem
zatížené 'k opatření peněžní úhrady pro konkursní věřitele, nýbrž o řízení

k provedení pozemkové reformy, tedy o vnucené odtržení částí statku
(srov. rozhodnutí čís. 6312 sb. n. s.), zjištěni přejímací ceny a její rozvrh
podle § 47 náhradového zákona, kteréžto řízení í mimo konkurs by musilo býti provedeno, ať již uhrazovací jistinu vyšetří rozvrhový soud
podle obdoby § 46 náhr. zákona, neb se určí dohodou (srov. rozhodnutí
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čís. 6163, 6190, 6358 sb. n. s.). Nelze proto neoprávněnost úpdace k rekursu odůvodniti zpeněžovacím řízením podle rozhodnutí čís. 9925 a
jiných sb. n. s. Tu jde o otázku jinou, zda patronátní jmění a s ním
spojená patronátní práva náležejí do konkursní podstaty (§ 3 konk. ř.
čís. 64/31 sb. z. a n.). Do konkursní podstaty patří podle § 3 odst. (l)
konk. ř. úpadcovo jmění, které jest podmbeno exekuci a které mu náleželo v den prohlášení konkursu. Patronátní jmění věcného patronátu dokud nebyla stanovena uhrazovací jistina - není samostatným jměnim
určeným výlučně k vybývání patronátních břemen, nýbrž lpí na veškerém
nemovitém statku patrona a tvoří podle traktátu de juribus incorporaIibus ze dne 13. března 1679, jenž byl zachován článkem XIV čís. I uvOz.
zák. k ex. ř. v platnosti, accessorium nemovitosti, jež přechází se zcizením nemovitosti na nabyvatele. Přechodem tím jest rozuměti přechod
patronátu jako celku skládajícího se z práv i povin@stí a není proto
možné odděliti jednu část od druhé (srov. rozhodnutí čís. 1849 a 6163
sb. n. s.). Jest nepochybno, že nejsou břemena patronátní právě tak jako
jiná břemena reální, od nichž se liší jen svou veřejnoprávní pnvahou,
překážkou vedení exekuce na nemovitost, na níž lpí patronát, a zákon-o
ného ustanovení, že exekuce taková jest nepřípustná, není. Patří prnto
zřjemě i tato nemovitost do konkursní podstaty. Jde nyní o to, jak se
věci mají, když následkem záboru nemovitostí spojených s patronátem
jest stanovena uhrazovací jistina k zajištění vybývání patronátních bře
men. Tu jde sice o vylučovací právo podle § 12 konk. ř., ana uhrazovací
jistina jest vyhrazena výlučně onomu účelu. Vlastník zabraného statku
(vyvlastněnec) zůstává i nadále patronem. pokud mu zustal kmenový
zbytek statku, je.k vysloveno v rozhodnutí čís. 6163 sb. n. s., a jest při
pustití, že mu může býti ponechána i správa tohoto oddělného jmění, ano
jest vyhrazeno dohodě účastníků, kde má býti uhrazovací jistina uložena
(§ 236 odstavec 2 ex. ř. a § 152 jedno ř.) a jak a kdy po případě přísluší'
patronu (vlastníku zbytku statku) úroky vybírati (rozhodnutí čís. 6163
a 619'0 sb. n. s.). Poněvadž však lpí patronát jako celek (práva i bře
mena) p'Odle traktátu na nemovitosti a podle r'0zhodnutí čís. 6163 sb.
n. s. na kmenovém zbytku statku, pozbývá patronátu vlastník p'Ozbytím .
zbytku statku kmenového, tudíž i práv i povinností. Že ani tento zbytek
kmenového statku není vyloučen z exekuce, plyne z toho, co bylo řečeno
shora o celém statku, a proto náleží i tento zbytek d'0 konkursní podstaty a není proto úpadce oprávněn se statkem tím volně nakládati a
o něm právní jednání s účinností proti Imnkursním věřitell1m konati (§ 4
kouk. ř.). V konkursu musí býti zpeněžen (§ 117 odstavec I konk. ř.)
veškeren majetek úpadcl1v do konkursní podstaty náležející a tudíž
i kmenový zbytek zabraného statku, takže úpadce i jeh'O' p'0zbude, a tím
pozbude i patronátu. Je-li tomu tak, neml1že ani s patronátním jměním,
s uhrazovací jistinou, volně nakládati, neboť i tato jest podle h'0řejších .
zásad accessoriem zbytkového kmenového statku. Je-li tedy úpadce
z vo,lného nakládání s uhrazovací jistinou vyloučen, není zpl1sobilým o ní
činiti právní jednání a tudíž ani uzavírati dohodu o smírném její vyře
šenf. Následkem toho není ani oprávněn k rekursu prD'ti usnesení konkursního komisaře, jímž bylo vzato na vědomí usnesení veřitelského výboru o schválení dohody 'O uhrazovací jistině. Není-li legitimován k podání rekursu, byl právem jeho rekurs jako nepřípustný odmítnut. Ovšem
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se v rozhodnutí čís. 6163 v důvodech pravi, že při úplné rozparcelaci
statku spojeného s patronátem, patronát úplně pomíjí, z čehož by se
dalo souditi, že uhrazovací jistína snad připadne bývalému vlastníku
statku. Avšak, zanikne-Ii právo patronátní, zaniká i účel uhrazovací jistiny, ona se uvolní,. a j~st p,ro řešeni I;ří~ustno~ti rekursu ~hotejno, zda
připadne J~ko voln~ J!?em u~ad,cI. Čl tretl osobe. Neboť, pnpadne-li za
kOltkursu upadcI, naleZl Jako jlnenl nevyloučeno z exekuce do konkursní
oodstaty podle § 3 odstavce I konk. ř., a, připadne-li třetí osobě, pak
dohoda netýká se vůbec Jeho a není proto ani tu legitimován k rekursu.
ll. Přístup správce konkursní podstaty k dražebnímu řízení, vedenému
Hypoteční bankou podle § 121 odstavec 4 lwnk. ř., se týká zřejmě zpeněžovacího řízení a není proto úpadce oprávněn k rekursu, jak dolíčeno
. bylo v rozhodnutí čís. 9925 a jiných sb. n. s. lIl. Neuznání postupu
části pohledávky úpadce za A. Sch. Dru S-ovi. Odp'Orovati právním
jednáním úpadcovtm z doby před vyhlášením konk~rsu jest podle § 40
odstavec I konk. r. opravnen Jen spravce konkursm podstaty a právní
jednání, kterým byla. odporováno s úspěchem, se stávají podle § 29
odstavec 2 konk. ř. bezúčinná proti konkursním věřitelÍim. Týká se
proto rozhodnutí se správce a usnesení věřítelského výboru o odporování postupu pohledávku Dr. K. S-ovi vyhradně konkursní podstaty nedotýká se práv úpadci za konkursu příslušejících, jeho právní jednání
jsou podle § 4 konk. ř. proti konkursním věřitell1m bezúčinná, čímž se
rozumí i 'procesní ~lkony, a jest proto i rekurs v tomto bodě nepřípustný
a byl l'ravem odmltnut. IV. Přístup k trestnímu řízení zahájenému proti
Rudolfu Z-OVl a Dr. Karlu S-OVl pro přečin maření exekuce. I toto usnesení věřitelského výboru o přístllpu správce konkursní podst<lty k trestnímu jako soukromého účastníka. se týká výhradně jmění konkursní podstaty a Jest rekurs do usnesem konkursního komisaře o vzetí onoho
usnesení na vědomí vzhledem k § 4 konk. ř. nepřípustný.
čís.
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Za~ázali-\i se kupite!é ~emovito,sti I?rodateli zaplatiti poplatek z pře
vodu, Jest prodatel opravnen domahab se na všech kupitelích. by zap!ati!i bernÍl1!~ ~~a~~ nedilně poplatek z převodu, třebas ně~ř! z kuP!t~l~ z~plattlt JIZ cast poplatku na ně připadaj/cl a nebylo smluveno
sohdarlll zaplacení poplatku.

(Rozh. ze dne 16. dubna 1935, Rv I 956/33.)
. ,Trhovou sml~,~vou, jíž žalobkyně prodala žalovaným Karlu a Markete H. a Frenhsku F. pozemek, prvým dvěma žalovaným každému
čtvrh~o;r, bylo ustanoveno, že převodní poplatky ponesou kupující. Karel
a Mal,keta.H. za.~l~hlr na ně větší část než činí polovice těchto poplatkl1
na.• ne pr~padaJIC1. .Dc;sud není zaplacen zbytek převodních poplatků
s Ul o~y a utra tam I, ]Ichz zaplacení bernímu úřadu se žal'Obkyně domáhá.
~ r v.y s o u.d. uZ,nal, že všichni žalovaní jsou povinni zažalovanou po. ledavku. s?lr~ar~e zapl~trt1. O ~ vol a c í s o u d žalobu zamítl, pokud
Jde o sohdarnl zavazek zalovanych Karla a Markéty H. z důvodu, že tito
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žalovaní zaplatili již poměrnou část dávek na ně připadající a jde
o smluvní závazek, který žalovaní převzali vůči žalobkyni, nemůže proto
žalobkyně se na nich domáhati plnění solidárního, jež nemá opory ani
v zákoně, ani ve smlouvě.
Ne j vy Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
Důvody:

Jde o poplatky převodní, které podle § 68 popl. zákona ze dne
čís. 50 ř. z. jsou povinni platiti rukou společnou a neroz~
dílnou obě smluvní strany, a v daném případě na straně kupující všichni
tři kupci solidárně (Bohuslav čís. 2004). Je-li pak stát oprávněn v tomto
případě požadovati zaplacení uvedených poplatků na žalovaných jako
kupcích rukou společnou a nedílnou s třetím kupcem Františkem F., jest
stejně oprávněna žalobkyně jako prodavatelka žádati na žalovaných, aby
vyměřený poplatek převodní zaplatili bernímu úřadu solidárně a t;rk žalobkyni zprostili povinnosti poplatek ten platiti, když se smluvně všichni
tři kupci k placení převodního poplatku zavázali. Poněvadž tu šlo o po"
platek, který kupci solidárně jsou povinni platiti, nezprostili se žalovani"
své smluvní povinnosti tím, že zaplatiti část poplatku, která by na ně
poměrně vypadala, nýbrž jsou povinni Q.všem rukou společnou a nerozdílnou s třetím kupcem - celý poplatek zaplatiti, aby své smluvni
povinnosti dostáli. Nebylo nutno, aby také smluveno bylo solidární zaplaceni poplatku, když kupci měli solidární povinnost poplatek platiti
a když se na nich žádá, aby platili nikoli žalobkyni, nýbrž bernímu úřadu
za tím účelem, aby žalobkyně byla zproštěna své solidární povinnosti
poplatek zaplatiti.
9. února 1850

čis.
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Podle § 350 ex. ř. může věřitel, jemuž přísluší vykonatelná pohledávka peněžitá, již na základě exekučního titulu vyslovujiciho přípust
nost exekuce na nemovitost povinného vésti na tuto nemovitost, i když
na ni není ještě vloženo pro povinného právo vlasnické, exekuci vnuceným zřízením práva zástavnlho a za tim účelem, prokáže-Ii nabyti práva
vlastnického způsobem vyhovujidm § 87 knih. zák., domáhati se knihovního vkladu jak tohoto práva ve prospěch povinného, tak i práva zástavnlho pro svou vykonatelnou pohledávku.
.
(Rozh. ze dne 17. dubna 1935, R [ 1698/34.)
Ex e k II ční s o u d povolil k návrhu vymáhající věřitelky Boženy
V-ové proti po'vinnému Janu V-Qvi exekuci vkladem vlastnického práva
podle § 350 ex. ř. pro povinného na nemovitosti zapsané ve vl. čís ....
kat. území P., jakož i vklad pokud se týče záznam zástavního práva na
tyto nemovitosti pro pohledá\'kll vymáhající věřitelky. Rek II r sní
s o II d změnil usnesení prvého soudu a exekuční návrh zamítl: D ů vod y: Exekuce podle ustanovení § 350 ex. ř. stanovena jest k vydobytf
nároku, který směřuje k tomu, aby pro vymáhajícího věřitele bylo zřízeno
nějaké knihovní právo nebo aby na něho bylo převedeno nebo aby

k ·hovni právo pro dlužnika váznoucí bylo ve prospěch vymáhajíciho
v~~itele obmezeno neb z~uše~o. Musí tedy e::ekuční titul zníti také v to.mto
smyslu, po případě mus.! zlllt~, tak!. abJ:: z ne~obylo patrno, ze vymaha·ídmu věřiteli urč!le p;avo pnslusl a ~e. dluZlllk ]estJ)ovme~. to u~nal1,
] ředpokladem jest, ze pravo exekuclllm htulem ventel! pnznane vy~a~Uje knihovního zápisu. J~dině ::a těchto. podmínek může vY,máJ1,"jicí
věřitel splní-li ostatm podmmky predepsane § 350 odst. 2 ex. r., zadal!
roti dlužníku za knihovní zápis, kterého je potřebí k uskutečněni jeho
~árOkU vyžadujícího knihovniho, v;kladu. Ust~novení tato ~ša~ nelze rozšiřovati na případy, kd,:, exekuC~l,l1tul ne.z~l na vyd?b~11 ,na~~ku s počátku popsaného, nybrz na. penezlt~ plnem,,~. vymaha]lcl v~ntel ch:e
vésti exekuci pro tuto svoj! pohledavku peneZltou na nemovrtost dluz. níkovu jež proň není dosud v knihách zapsána. Plyne to jasně ze znění
odst. ľ § 350 ex. ř. a dále i z toho, že ustanovení § 350 ex. ř. zařaděno
je v oddíle jednajícím 'O exekuci pro jiné nároky než penéžité (a~y, bylo
něco vykonáno nebo opomenuto), a nelze proto ustanovem ta rozslroval1
na nároky peněžité.
Ne j v y Š š í SQ U d obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody:

Jde o otázku, může-Ii podle § 350 ex. ř. věřitel, jemuž přísluší vykonatelná pohledávka peněžitá, již na základě exekučního titulu, který vyslovuje přípustnost exekuce na nemovitosti povinného, vésti na nemovito'strtyto, na které neni ještě vloženo pro povinného právo vlastnické,
exekuci knihovními zápisy a tedy i nuceným zřízením práva zástavního
a za tím účelem, prokáže-li nabyti práva vlastnického způsobem vyhovujícím § 87 knih. zák., domáhati se jednak knihovního vkladu tohoto
práva ve prospěch povinného a na základě tohoto pak zápisu práva
ústavního pro svou vykonatelnou pohledávku. Rekursní soud pokládá
výklad ustanovení § 350 ex.· ř. v tomto smyslu za nepřípustný vzhledem
k znění zákona a jeho zařadění. Avšak .tomuto výkladu nelze přisvědčiti.
Jde tu o další vývoj zásady vyslovené v § 22 knih. zák., sledující účel,
aby byla zesílena právni ochrana vymáhajícího věřitele, bez újmy povinného, exekuce pak urychlena a jeji útraty byly sníženy. Vymáhající
věřitel žádá v první řadě, aby byl zapsán povinný za vlastníka nemovitosti jemu přiřknu té, a k tomu připojuje žádost o vklad práva zástavního na onu nemovitost. Proto .jest slova »podle exekučního titulu«
(§ 350 odst. 3 ex ř.) vykládati tak, že i věřitel, jemuž přísluší vykonatelná
peněžitá pohledávka, může přimo vésti exekuci shora uvedenou, když
ovšem prokázal nabyti práva vlastnického povinným (srov. rozh. 13922
sb. n. s.). To .se stalo v tomto případě předložením doplikátu pravoplatné
odevzdací listiny, čímž splněny byly podmínky §§ 74 a 75 III dílčí novely, §§ 174 a 177 nesp. pat.
čls.

14318.

Uplatnění věcného ručení za dávku z majetku podle § 62 zákona
čls. 309/20 Sb. z. a n. nemůže se státi přimým exekučním zákrokem proti

novému vlastuíku nemovitosti, nýbrž teprve zvláštní platební výzvnu ve

-

Čís.

14319-

-
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smyslu prováděcího nař}~ní, čís. 46~/2~ Sb. z. a n. !k ~§ 62, ~~.P: 61
posl. odst.). Je-Ii exekucm. nav.rh opren Jen o pl~~bm vyzvu, zneJtet na
bývalého vlastníka nemovttosh, nelze mu vyhoveti.
(Rozh. ze dne 17. dubna 1935, R I 52/35.)
Srov. sb. n. s. čís. 10959, 12238.
Vymáhající stát uplatňuje věcné ručení nemovitosti za dávku z majetku navrhl, by mu byla k vydo~ytí této po:hledávky p,o~~Iena e~ek~ce.
Exekuční návrh byl opřen Jedme o platebI1l vyzvu znepCI na byvaleho
vlastníka nemovitosti, nikoliv na povinného, t. j. nového nabyvatele nemovitosti. Podle názoru vymáhajícího věřitele nebylo nové výzvy na povinného potřebí, poněvadž za dávku z majetku a dávku z přírůstku na
majetku ručí věcně nemovitost již podle zákona (§ 62 čís. 309'/20 sb. z.
a n.). P r v Ý s o u d povolil exekuci podle návrhu, rek u r sní s o II d
k rekursu povinného exekuční návrh zamítl.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

, d t

čís.

14320-
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ellslVO a že podle § 45 slanov náleží ke svolání valné hromady

s aV
"
. h'
, .. t t d
"
P"re 'ozeslání
pozvánek s dennim poradkem,
J."
oz urcem
Jes e y vec!

te!eJstavenstva. Tento názor není správný. Ze pořad (program~ val~e
p
d musí by·ti předem určen, předpisuje § 30 společenstevmho zaY
' To 'Je podle
Iml! sta t ut"arm organ.
.
.hroma Vzhledem
k tomu musI. ta k u Č···
j{o:~·č. e) stanov společná ;;chůze p~ed,stave?st~a a d~zorčí radr JestlIže
neby'la schuze lonnalne spravnym zpusobem pnpravena,
k 11estalo
se I a
,
I ' '"
hl
totiž nebyl určen orgánem k tomu povo anym Jep program a n~:n0 a, s~
roto o něm pravopiatně usnésti. To, že. podle ~ g, ~tanov. muze ,ka,zdy
fl podati na valnou hromadu tak zvany »volny« navrh, mc nemem na
,el~ isu § 30 zákona spol. a § 40 Č. e) stanov. Předpisy §§ 44 a 45 stapre uPstanovuJ'í Dak pouze, kdo a jakým zpusobem valnou hromadu svonOV.
· d nava
"
. Ine'
I' á nikoliv však kdo určuje jeji program. O
tom pOJe
specle
a~a~oveni § 40 č. e) stanov.' Nebylo-li toto ustanovení dodržení, ne~~šlO k valné hromadě zpusobem stanovami určeným ~ nemohla se tato
ávop1atně usnášeti. Rek u r s n I s o u d nevyhovel rel<ursu do topr
. " nazor prve'h o sou du.
hoto
usnesenI. schva'1'IV praVlll
N e j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

§

Důvody:

Jde o uplatnění věcného ručení za dávku z maje~ku podleo ~ 62 ~~ko?,a
ze dne 8. dubna 1920 čís. 309 sb. z. a n. To se vsak nemuze statI pnmým exekučním zákrokem proti novému vlastníku nemovitosti, nýbrž
teprve zvláštní platební výzvou ve smyslu prováděcího nařízení ze dne
27. června 1920 čís. 463/20 sb. z. a n. (k § 62, příp. 61 posl. odst.),
kterou jemu bylo ručení za dávku uloženo. Tento postup nebyl však
v souzeném případě ani tvrzen a exekuční návrh opřen byl jedině o Dlatební výzvu, která zněla na bývalou majitelku nemovitostí, nikoli však
na stranu povinnou.
čís.

14319.

jest-li podle stanov vyhražena přlprava návrhi't pro valnou hromadu
scMzi představenstva a dozorčí rady, musí býti i pořad valné
hromady stanoven jen na takové společné sehi'tzi.
společné

(Rozh. ze dne 17. dubna 1935, R I 332/35.)
P r v Ý s o u d prohlásil valnou hromadu společenstva »Velkonákupní družstvo ..... z,"psané společenstvo s r. o. v P.,« konanou dne
9. ledna 1934 k stížnosti člena společenstva za neplatnou. D u vod y:
Před valnou hromadou nekonala se společná schuze představenstva a
dozorčí rady podle § 40 stanov, která připravuje návrhy pro valnou hromadu. Představenstvo družstva ve svém vyjádření uvedlO', že nikde ve
stanovách není předepsáno, že návrhy ty vůbec připravovány býti musí,
že podle § 9 lit. a) může podávati návrhy každý člen ve valné hromadě
a že tudíž společnou schůzi představenstva a dozorČÍ rady nebylo třeba
svolávati a to tím spíše, že podle § 44 stanov svolává valnou hromadu

Důvody:

Nelze mluviti o nezákonnosti, jestliže rekursni soud schválil potvrzujícím usnesenim výklad § 40 e) stanov, j~ký po~al soud rejstříkový, n:~
boť, je-Ii podle stanov společným schuzím predstavenstva a dozorCI
rady vyhraženo připravovati návrhy pro valnou hromadu, nepochybIly
nižší soudy, vykládají-li toto pravidlo ve smyslu přísnějším, že totiž
i pořad valné hro~lady m!1si stan?ven býti jen na takové spol~čné schůzl.
Nesejde na tom, ze svolanl v~ln~ hromady Je stanoya?,1 ul!neno (§ 44)
představenstvu, neboť lIm ma predstavenstvo proveslI take t?, ,co bJ::lo
v příčině návrhů pro ,,:a1nou hromadu stanoveno, na sp?lecne schuzI
představenstva a dozorCI rady, hm nem llIJak vyloucena vyhrada stanovená v § 40 e) stanov. Napadené usnesení není tedy nezákonné, neboť
se nepříčí jasnému a nepochybnému znění nebo smyslu zákona (§§ 30,
11 zák. čÍs. 70/73 ř. z.).
čis.

14320.

Dala-li matka dítěte zapsati je na farním úřadě do matriky jako nemanželské, není manželi matky dítěte odňato oprávnění k žalobě podle
§ 158 obč. zák.
(Rozh. ze dne 17. dubna 1935, Rv I 1244/33.)
Manželka žalobcova porodila ještě za trvání manželského svazku se
žalobcem děcko dne 17. května 1932, jež dala zapsati do matriky křtěncu
jako děcko nemanželské. P r v Ý s o II d vyhověl žalobě manžela matky
dítěte, podané podle § 158 obč. zák. na oduznání manželského, původu
dítěte. O d vol a c í s o u d k odvolání opatrovníka zřízeného k obhájení manželského původu dítěte změnil rozsudek prvého soudu a žalobu

-

Čís.
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zamítl. D ů vod y: Hlavní podmínkou žalobního nároku je, by dítě, jehož původu se odporuje, bylo skutečně jako manželské v matrikách zapsáno. Tato podmínka splněna nebyla, neboť dítě, jehož původu odpůrce odporuje, je zapsáno v matrikách jako nemanželské dítě jeho manželky. Tím jest odňat žalobě právní základ, neboť stav, kterého, se odpůrce v tomto sporu domáhá, nastal dávno již před podáním žaloby a
není třeba jej teprve zjišťovati. Mimo to však ukládá v § 158 obč. zák.
zákon otci, který odporuje manželskému zrození dítěte nesoucího jeho
jméno, důkaz, že dítě to zploditi nemohl. Důkazu toho žalobce nepodal.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání, ježto žalobce neprokázal
nemožl1O'st zplození dítěte. Pokud jde o právní význam zápisu dítěte do
matriky křtěnců jako dítěte nemanželského, uvedeno
v d

ů

vod ech:

Dovolatel právem vytýká právní mylnost názoru odvolacího soudu,
že hlavní podmínkOU žalobního nároku na oduznání manželského původu.
dítěte jest, aby dítě bylo zapsáno v matrice jako manželské. Oprávnění
manžela k žalobě, kterou odporuje manželskému původu dítěte, jest stanOveno v § 158 obč. zák. a jeho předpokladem jest, že dítě bylo zrozeno
v zákonné lhůtě, takže o něm platí podle § 138 obč. zák. zákonná domněnka manželského zrození (viz rozh. čís. 12614 sb. n. s.). Dítě narodilo
se dne 17. května 1932 a žalobce žil se svou manželkou ve společné domácnosti po cel,ý rok 19'31, takže nelze pochybovati o tom, že se dítě narodilo před uplynutím 300. dne po zrušení manželského svazku. Platí tu
tedy zákonná domněnka manželského zrození podle § 138 obč. zák. Na
tom nic nemění, že matka dala dítě zapsati na farním úřadě do matriky
křtěnců ja:ko nemanželské, neboť tímvo zápisem nebylo žalobci odííato
oprávnění k žalobě, jež mu poskytuje ustanovení § 158 obě. zák. Zápis
dítěte v m<ttrice může býti i dodatečně opraven, což nespadá do oboru
působnosti soudů (viz rozhodnutí čís. 4588 sb. n. s.). Úko,]em soudu při
rozhodování o žalobě podle § 158 obě. zák. jest zjistiti co do manželského původu dítěte pravý stav podle platných zákonných předpisů. Na
pouhý zápis v matrice nemohl spolehnouti ani žalobce. Kdyby nechal
uplynouti lhůtu stanovenou v § 158 obč. zák. k podání žaloby, pozbyl
by vůbec práva k žalobě a zápis dítěte by pak mohl býti opraven v ten
smysl, že dítě jest manželské.

čís.
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Na nemovitost, jejíž nucenou dražbu vymáhající věři~ei n~vrhuje,
. t vloženo zástavní právo pro zápůjčku H. banky v B. a zaro~en je po~~~amenáno, že byla pro tuto záP.ůjčku, poskytnuta ~aruka statu, podle
'k a o stavebnllTI ruchu. Ke kmhovnllnu zaplsu zakazu ZCl zem ,a za~~e~7 nemovitosti podle, § 42 (2) vl. n~ř. čís; 66/~? sb. z. a n. dosl? tepo vkladu zástavmho prava vymahajlclho ven tele pro pohledavku,
prv~ exekučně vvmáhanou. P r v Ý s o u d povolil exekuci podle nán
m
. s o u,d exeku~níQ~Yu navr
' hII nevyhQlve.
'I D·II V o d Y'.
vrhu,y
rek
II r sní,
p'. kladu zástavmho prava pro zapujcku H. banky v B. bylo poznamen~n~, že byla pro zápůjčku tuto po~~ytnuta zár;rka S!~tu, podle zákon~
veb ním ruchu. Nebylo oroto pnpustno dalsl zattzem ant zavazenr
o s t asvolení minísterstva sodální
'
• t a k'e b'
b
péče.
a nemuze
. y t'I povo Iena ex e. k~~e nucenou dražbou. Je nerozhodno, že .zákaz z~ize,ni a zava.zeni byl
án až po tomto vkladu práva zástavntho, kdyz zapls zamcene po~fr;ávky byl proveden s výslovným ~o.uk.a~er;r.na po~kytnutou státní z~:
ruku, a tento neměl a nemohl ant ;tIIÍl j~ny ucel, nez ,aby z~mezl} ~alsl
zcizení neb zavazení bez svolem m1111sterstya .soclal~~ pe.č~" jez by
nanzem CIS. 6Q/30
t t ně vzhledem ke shora uvedenému § 42 vladmho
os
'h' h
č'
sb. az. a n. nebylo přípustno ani bez k'h
ll! ?vnl.o je o vyzna enl.
Ne j vy Š š í s o u d obnovil usnesem prveho soudu.
Důvody:

podle § 42 odst. 1 vlád. nař. čís. 6?/3'Ú nesmějí býti, nem;witosti:. n~
něž stát posl<ytl podporu ve způsobu zaruky, bez sv?le~1 n.l;n1st. SOSlalm
péče ani zcizeny ani zatíženy, dokud nenr zaručena zapůJcka ur,n0rena;
Aby zákaz zcizení a zatížení působil proti každé,mu .~abyvateh, ~USI
býti vložen do pozemkových knih (§ 43 odst. 1 zak. CIS. 45/3,0. a .~ ~2
odst. 2 vlád. nař. čís. 66/30'). Leč zákon čís. 45/30 neustanovil, ze
knihovní zápis zákazu zcizení má míti zpětn?u p~sobnost a p;oto ~e
může býti takový zápis na újmu nabytým právun; predch~zlch k;uhov~lch
věřitelů. Důsledkem toho lze exekučně dobýval! pohledavky predchazejíd zákazu zcizení a zavazení (srov. zejména rozhod. nejv. soudu sb.
čís. 12596). Ovšem předchází před kniho,vní pohledávkou vymáhajícího
věřitele zápis zaručené pohledávky s výs~ovným ~?Uka~e.m na pos;kytnutí záruky podle zák. čís. 45/3'0. To. vsak nem~z~ b,rl ,na, prekazk.u
realísací zástavního práva, neboť pouhe poznamenanr statm zaruky ':Čl
něné podle § 37 zák. čís. 45/30 nemá vůči třetím osobám takoveho
účinku jako zákaz zcizení a zavazenÍ.

14321.
čis.

14322.

Knihovní zápis zákazu zcizeni a zavazeni podle § 42 odst. 2 vl. nař.
čis. 66/30 Sb. z. a n, neni na újmu nabytým právům předchozích
knihovních věřitelů.
Poznamenáni státní záruky podle § 37 zák. čis. 45/30 Sb. z. a n. nepůsobí jako zákaz zcizeni a zavazeni.

opravných prostředků proti usnesenlm týkajicim se
soudního prodeje věci, patřícich do konkurslÚ podstaty (§ 121 konk. t.),
platí obdobně předpisy řizeni exekučního.

(Rozh. ze dne 17. dubna 1935, R II 111/35.)

(Rozlt. ze dne 17. dubna 1936, R IV 135/35; důvody viz:Úr. sb. č. 2,065.)
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čís.

14323.

Nárok na vydání vysvědčení podle § 1163 obč. zák. předpokládá služební smlouvu.
Ani z ustanovení §§ 1 a 5 zákona ze dne 19. srpna 1925 čís. 203 Sb.
z. a n. a § 1 (3) vládního nařízení ze dne 14. května 1926 čís. 71 Sb. z.
a n. nelze odvoditi soukromé právo na vydání vysvědčení, nešlo-li o poměr (smlouvw) služební.
(Rozh. ze dne 18. dubna 1935, Rv I 2561/33.)
žalobce byl na základě písemného ujednání činným v realitní kanžalovaného jako sprostředkovatel koupě nemovitostí. žalobou domáhá se potvrzení (vysvědčení) o této jeho činnosti v době, kdy ji vykonával. P r v Ý s o u. d uznal podle žaloby, o d vol a c í s o u d ža-

335

, obilo st a předpisují že odbornou způsobilost jest prokázati

born9dučzP~ns o neJ'méně pětileté'm zaměstnáni v podniku bliže vyzmče

vysve Z. enll
toho nelze odvozovati soukrome" pravo na vy d'am' vysve'd"'
cem
n~mč:"
e'
osobě
než
zaměstnavateli,
jimž
žalovaný
neby!.
vll I pn'
~
čís.

14324.

(l).~ís., 12,~) zák. o ochraně,nájemniků
'ni' vyhlášky ministerstva socml11l pece ze dne 24. brezna 1934
ve zne
.,
ta b tu d b' ,
čís. 62 Sb. z, a n. vyňat z ochrany, rozhoduje Jen s., v. y. v. o, e vy.
ědi nebo v době, kdy jej zákon z ochrany vYJlma, nikoliv umluva
pov
"
'mlouvy
stran o povaze by tu'"
pn uzavre11l'najern11l
s
.

o tom, zda byt je podle § 26

celáři

(Rozh. ze dne 25. dubna 1935, R I 368/35.)

lobě nevyhověl.

Ne j v y

Š

š í s o II d

nevyhověl

dovolání.

Důvody:

Dovolatel sám připouští, že nebyl zaměstnancem žalovaného, trvá
však na tom, že bylo obdobně použíti' ustanovení § 1163 obč. zák., ježto
prS' byl činným ve sprostředkovatelské živnosti žalovaného a k osamostatnění v živnosti tohoto druhu potřebuje vysvědčení o nabyté odborné
způsobilosti podle § 1 zák. čís. 203/25 sb. z. a n. a třetího odstavce § I
vládniho: nařízeni čís. 71/26 sb. z. a n. Nemůže býti pochybno, že ustanoveni § 1 ! 63 obč. zák. týká se jen služebních poměrů a musí býti obmezeno jen na takové poměry. To vyplývá jednak z doslovu zákonné normy, jednak z jejího účelu opatřiti zaměstnanci průkaz, jakého druhu a
jaké povahy byla skutečná jeho činnost v zaměstnavatelo,vě podniku
(sb. n. s. 11627). Materiálie k III. dílči novele (zpráva komise pro justiční věci) zdůrazňují (str. 357), že bylo účelem tohO'to předpisu stanoviti
v občanském zákonníku všeobecně platnou normu o právu zaměstna
ného na vysvědčení, které byln dosud vysloveno jen v zákonech zvláštních (§ 81 živn. ř., § 39 zák. o obch. pomocnících). Z toho, že zákon stanovil výhradně povinnost zaměstnavatelovu vydati vysvědčení zaměst
nancům, plyne zřetelně, že ji chtěl obmeziti jen připady služebnich
smluv a že v jiných připadech nemínil propůjčiti smluvním stranám takové oprávnění, pokud se týče uložiti tomuto oprávněni odpovídající povinnost. V souzené věci mezi spornými stranami o služební poměr nešlo.
Případ, o který jde, lze tedy spolehlivě rozhodnouti podle doslovu a při
ro'Zeného smyslu zákona @ 7 obč. zák.) a netřeba hleděti k podobným
případům, ježto positivní normy nezavdávají podnNu k pochybnostem.
Neprávem vyvowje dovolatel důvodnost žalobního nároku z ustanovení
§§ I, 5 zák. čís. 203/25 a § I (3) vládniho nařízeni čís. 71/26 sb. z. a n.,
ježto tyto normy upravují jen způsob, jakým má uchazeč o udělení koncese k provozu živnosti sprostředkovatelské pwkázati úřadům svoji od-

Proti soudní výpovědi z bytu namítl žalovaný, že byt najal dne 26.
května 1919 jako dvoupokojový s přislušenstvím, že také bytu Jakota-

kového užíval - a že byt jest t<!ké skutečně jen b~t o ,dv~u pokoych
s přislušenstvím. U bytu není a nikdy ,nebyla ku~hyn',nyb:z jen predsíňka bez kuchyňských kamen, a ke dvema pokoj~m pr,lleha vzadu )~~?
příslušenství tmavá kO'mlirka, která byla puvodne skladkou n,eb Spr~l,
do níž denní světlo nevniká, a byt byl také jako dvoupokojovy fatova~
pro činžovni daň. P r v Ý s o u d zjistiv, že byt je I;0k!áda0 ,stav~?ne
v přítomné době za byt třipokoj?vý, ponechal ?oudnr vypoved ~ ucmnosti. O d vol a c i s o u d zrusII rozsudek prveho soudu pro neuplnost
řízení a u]ožil mu nové rozhodnutí. V d ů vod ech uvedl: Podstatou
sporu je vlastně jen otázka, zda jde o byt o třech pokojích a kuchyni
s příslušenstvím, jak tvrdí žalujicí, či o byt o dvou pokOjích a kUC?y~l
s přís!., a dále, zda rO'zhoduje stav bytu, jak byl po~o]e,n st~vebne, CI
stav v čas pronájmu, anebo konečně stav v čas da;re vYP?vedl. ,Podl~
právniho názoru odvolaciho soudu rO,~hod~Je, co pn uz~vrem naj~mm
smlouvy bylo pronajato a zač, tedy najemnr objekt a čmze. Byl-Ir zalovaným najmutý byt skutečně v čas uzavření nájemni smlouvy bytem jen
o dvou pokojich a ostatní dVĚ: mistnosti nebyly ani kuchyní a tím méně
pokojem, zejména ona místno!st se zasklenými dveřmi, a jestliže žal~
vaný teprve sám si je upravil tak, jak jich nyní používá, pak zůstal najemní objekt svým rozsahem tim, čím byl v čas pronajmuti, tedy bytem
o dvou pokojích. Bude proto na prvnim soudě, aby provedl důkazy
o tvrzení žalovanéhO', zda skutečně mu byl byt pronajat jako byt dvoupokojový, zda jim tehdá také byl, zda činže mu byla stanovena také
jako z dvoupokojového bytu, zda byt byl také jako dVO'Upokojový fatován, případně bude nutno provésti i místní ohledání za přibrání soudního znalce z oboru stavitelství a tak o tvrzení žalovaného ohledně rozsahu a stavu tol1oto bytu v čas uzavření nájemní smlouvy zjednati si
jasno s patřičným zřetelem na úpravu, jak ho nyní žalovaný používá.
Ne j vy Š š í s o u tl 1Jrušil na rekurs žalobců usneseni odvolacího
soudu a uložil mu no-vé rozhodnulí o odvolání.

Jl6

-

čís.

14325 -

Důvody:

S právním názorem vysloveným odvolacím soudem nelze souhlasiti.
Za obytné místnosti jest považovati místnosti, jež jsou určeny a jsou
způsobilé k obývání (srov. rozh. čís. 819'5, 9486 a 13042 sb. n. s.). Otázka, zda místnost jest považovati za místnost obytnou ve smyslu zákona
o ochraně nájemníků, není otázkou skutkovou, nýbrž právní, kterou řeší
soud na základě skutkového zjištění o poměrech a jakosti dotčené místnosti (rozh. čís. 9486 sb. n. s.). S hlediska toho je tedy bez právního
významu, byl-li sporný byt pronajat a ve !ásích k dani činžovní při
znáván jako byt o dvou pokojích, neboť předpisy zákona o ochraně nájemníků jsou právem nepravidelným (ius singulare), takže o tom zda
ten který byt je podle § 26/1 čís. 12 a) zák. o ochr. náj. (ve znědi vyhlášky min. gociální péče ze dne 24. března 1934 čís. 62 sb. z. a n.)
vyňat z ochrany, může rozhodovati jen stav bytu v době výpovědi, nikoli
úmluva stran o povaze bytu při uzavření nájemní smlouvy. Praví-li
zákon - který postupně zúžuje ochranu nájekníků - že se nevztahuje·
s účinností od 1. dubna 1935 na byty skládaiící se mimo kuchyně a
obytné pokoje pro služebné ze 3 obytných místností, kterých se do 28.
února 1934 užívalo zcela nebo z části k výkonu jakéhokoliv povolání,
nelze tomu ani jiný výklad dáti, než že jest tu rozhodným stav bytu
v době, kdy jej zákon z ochrany vyjímá, po případě v pozdější době
výpovědi. S hlediska toho je 'také nerozhodné, zda žalovaný po uzavření nájemní smlouvy místnosti označené v plánku I. a IV. teprve sám
upravil na způsobilé k užívání. Není proto třeba doplnění řízení postrádaného odvolacím soudem.

-

čís.

14326 -

337

otekární zápůjčky Zemské banky v P. podle zákona o stavebním
Y%hu ze dne 25. ledna 1923 čís. 35 sb. z. a n., a svolení ministerstva
r~ciální péče nebylo vykázáno. Mylný jest názor, že lze exekuci tuto
s ovoJiti s podmínkou, že ministerstvo sociální péče udělí pro navrhovaný
eklad nuceného práva zástavního své svolení. Tako,vé podmíněné povolení exekuce není přípustné. Podle § 3 odst. 2 ex. ř. rozhoduje soud
kromě výjimečných případů v exekučním řádě uvedených o návrhu na
povolení exekuce bez předchozího šetření. Podle § 54 čís. 3 ex. ř. musí
býti v návrhu na povo,lení exekuce udáno vše, co jest důležito pro rozhodnutí o tomto návrhu, a podle § 55 odst. 2 ex. ř. musí býti všechny
okolnosti, které jsou podstatné pro navrhované soudcovské rozhodnutí,
navrho,vatelem dokázány. Mimo to jde v souzeném případě o nucený
vklad práva zástavního, pro jehož povolení a výkon platí podle § 88
ex. ř. ustanovení knihovního zákona, podle jehož § 94 smí býti knihovní
zápis povolen jen, jestliže z pozemkové knihy nevychází v příčně nemovitosti překážka proti žádanému zápisu. Vzhledem k těmto předpisům
směla býlí exekuce povolena jen tehdy, kdyby byl souhlas ministerstva
sociální péče s navrhovaným vkladem práva zástavního prokázán již
v žádosti o povolení exekuce, co'ž se nestalo.

h

čís.

14326.

Nestačí výtka kupitelova, že zboží nevyhovuje smlouvě nebo zákonu,
nýbrž výtka musí obsahovati údaj určitých vad zbožl.
Otázka, zda výtka jest dostačitelná a včasná, jest právní, jejíž řešení
přinálež! soudu a nikoliv znalci.

(Rozh. ze dne 25. dubna 1935, Rv I 702/33.)
čís.

14325.
.

. Na nemovitost, na níž jest knihovně poznamenán zákaz zcizen! a zatížení bez povoleni ministerstva sociální péče podle § 53 vl. nař.
čís. 160/23 Sb. z. a n., nelze povoliti exekuci vnuceným vkladem .práva
zástavního ani s podmíokou, že ministerstvo sociální péče svoll k tomuto
vldadu.
(Rozh. ze dne 25. dubna 1935, R I 378/35.)
P r v Ý S o u d povolil vymáhající věřitelce k vydobytÍ' její pohledávky 7.'000 Kč exekuci nuceným zřízením zástavního práva na dům po-pivnného ve S. Rek u r sní s o u d návrhu nevyhověl.
Ne v y š š í s o u d nevyhověl do-volacímu rekursu.
Důvody:

Exekuce nuceným vkladem práva zástavního na dům čp. 384 vlo'žka
katastrálního území S. neměla býti povolena,
té jest knihovně poznamenán zákaz zcizení
a zatížení bez svolení ministerstva sociální péče podle § 53 vlád. nař.
ze dne 19. července 1923 čís. 160 sb. z. a n. vzhledem k státní záruce
čís. 456 pozemkové knihy
poněvadž na nemovitosti

Niž š í s o II d Y vyho'věly žalobě, jíž se žalobce domáhal na žalovaném zaplacení kupní ceny zboží žalovanému k objednávce dne 30.
prosince 1931 odeslanému, odvolací soud z těchto ,d ů vod ů: Žalovaný
oznámil teprve dopisem ze dne 12. ledna 1932, že při vybavolání zboží
seznal, že ze zboží část chybí a další část (několik balíčků) je brak.
Záro,veň si vyhradil, že do 8 dnů přesně oznámí, co chybí a co pozastavuje. Dopisem ze dne 18. ledna 1932 přislíbil žalobce žalovanému, že ho
navštiví jeho společník M., avšak tuto návštěvu nelze vyložiti jinak, než
jako příslib rozhovoru za účelem přezkoumání oprávněnosti případných
výtek. Výtky vád musil žalovaný vznésti včas a náležitě. Této povinnoMi
žalovaný nedostál. Teprve v dopise ze dne 19. ledna 1932, jenž došel
žalobkyni 28. ledna 1932, jest výtka vad podrobněji provedena: Výtka
vad, obsažená v oznámení ze dne 12. ledna 1932, je nedostačující, výtka
došlá dne 28. ledna 1932 jest opožděná, neboť není pochyby, že nešlo
o skryté vady. Za tohoto stavu věcí nemůže žalovaný z dopisů ze dne 12.
a .19: ledna 1932 vyvozovati pro sebe práv. Důkaz znalcem o tom, že
vylka byla dostačující, byl prvým soudem právem zamítnut, poněvadž
tato otázka jest právní, iiž řešiti jest soudu. Není potřebí také zvláště
řešiti, že výrokem »někoiik balíčků" není ještě výtka vad provedena.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
CiviInf rozhodnuti XVII.

22
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a3S
Důvody:

Dovolatel mylně dovozuje, že stačí výtka kupítelova, že zboží nevyhovuje smlouvě nebo zákonu, neboť výtka musí obsahovati údaj určitých
vad zboží aby pro datel věděl, o jaké vady jde. Lístek dovolatelův ze
dne 12. l~dna-1932 vúbec neobsahuje výtku 00 do jakosti zboží, když
dovolatel oznámil, že do osmi dnů teprve udá, co bude pozastaveno.
Z výtky zboží musí prodavatel seznati vůli kupitelovu, že nechce zboží
přijmouti jako řádné plnění kupní smlouvy, což však nelze seznati z nvedeného lístku. Výtku vad, učiněnou teprve dne 28. ledna 19'32, nutno
považovati za opožděnou. Toto opoždění není nijak ospravedlněno ozná- .
mením návštěvy M. Z tohoto ozn~mení ze dne 19. ledna 1932 nelze nijak
vyv02nvati, že žalobce uznal dostačitelnost výtky, nýbá lze vyčísti jedině jeho ochotu uspořádati případné neshody. Došlo-li však přes to ke
sporu, nepozbyl žalobce práva namítati, že výtka vad, jak byla učíněna,
nevyhovuje zákonu.
čls.

a žalobcova jako záruku za zbytek kupní ceny za koupené auto; ne-

~~o však zjištěno, že žalovaný věděl nebo z okolností musel se domní\ že vkladní knížka nepatří synovi žalobcovu, nýbrž žalobcI samotv~r:;u takže platí domněnka pro poctivost držby žalovaného (§ 328 obč.
nák ).' Jako poctívý držitel byl však žalovaný oprávněn dispon?vati
zk~ížkOU podle libosti, tudíž také dátí ji do zástavy, nezodpovídale za
~o nikomu (§ 329 obč. zák.). Žalovaný stal se VŠaJk nepoctivým držitelem

knížky aspoň doruč~ním. žal?by (§ 338 obč:,zák.) a od toh'Oto .okamžiku
musel ze zdržeti pkekohv, dlspos~ce nad kmzkou;. nezachov~l-h, se podle
toho ručí vlastníku za veskerou skodu vzmklou Jeho neopravnenou dlsosi~í s knížkou (§ 335 obč. zák.). Bylo by proto zavinění žalovaného
iavazující ho k náhrad~ interesse p?UZ~ :' případě, d~l-li vkla,dní kníž~u
, firmě Emanuel K. do zastavy neopravnene, t. J. v dobe, kdy JIZ poclIvym
držitelem knížky nebyl. Odvolací soud nezabýval se tím, kdy žalovaný
knížku dal do zástavy, zda se tak stalo v době, kdy již poctivým držitelem nebyl, obzvláště zda po doručení této žaloby žalovanému, takže
zůstalo řízení a tím i řízení před prvým soudem vadným.

14327.

Nepoctivý držitel vkladní knlžky dané věřiteli do zástavy jest zavázán k náhradě interesse vlastnlku této knižky. Poctivý držitel stává se
držitelem nepoctivým, jakmile mu byla doručena žaloba na vydáni věci,
již drži.
(Rozh. ze dne 25. dubna 1935, Rv I 731/33.)
Syn žalobcův dal žalovanému jako záruku za zbyt"k kupní ceny za
koupené auto vkladní knížku ža,lobcovu. žalo'vaný dal tuto vkladní
knížku do zástavy na svůj dluh firmě Emanuel K. Žalobou domáhá se
žalobce na žalovaném vydání vkladní knížky, případně interesse (ná-.
hrady škody). Niž š í s o u d y zamítly žal'Obu, pokud jí žádáno vydání
vkladní knížky protO', že žalovaný ji v držbě nemá, naproti tomu odsoudily žalovaného k zaplacení interesse.
Ne j v y Š š í s o u d zrušil oba rozsudky a uložÍ'! prvému soudu nové
jednání a rozhodnutí.
Důvody:
Původni žalobní žádost na odsouzení žalovaného k vydání vkladni
knížky doplnil žalobce, když žalovaný ve sporu udal, že knížku již nemá
v držbě, eventuálním žalobním petitem na odsouzení žalovaného k náhradě ínteresse pro případ, že by žalobní žádost na vydání knížky byla
zamítnuta. Nejde o alternativní zmocnění ve smyslu § 410 c. ř. s. a nevadí proto zamítnutí žaloby ohledně nároku na vydání vkladní knížky
případnému odsouzení žalovaného k náhradě ínteresse. žalovaný není
povinen k náhradě škody již proto, že se alespoň ode dne doručení žaloby stal nepoctivým držitelem vkladní knížky. To ještě k odsouzenížalovaného k náhradě interesse nestačilo, neboť předpokladem toho by
bylo nějaké zavinění žalovaného, ze kterého vznikla žalobci uplatňovaná
škoda. Bylo zjištěno, že žalovaný dostal předmětnou vkladní knížku od

čls.

14328.

Nárok na náhradu škody vzešlé bezdůvodným odstoupením od zasnoubeni, k němuž došlo a jež bylo zrušeno na území Slovenska, jest
posuzovati podle práva slovenského, byt' oba snoubenci ptlslušeli do
t. zv. historických zemí republiky československé.
(Rozh. ze dne 25. dubna 1935, Rv I 734/33.)
žalobkyně příslušná do, t. zv. historických zemí republiky českoslo
venské zasnoubila se na území Slovenska se žalOVaným, rovněž přísluš
níkem hístorických zemí, zaměstnaným však na Slovensku. Tvrdíc, že
žalovaný bezdůvodně zrušil (rovněž na území Slovenska) zásnubní slíb,
domáhá se na žalovaném náhrady škody. žaloba byla podána u krajského soudu v K. (čechy), v jehož obvodě má žalovaný nyní bydliště.
Nižší soudy řešily spor podle práva platného na území Slovenska a
vzavše za prokázáno, že žalovaný se stranil žalobkyně a mimo to si uči
nil novou vážnou známost, čímž dal žalobkyni důvod k odstoupení od
zasnoubení, přisoudily žalobkyní náhradu. Z d ů vod ů: Podle státoprávních poměrů v Československé republice nelze ovšem Slovensko vůči
historickým zemím pokládati za cizinu. Ježto však v každém z těchto,
území plMí dosud - pokud jde o hmotněprávní stránku snubního poměru - jiné předpisy, je tu obdobně užíti předpisů t. zv. mezinárodního
práva soukromého, pokud JSOll pojaty do občanského zákoníka. Přední
zásadou těchto předpisů je: locus regít actum. Znění §§ 35, 36 a 37 obč.
zák. nasvědčuje tomu, že zás~da tato platí ne toliko, pokud jde o formu
právních jednání, nýbrž i o jejich obsah a jejich právní následky, pokud
nejde o zvl'áštní výjímečné případy. Paragraf 37 obč. zák. neřeší sice
otázku, jaké právo má platiti, jde-li o právní jednání mezi tuzemci v cizině. Ustanovení jeho je však analogicky použíti i na takový případ a
podle toho, co bylo shora uvedeno o dvojitostí práva platného jednak na
22'
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Slovensku, jednak v historických zemích, i na tento spor. V rozepři této
jde o nároky na náhradu škody vzešlé z porušení závazku, jejž ž<tlovaný
převzal a také porušil na území práva slo·venského, a odpovídá tudíž
zásadám shora uvedeným, že věc byla řešena podle práva platného na
Slovensku. První soud dovolává se tudíž právem ustanovení §§ 4 a 37·
obě. zák.
Ne j v y Š š í s o LI cl nevyhověl dovolání.
Důvody:

Odvolací soud odůvodňuje, proč souzený případ nutno řešili podle
práva slovenského, správně vychází ze zásady »Locus regit
actum«. I když jde o porušení předpisů práva rodinného, z nichž strana
žalující svůj nárok vyvozuje, ne.ide přec o otázku osobní způsobilo.sti ani
o jednání, jehož právní účinky měly nastati v historických zemích, takže
nesprávně poukazuje dovolatel na zásadu, vyslovenou v § 4 obč. zák.,
které by bylo obdobně použíti. Vytýká-Ii dovolatel, že nezavinil zrušení.
zásnubu, netřeba se vzhledem k § 3 zák. čl. XXXI z roku 1894 s touto
výtkou zabývati, neboť z chování žalovaného nutno usouditi na to, že
žalovaný od zasnoubení mlčky odstoupil; s hlediska § 3 cit. zák. by bylo
pouze závažné, měl-li žalovaný důležitý důvod pro odstoupení od zasnoubení; takový důvod žalovaný netvrdil.
předpisů

čís.

14329.

.
K výkladu § 904 obč. zák.
Úmluva, že má býti plněno podle libovůle dlužnikovy, omezuje práva
věřitelova vice než úmluva, že se má plniti »podle možnosti« nebo
»až se dá«.

C

341

do splatnosti a vrácení zápůjčky bylo ujednáno, že má býti

lat~a teprve tehdy, když auto dané žalobky,;i do zástavy změní v.tast~lka. podle této do~ody ne):'yla . stanove,;~ ufCIta doba .pro , vrace11l z~

, ů'čky, nevycházl vsak z 111. take n~de ,VSl poc,hybnost)~s~e najevo, ze
p J plnění měl býti ponechan hbovuh zalovane, obzvlaste, ze bylo ponec~~ So úplně libovůli žalované, chce-li zmíněné auto prodati a tím vyko_
~afinjednání, na němž záviselo vrá,~ení z~půjčky. Nebylo zajisté úmyslem
t n aby se žalovana mohla pnpadnym oddalenlm s prodejem auta
s r~n~uti svému závazku ke vráceni zápůjčky, nýbrž zjištěnou dohodu
~!e rozumně vykládati jen tak, ž,e p~vin~ost žal<:vané k .vrác,:,ni zápůjčky
uěla býti odložena na dobu, az vracel1I bude zalovane mozne, I. J. po
I rodeji auta, kterýr:' n!ěla žalo;,aná zí,skat~.p0třeb~ých, prostředků.. aby
~rátila zápůjčku, a ze zalobkyne pa trne pocltala s !Im, ze k prodejI auta
dojde v dohledné době. ú,:,:uva, že má býti ,splněnO' po~le libovůle dluž~
ní-kovy, omezuje prava v:f1telo;a v~ce nez umluva, ze ,se ma ,splnItI
podle možnosti« nebo »az se da« a Jest proto takovou nejasnou umluvu
~y~ožiti tak, že se splnění pokládá za ujednané »podle možnosti, nebo
až se dá«. Měl proto soud podle § 904 třetí věta obč. zák; určiti dob~
plnění podle slušnostI, t. J. tak, aby se dbalo podle moznostI zajmu
obou stran.
čis.

14330.

Má-li ten, kdo koupil věc od nevlastnlka, nabýti ve smyslu § 367 obč.
zák. k ni vlastnictvi, nesmi jak v době uzavřeni kupní smlouvy, tak i odevzdáni koupené věci a, byla-Ii věc odevzdána pod odkládacl podminkou,
i po celou dobu až do splnění podmínky, věděti, že zcizitel nehyl vlastnlkem prodané věci.
(Rozh. ze dne 25. dubna 1935, Rv I 1007/33.)

(Rozh. ze dne 25. dubna 1935, Rv I 979/33.)
Strany ujednaly, že zápůjčka bude splatnou a vrácena teprve tehdy,
až auto, dané žalobkyni k zajištění její pohledávky do zástavy, změní
vlastníka. Niž š í s o u d y zamítly žalobu na zaplacení zápůjčky pro
tentokráte. Z d ů vod ů odvolacího soudu: Ustanovení § 904 obč. zák.
připouští, aby dlužnfk zůstavil dobu splnění své libovůli a zároveň určuje, že v takovém případě se má vyčkati smrti dlužníkovy, když jde jako v daném případě - o povinno.st, jež přechází na dědice. Není proto
. také správným náhled, že soud měl určiti dobu splnění podle zásad slušnosti, neboť ustanovení § 9'04 v. obč. zák. přichází v úvahu při povinnostech pouze osobních, což u placení dluhu ze zápůjčky není. Převzetí
auta třetí osobou do vlastnictví nebylo vůbec tvrzeno. Podle zjištěné
úmluvy nastává platnost zápůjčky skutečným převzetím auta od třetí
osoby. Dokud žalovaná jest vlastnicí auta, není povinna platiti. Že dosud
vlastnicí auta jest, není popíráno; nenastala tudíž dosud splatnost zápůjčky žalující vymáhané.
Ne j vy Š š í s o u d zrušil rozsudky nižších soudů a nařídil nové
jednání a IXlzhodnutí, vysloviv v důvodech tento právní názor:

Žalobci prodali žalovanému budku, jejiž vla,stníky nebyli a o nedostatku vlastnického práva k ní věděli. Budka byla prodána s výhradou
práva vlastnického. žalovaný byl v době uzavření kupní smlouvy bezelstný a platil smluvené splátky na ujednanou kupní cenu až do doby,
kdy se do'zvěděl, že zcizitelé nebyli vlastníky budky. Žaloba na zaplacení
zbytku kupní ceny byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří s t o I i c, II e j vy Š š í m s o ude m z těchto
důvodů:

ŽaloNaný nenabyl vlastnictví ke sporné budce a není proto povinen
zaplatiti zbytek kupní ceny. Nelze ovšem přisvědčiti názoru, že se žalobci jako obmyslní zcizitelé nemohou dovolávati předpisu § 367 O'bč.
zák., a že je pOllze bezelstnému nabyvatelí věci ponecháno na vůlí dovolati se tohoto o,chranného předpisu. Má-li však ten, kdo nabyl věci
koupí nikoliv od oprávněného vlastníka, nabýti se smyslu § 367 obč.
zák. vlastnictví k věci, muSí nabyvatel jak v době uzavření 'kupní smlouvy, tak i odevzdání koupené věci a, byla-Ii věc odevzdána pod odkládací
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podmínkou, í po celou dobu až do splnění podmínky, býti bezelstný,
t j. nesmí míti vědomost o tom, že zcizitel nebyl vlastníkem prodané
věci, V daném případě bylo zjištěno, že žalobci nebyli vlastníky budky,
a že tato byla žalovanému prodána žalobci s výhradou práva vlastnického až do úplného zaplacení kupní ceny. žalovaný do·zvěděl se však
před úplným zaplacením kupní ceny a tudíž před splněním podmínky,
pod kterou mu prodaná budka byla odevzdána, o tom, že žalobci nebyli
vlastníky budky, takže na jeho straně nejsou dány předpoklady pro nabytí vlastnictví podle § 367 obč. zák., ježtO' stal se obmyslným před
splněním podmínky, pod kterou mu byla prodaná budka odevzdána. Za
tohoto stavu věci jest bez významu, že byl žalovaný bezelstný v době
uzavření kupní smlouvy s odevzdáním budky do drženÍ. Nemohou tudíž
žalobci splniti smlO'uvu a jest žalovaný podle § 932 obč. zák. oprávněn
od ní odstoupiti.
čís.

14331.

Oprávněný podle § 471 obč. zák. může vymoci pohledávku, pro
kterou věc zadržuje, exekucí na zadrženou věc, i když věc ta nepatří
tomu, na jehož účet byl náklad učiněn. zaloba vlastníka věci podle
§ 37 ex. ř. tu nemá místa.

(Rozh. ze dne 25. dubna 1935, Rv I 2398/33.)
. ~alobse Fr~ntiš~k K. prodal Čeňku P. aulo s výhradou práva vlastl11ckeho az do uplneho zaplacenI. Na «utu tom provedl žalovaný Otakar
T. z příkaz~ Čeňka .P: r~zné opravy a vymáhá exekučně pohledávku, jež
mu hm vzl1lkla prah Cenku P. V exekUCI té bylo zabaveno auto čeňku P.
prodané, jež bylo v době výkonu exekuce v držbě vymáhajícího věřitele,
který k němu uplatnil retenční právo podle § 471 obč. zák. Námitku, Ž"e
k zabavenému autu má právo retenční, uplatnil i proti vylučovací žalobě
Františka K. P r v ýs o u d žalobu zamítl o d vol a c í s o u d uznal
podle žaloby. D ů vod y: žaloba vylučova~í jest prostředkem k odstranění exekuce, která postihla majetek, nepatřící dlužníku, a právě proto
nemá sloužiti k ukojení vymáhajícího věřitele. Pro nedostatek vlastníckého práva nemÍ1Že ve skutečnosti takové právní jednání vyvolati skutečný účinek. Jest nerozhodné, nabyl-li žalovaný k předmětu tomu, tedy
CIzímu, práva retenčního, nebo'f účinek tu proti vlastníku nenastal. Usta. novení § 455 ,obč. ~á~. týk~ se.iednak zastavení, nikoliv zabavení, jednak
Je povahy vYJ1mecne, takze Je nelze analogicky rozšiřovati na právo
retenční podle § 471 obč. zák., když textace tohoto § 471 obč. zák. se
o usta~ove~í § 455 5'~č'. zák. ryezmiňuje; Naúpak nutno přiznati iomu,
kdo ,m~, pravo retenc~I" Jen l(ra~o, ktere mu. soud výslovně poskytuje.
Ne~alezl am ~a pochvem "drzem .na s~raně zalovaného. Konečně i po
strance teorehcl<.e nutno pnznah, ze pravo vlastmcké jest povahou svou
silnější nežli právo retenčni i zástavní (srov. rozh. čís. 10583 sb. 11. s.).
Jest tudíž žaloba vylučovací, opírající se o zjištěné vlastnictví žalobcovo,
opodstatněna.
•
N e-j v y š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.

Důvody:

žalovanému přísluší zadržovací právo p.o~le § 47.1 o.bč. zák ..~ nákladnímu automobilu pro náklady, pro ktere zalovany Jej exekučne z~
bavil. Zákon v § 471 obč. zák. dává zadržovateli právo, že nemusí mkomu věc vydati, dokud mu nebudou zap!ace~y naklad'y na
vynalovené Retenční právo podle § 471 obč. zak. Je tedy dano venteh, aby
~osáhl zap'lacení svých nákladů na zadržovanou věc vynaložených (srov.
materiálie k III. dílční novele k občanskému zákonu str. 2.00--201). Má-li
tohoto účelu býti dosavžen~'v.nelze ~~jištění J'0~ledá:,~y zadržovacím právem obmeziti na to, ze ventel mu ze zadrzemm vecI vykonah na toho,
kdo chce dosíci vydání věci, nátlak, aby zaplatil náklad na ni učiněný,
nýbrž věří telí, přísluší-Ii mu právo zadržovací, musí býti poskytnuto
oprávnění, aby sí vymohl svou pohledávku vedením exekuce na zadrženou věc, i, když nepatří tomu, na jehož účet byl náklad učIněn .. Neplatil-Ii náklad na věc učiněný ani ten, na jehož účet náklad byl nČl11ěn,
ani vlastník věci, musel by věřitel, kdyby vlastníku příslušelo právo odporovati exekuci věřitelem k vy:dob,Ytí nákladů :na v~c ~edené p~dle ~ 37
ex. ř. na základě sveho vl·astmctvI, buď zadrzovah vec po pnpade na
dobu nedohlednou a nechati tak narůsti další náklady s nschováním
spojené, nebo musel by věc vydatí, čímž by pozbyl svého zadržovacíh?
práva vůbec. To by byla šikána, kterou právní řád nesmí podpomvah,
a nebylo by to prospěchem, jejž § 471 obč. zák. chtěl žalovanému poskytnouti, nýbrž zřejmou škúdou. Dokud žalobce nezaplatí žalovanému
náklady, pro které § 471 obč. zák. přiznává žalovanému retenční právo,
nemůže dosíci nejen vydání auta, nýbrž ani prohlášení exelmce, vedené
na auto to pro tyto náklady, za nepřípustnou.

;:1

čís.

14332.

Právní poměr v příčině domovnického bytu nelze zrušiti příkazem
podle § 567 c. ř. s., i kdyhy byl domovnický poměr u jednán na určitou
dobu.
(Ro.zh. ze dne 25. dubna 1935, Rv I 684/35.)
žalobkyně tvrdíc, že žalovaná je v jejích službách jako domovnice
a že služební poměr má se skončiti dne 31. srpna 1934, navrhla, by bylo
přikazem podle 567 c. ř. s. žalované uloženo byt, který obývá, vykliditi
a do 14 dnů žalobkyní vyklízený odevzdati. Návrh na vydání příkazu
podle § 557 c. ř. s. opřela též o ustanovení § II zákona ze dne 30. ledna
192.0 čís. 82 sb. z. a n., tvrdíc O žalované skutečnosti, jež jí prý dávají
právo zrušiti domovnický poměr bez výpovědi. Prvý soud ponechal pří
kaz, vydaný k tomuto návrhn žalobkyně, v účínnosti. Z d ů v o.cl; ů: Pokud jde o námitku vypovídané strany, že smlouva domovnická nebyla
uzavřena na pevnou dobu, sice nejde o smlouvu na pevnou lhůtu podle
§ 567 c. ř. s., avšak sluší vzítí v úvahu, že vypovídající strana podporuje návrh o ustano·vení § II zák. z. 30. ledna \92.0 čís. 82 sb. z. a n.,
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něhož může
výpovědi. Soud

býti domovnický poměr zrušen z důležitých příčin i bez
zjistil, že vypovídaná přes napomenutí chovala se k vypovídajicí jako vlastnici domu neslušně a urážlivě a již tato okolnost je
podle § 12 čís. 3 cilo.vaného zákona důležitou příčinou ke zrušení domovnického poměru i bez výpovědi ve smyslu § ll. O d vol a c í s o u d
k odvolání žalované změnil rozsudek prvého soudu a zrušil příkaz
prvého soudu. D ií vod y: PTávní názor prvého soudu jest mylný ve
dvou směrech. Především je příkaz podle § 567 c. ř. s. nepřípustný
u smlouvy domovnické, která zakládá pracovní poměr zvláštním zákonem upravený (zák. čís. 82/2'0), kdežto § 567 c. ř. s. má na mysli výhradně jen smlouvy nájemné nebo pachtovní. Domovnický byt je naturální a tvoří část služebního poměru podle §§ 8, 9 cit. zák. a spolu s domovnickým poměrem lze jej vypověděti podle § ID cit. zák. Nejde však
o poměr nájemní ani o výpověď z nájmu, pouze jest v odst. 2 § ID cit.
zák. ustanoveno, že o námitkách proti takové výpovědi podaných jedná
a rozhoduje se podle obdoby řízení ve věcech nájemních. Z toho však
nelze ni'k1erak vyvozovati, že by na domovnický poměr vůbec bylo lze
použíti ustanovení civilního řádu soudního, upravujících řízení ve vě
cech nájemnich, zejména pak ustanovení § 567 c. ř. s. Už z toho důvodu
tedy mělo býti námitkám strany žalované proti vyklizovacímu příkazu
vzneseným, vyhověno. Mimo to v daném případě nešlo o smlouvu na
pevnou lhůtu sjednanou, takže odpadl i další předpoklad pro použití
§ 567 c. l". s., který má na mysli smlouvy, které pominou bez předchozí
výpovědi po vypršení určitého Času.
N e j vy Š š í s 'O. II d nevyhověl dovolání.
dle

Důvody:

K správným dúvodúm napadeného rozsudku dodává se toto: Že
smlouva domovniéká je smlouvou služební, je vyjádřeno v samotném zákoně v § I zák. ze dne 30. ledna 192'0 čís. 8'2' sb. z. a n., Y němž se mluví
o pracovním poměru domovnickém, a podle něhož má domovník nárok
na bezplatný byt (§ 8). Nemltže tudíž smlouva domovnická - pokud
běží o domovnický byt podle § 8 - nikdy ani z části býlí' též smlouvou
nájemní. Nelze proto zrušiti právní poměr v příčině užívání domovnického bytu přikazem podle § 567 c. ř. s., i kdyby byl domovnický poměr ujednán na určitou dobu.
čís.

14333.

v y r o v n a c í s o u d je příslušný povoliti exekuci podle výpisu ze
seznamu přihlášek ve vyrovnacím řízení.
(Rozh. ze dne 25. dubna 1935, Nd II 44/35.)
Opačně:

Sb. n. s.

čís.

13914.

Ne j v.y Š š í S" u d rozhodl v záporném sporu o příslušnost k povolení exekuce navržené na základě potvrzeného vyrovnání a výpisu ze

34&

řihlášek (§ 63 vyr. ř.) vzniklé mezi krajským soudem ve Z.
s(ezn,;mhuI'sPtoriCké) a okresním soudem v P. (Slovensko), že příslušný pozeme
. ,
voliti exekuci je krajsky soud ve Z.
Důvody:

Jde o exekuce navržené na základě' potvrzeného vyrovnání a výpisu
ze seznamu přihlášek (§ 63 vyr. ř.). Oba v~ředu jmenoyané soudy, kraJ~
sk' soud ve Z., který byl soudem vyrovnacI,m, I okresm ~oud v ~., ktery
bY podle práva pro něho platnéh,o b~l k vykon~ exeku~l. po;o,lan ~§, I~
zák.), prohlásily se k povolenI on~ch exekuc~. za ,nepnslusne. MrnenI?
že podle § 4 ods!. I ex. ř. (ř. z',79(1896) Je pnslus~y povolIlI exekUCI
na základě výpisu ze seznamu pnhlasek ve vy.rovnaclm ",;enr (§ 63 vyl.
ř.) soud exekuční, nikoliv .soud vy;oynací, oprrá se hlavne ? doslov t~
hoto zákonného ustanovenI. Exekucm lItuly podle §.63 vyr. r. neJsou vyslovně uvedeny mezi exekučními tituly vypočtenýmI v odst.} po~. čís. 1
až 5; z toho se soudí, že povoleni exekuce podle § 63 vvr. r. pa!:1 m,ez~
»všechny ostatní případy«, pro ,které podle ČIS: 6 ?dst., I Je pn~lusny
soud exekuční. Tento slovný vyklad nevyhOVUje vsak umyslu zakona.
V motivech k § 4 ex. ř. (mat. I str. 470í je tento úmysl jasně vyjádřen.
Praví se tam, že příslušnost p'Ú.voliti exekuci byla upravena podle zásady že rozhodování o povolení exekuce má, pokud možno, býti svě
řeno' soudu o věci již nejlépe ínformovanému a že proto byl všude tam,
kde exekučnímu řízení předcházelo řízení před civilním s,oudem jakéhokoliv druhu, povolán k rozhodnutí o exekučním návrh~ soud, který se
tímto řízením obíral. Vskutku jsou v § 4 odst. 1 pod ČIS. 1-5 uvedeny
všechny exekuční tituly, které podle tehdejšího stavu zákonodárst~í
mohly vzejíti z činnosti řádných civilních soudů, a povolení exekuce Je
tam přikázán"o vždy soudu, z jehož činnosti exekuční ti~ul vyšel. Slovy
§ 4 odst. 1 čis. 6, že ve všech ostatních případech povolUje exekUCI soud
exekuční, mohou tedy býti míněny jen případy, kde nejde o exekuční
tituly, vyšlé z činnosti řádného civilního soudu. I exekuční lItuly podle
§ 63 vyr. ř. vyšly ,z ~innosti řádného civilního soudu,. proto m~sí podJe
zásad svrchu zmínenych a podle obdoby § 4 odst. I ČIS. 4 pokladan bylI
soud vyrovnací za příslušný po.voliti exekuci na základě těchto titulů.
Nebylo by lze tomu rozuměti, 'že by vyrovnací soud neměl býti příslušný
povoliti exekuci podle výpislr ze seznamu přihlášek v řízení vyrovnacím,
když podle výslovného předpisu § 4 odst. 1 .Čís. 4 povoliti· exekuci podle
výpisú ze seznamu přihlášek v řízení konkursním je příslušný soud konkursní. že se zákon v § 4 čís. 4 ex. ř. o těchto exekučnich titulech nezmiňuje, nemůže býti rozhodným, poněvadž tyto exekuční tituly byly
zavedeny teprve zákonem čís. 64/31 sb. z. a n., takže zákonodárce za
vydání exekučního řádu na ně pomýšleti ani nemohl. Z úvah zcela obdobných vyložil nejvyšší soud ve svém rozhodnutí ze dne 19. září 1933
Č. j. R III 342/33 také ustanovení § 2 exek. zák. (zák. čl. LXz r. 1881)
v ten smysl, že k povolení exekuce podle § 63 vyr. ř. je příslušný soud
vyrovnací. Tímto výkladem dospěje se k žádoucí shodě v praxi obou
právních oblastí a není třeba, aby V.případech, o jaký tu jde, kde s'Úud
vyrovnací a soud exekuční nejsou v téže právní oblasti, zakW'čil nejvyšší soud a určil příslušný soud podle § 28 j. n. a obdoby §§ 52 a 53
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zák. čl. 1/11, což by se muselo státi, kdyby se trvalo na mínění, že podle § 4 ex. ř. není soud vyrovnací příslušný exekuci povoliti. Poznamenává se jen ještě, že podle § 2 ex. zák. je příslušnost vyrovnacího soudu
výlučná, kdežto podle § 4 ex. ř. lze o povolení exekuce žádati nejen
u soudu vyrovnacího, nýbrž za předpokladů § 4 odst. 2 ex. ř. také
u soudu exekučního.
čís.

14334.

Kdy ručí majitel domu nedílně s obcí za úraz, jež postihl chodce
jeho domem na ulici, jež nebyla osvětlena a upravena.

před

(Rozll. ze dne 26. dubtia 1935, Rv I 371/33.)
Žalobkyně utrpěla úraz spadnuvši do prohlubně před domem žalovaného Františka B. vzniklé vykopávkou při zařizování chodníku. Od.kopávku tu provedl stavitel domu žalovaného Františka B. z jeho při
kazu. K úrazu došlo v noci. Ulice osvětlena nebyla. Proti žalobě namitl
žalovaný, že podle § 19 městského stavebního řádu záleži na obci, aby
podle postupu, jakým se pozemky zastavují, zařídila, čeho je třeba
k úpravě nových ulic, zejména je obec také povinna no\Oou třídu nebo
ulici osvětlovati a dlážditi, po případě jinak upraviti. Kdo parceluje, nemá kromě toho, že je mu půstoupiti pozemek na ulici, dále žádné jiné
positivní povinnosti. Na obci tedy záleží, aby po,stoupený pozemek upravila. Nebylo tedy povinností majitele domu starati se o řádné osvětlení
ulice neb její urovnání nebo zabezpečení ohražením nebezpečných mí,st
zábradlím nebo podobně. To bylo výhradní povinností obce Niž š í
s o u d y uznaly žalobní nárok polovinou po právu.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Novostavba, před kterou k úrazu došlo, byla sice kolaudována dne
28. prosince 1928, tedy teprve po úrazu dne 5. listopadu 1928 se přiho
di vším, avšak dovolatel v tomto domě bydlel již od 8. října 1928, důsled
kem toho znal poměry ulice a vědělo odkopávce pro,vedené za účelem
zřízení chodníku na pozemku mu patřícím. Za uvedeného stavu věci nec
směl se žalovaný spokojiti s tím, že zřízení chodníku přenechal staviteli
a bylo naopak na něm, aby jako majitel domu bydlící již v tomto domě
a znaje nedostatek osvětlení ulice, dbal toho, aby odkopávka byla k zamezení nehod opatřena buď ohradou nebo aspoň za noční doby osvětle
nou svítilnou, a aby, když shledal, že se tak nestalo, stavitele na to upozornil a po případě sám sjednal' nápr'avu. Neučinil-li tak, stíhá i jeho
vina na úrazu, za niž zodpovídá. Pokud pak jde 'O obec, je ovšem pravda, že § 19 stavebního řádu pro města Praha, Plzeň a Č. Budějovíce
ukládá obcím povinnost, aby zřídily, čeho jest třeba k upravení nových
ulic a aby zejména nové ulice osvětlovaly a dláždily. Avšak do,volatele
neospravedlňuje ani případné zavinění obce, záležející v tom, že ulicí,
v níž se úraz stal, dosud neupravila a neosvětlila, ježto žalovaný o těchto
nedostatcích ulice, zejména o nedostatku osvětlení věděl a byl proto po-

.
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prováděje odkopávku, k těmto nedostatkům hl~děl.a zařidil,

IK' třeba k zamezení neštěstí nedostatečným osve~lemm odko{kdyby tedy obec svou povlllnost podle § 19 stav. r. byla poru-

V~~~\a
Č, k

b

čís.

y. čemž nelze tu rozhodovati, ručil by přece žalovaný podle § 1302
s'baČ'
o'k solidárně s ní poněvadž p.odíly jeho a obce na poškození neo . ,čiti.
za.
,
."
"' ' I
.h
Ani vlastní spoluvina žalobkyne na uraz u nemuze za ovane o
. . k na. h ra d'e s''k o d y.
lze u spro,stiti povmnost,·

úplně

čís.
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K výkladu §u 921 obč. zák. žalobce, jenž se d0!Dáh~ vr~ceni věci:

může se brániti případnému nároku žalovaného na vrace01 splatky kup01

ceny podle § 921 obč. zák. uámitkou, že není povinen k vrácení ~plátk~
roto, že má proti žalovanému nárok pro 0p?třebeni nebo pos~oz~n~
~ěci ale neomlouvá ho námitka, že bude mocI teprve po vrace01 vecl
spoíehlivě zjistiti její stav.
(Rozh. ze dne 26. dubna 1935, Rv I 668/33.)
žalobkyně prodala žalovanému motorové kolo s ·,ýhradou práva
vlastnického až do úplného zaplacení kupní ceny. Od kupní smlouvy od:
stoupila za souhlasu žalovaného, jenž ani v udělené mU dodatečné lhůte
kupní cenu nezaplatil. V řízení o žalobě na vydání kola namítl žalovaný,
že mu žalobkyně zapo,četla na kupn! cen~ 3.388 Kč, kterou .u n! n: ěl
z důvodu pro vise k dobru. Žalobkyne poprela povinnost k vracem teto
částky namítajíc, že má proti žalovanému nárok na odškodnění a p~,
padné poškození užíváním motoro.véhokola. P r v Ý s o- u d uznal, ze
žalobkyni" nemá nároku na náhradu škody pro nesplnění kupní smlouvy
proi žalovanému a žalobu její na vrácení 'prodaného motorového kola
prozatím zamítl. O d vol a c í s o u d změniv rozsudek prvého soudu
žalobě na vvdání motorového kola vyhověl. D ů vod y: Žalobkyně jest
vlastnicí mótorového kola a žalovaný nemá po ustoupení žalující od
smlouyy práva k držbě. Podle § 921 obč. zák. má 'Ovšem již p!~jat~
úplata býti takovým způsobem vrácena nebo zaplacena, aby zadna
strana ze škody druhé strany neměla užitek. Dle toho měl by žalovaný
nárok na vrácení částky 3.388 Kč po srážce škody žalující straně nesplněním smlouvy vzniklé, zejména znehodnocením motorového kola, ale
tuto šlmdu v tomto sporu žalobkyně dobře uplatňovati nemůže, když
není v držení motorky a neví, v jakém ,stavu tato motorka jest a v jakém
bude, až se zase do držení jejího dostane. Bude věcí stran, aby po vrácení motorky žalobkyni se o vzájemných nárocích ve smyslu § 921 obč.
zák. jim příslušejících dohodly, po. případě zvláštním sporem tyto nároky uplatňovaly.
Ne j v y Š š í s o u d změnil rozsudek odvolacího soudu a vyslovil,
že žalovaný je povinen žalobkyni prodané mu motorové. kolo vydatL.
bude-li mu současně žalobkyní vrácen Qbnos 3.388 Kč, zaúčtovaný mu
žalobkyní jako splátka na kupní cenu onoho kola.
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Důvody:

Ne jvy

Š

š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
Důvody:

Žalobkyně prodala žalovanému motorové kolo, jehož vlastnictví si
vyhradila až do úpl,:ého zaplaceni ~upní ceny a odstoupila od kupní
smlouvy za souhlasu zalovaneho, kdyz anI v udělené mU' dodatečné lhůtě
kupni cenu. nezaplatiL I, kdy! žalobkyn~. označuje svou žalobu jako žalobu vlastnIckou, n~111 prekazky: aby v nzení o tétQ žalobě bylo jednáno
~ rozhodnuto 1,0 n<troku na vracení zap!acené .částky. kupní ceny, který
za~,:~any u~latnDval podl~ 921 obč. zak. Stejnou zasadu vyslovil nejvyssl,soUd I v. rozho?nutr CIS. 10005 sb. n. s. Žalovaný namítal, že mu
byla zalobkynl zapoctena na kupní cenu částka 3.388 Kč kterou u ní
měl k. dobru)<lko p;ovisní.p.ohledávku. Žalobkyně mohla proti dotčené
m,ll naroku ~alovan:ho bra~lŤI se námitkou, že není povinna k vráceni
ča~tky k?p.nI ceny, ,~a~o~anym zaplacené, ježto má proti němu nárOk na
odslmdn.enI z~ pouzlvam pokud se týče případné poškození motorového
kola. Jezto predpls § 9'21 obč. zák. není předpisem práva velícího nebylo lze staT~ti seo z úřadu o dotyčné zájmy žalobkyniny, zejména zj!šfovah .znale~kym dukazem, zda:, pokud utrpěla újmu používáním, pokud
se tyče poskozen~m kola, nybrz bylo na žalobkyni, by dQtyčnou námitku
vz~esla ~ po stra~ce skutk?vé opodstatnila, zejména by číselně udala,
nac SI I;np~dnou .sk~du o~enuJe., Než to žalobkyně neučinila, vycházejíc
z ~esp:avneho p;avmho, nazoru, ze v tomto sporu lze řešiti jedině otázku
vrace111 moloroveho ~ol~ a n}kolív otázku, zda té které straně přísluší nárok podle § 9:21 ob,c .. zak. Z~lobkyně nepozbývá sice svého případného
n~roku na, odskodn~m proh zalovanému tím, že jej v této rozepři nenamlt;la, nez t~t~ Jejl~pom:?u!í .nemů~e býti překážkou, aby nebylo vyhoveno proste zalob.mm~ zadam ~ vr~ce111 kola, nýbrž aby byl žalovaný
odsouzen k Jeho vrace111 J~n proh vracení zaplacené částky kupní ceny
3.388 Kč :; ruky do ruky .. Zalo~kyně ~emůže se omlouvati tím, že teprve
p? vr~cem kola bude mlh moznost jeho stav spolehlivě zjistiti neboť
predplsy .civrl:;ího .řád~ jí umožňov,aly,. ~by .~lav kol~ dala Zjistili' ještě
za ~porneho nzem zpusobem umozňuj1clm JI uplatnení náhradních nároku; kdyby p~k př} ~ráce~í kola ~)!stila dodatečné jeho další zneužívání
ne~o. p0.skoze111, nez Jak JI:; ,hy!o zjlstěno, nezbývá, než aby případné dotycne naroky uplatmla zvlast111 žalobou.
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Kd? .rr:čí •zalněs,tnanc!, jenž z přikazu zaměstnavatelova vypomáhal
pn pracl třeti osobe, za skodu, již utrpěl při této práci.
v.

(Rmh. ze dne '27. dubna 1935, Rv I 933 /33.)

Ručení žalovaného za n;\s~edky úrazu, jímž. ~e,:letilá žalobkyně
ostižena, bylo by lze opr!tr J~n. o)e~o zavI~e111 (~§ ,1295, 1295
obč. fák.). V té příčině uvedla :aluj1~I, z~ z~lo~any. F. JI pr!kazal, ab~

b la

omáhala u Michala Sch-a pn mlace:;l, člmz. pry. za sluz~y k~na:re
a že. Sch. pnmo. zav1111~ uraz, ponevadz pnkázal žalobkyni nebezpečnou pracI ~a hor11lm 'patre stodoly" nedosta:
tečně pokrytém krajinamI (§ 1157 obc. zak);. dale por:k~zuJe zalobky~e
k tomu že byla tehdy 17letá a podobnou pracI mkdy Jeste nekonal~, a ze
žaloval;ý F. věděl, kde a jak žalobkyně jes.t z:,městnán~. ,Odvolacl, soud
patřuje zavinění žalovaného v tom, ze str'pel, ze nezlehle zalob.kyne bylo
~ch-em použito k nebezpečné, prá,::i, kte:ou dosud neko?a:a,. ze SI toho
byl vědom i žalovany F., ponevadz pomery znal a pravI,. ze Jeho odpo~
vědnost netkvi jediné a hlavně v zanedbám zakonnych pov111nosh
(§ 1157 obč. zák.), nýbrž i ve všeobecných ustanoveních občanského zákona o náhradě škody, poněvadž žalovaný zanedbal nutnou pIh a pozornost, trpě~-li a nezabránil-~i tomu,. aby poško~ená setr~a~a, na neb~z
pečném míste. Jes! tu rozezn~~ah o!azku v}a~(mho zavmem zalovane!,'~
F. a otázku ručem jeho za pnpadne zavme111 MIchala Sch-a. Oclpoved
na otázku druhou je snadná. šlo by o ručení za cizí,pr~tiprávn~ čin a p?něvadž tu nejsou předpoklady § 1313 a) (protoze zalovany nepouzll
Sch-a jako svého pomocníka ke splnění nějaké své smluvní pOV111n?'S~I),
ani § 1315 obč. zák. (protože žalovaný nepoužil k opatření svých zaleZl'
tostí v 'Osobě Sch-a jako svého zaměstnance nezdatného pomocníka, jenž
způsobil škodu žalujicí straně), není. žalovan~ o?po,:ědný za jedná~í
Sch-ovo, i kdyby tento se byl dopustrl prohpravneho cmu (§ 1313 obc.
zák.). Porušení povinností uložených službodárcl §em 1157 'obč. zák .. tu
není, neboť nešlo o práci v místnostech žalovaného, nýbrž v podmku
cízím, ohledně .něhož žalovaný. žádné odpovědnosti neměL Zbývá tedy
p'Ouze řešiti otázku, zda již v tom, že žalovaný přikázal žalobkyni, ~by
vypomáhala Sch-ovi při mlácení a pak se o to nestaral, jak byla zamestnána,.a nebránil tomu, že jí byla přikázána práce nebezpečná, lze sllle"
dati zavinění. V tom, že žalovaný nezletilé R. obecně přikázal, aby vypomáh~la Sch-ovi při pracích spojených s mlácením, jistě zavinění shledati nelze, neboť z tohoto příkazu nehrozilo žalobkyni žádné nebezpečí.
Odp'Ovědnost za to, jak v hospodářství Sch-ově byla zaměstnána, nestihá však žalovaného F-a, nýbrž pouze Sch-a, }.enž práci jí přlkázaL
v

S~h-ovi převzal odpovědnost
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Obnova řízení z důvodu § 530 čís. 7 c. ř. s. nemá mista v rozepřích,
o nichž plati zásada vyšetřovaci, pokud lze nové skutečnosti a průvody
uplatniti ještě v řízeni opravném.
(Rozh. ze dne 27. dubna 1935, Rv I 2525/34.)

o
P r v Ý s,o ': d neuznal žalobou uplatňovaný nárok na náhradu škody
duvodem po pravu. Od vol a 9 í s o u d uznal, že žalobní nárok je dů
vodem po pravu jen polovinou.

Rozsudkem krajského soudu civilního v P. ze dne 15. října 1931 byl'O
manželství žalobkyně se žalovaným rozloučeno bez její viny pro duševní

~ Čís.
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chorobu. žalobkyně domáhá se obnovy tohoto rozlukového řízení, uvádějíc, že žalovaný dopouštěl se cízoložství od roku 1914, jenž bylo pří
činou vypuknutí duševní choroby u ní, a že opatrovník její se o této okolnosti dozvěděl až v polovici ledna 1932 ze soudních spisů, kdy byl již
rozsudek prvého soudu o rozluce manželství vynesen.
Niž š í s o u d y žalobu o obnovu zamitly zjistivše, že opatrovnik
žalobkyně o cizoložném poměru žalovaného věděl již před vydáním rozsudku o rozluce.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl do.volání.
Dúvody:

•
'h
diktu přímo povinnému, nikoliv jeho právnimu zástupci, je nezebDl oe,.. ,
a neucmne.
.
.h
d
I tné
p
a.
..
S o II d obnovil usneseni prve o sou u.
Ne]vyssl
v'

Důvody:

.
atečnosti podle § 477 čís. 4 c. ř. s., nebyl-li o t~rm!nu nuce~
. Nem ~~ e svršků uvědomen vykázaný právní zástupce, nybrz pO~,Inn~
neho r:ro ř~d is § 93 c. ř. s. platí ovšem podle § 78 ex. ř. I 'pr~ nze?1
osobng~ta }jistě vadou řizení, byla-Ii místo vyk~zaného pravml2? za:
exeku
.d]oměna strana sama. Zmatečnost. í to vsak v tomto pnpade
uve
.stupce
. .
o. neboť neúkonným postupem, zc]mena opoml·nuty' m doru ·~ytl, n~~ur~ekou právního zástupce, nebyla dlužníku odňata možnostp!o. e~111: ati před soudem. Při dražebním roku, jejž při dražbě ~ovltych
~eě~avrovádí výkonný orgán (§ 275, :x. ř) není žádného soudmho, ]~d:
ání P·ehož by se povinný mohl zucaslmlI. Jest vylouče!: z podavam
odst. 1, 278 odst. 1 ex. ř.), není tu odl?o;u protI pnklepu (§ 278
ř) ani možnosti jiného právního zasahovam do drazbť neb. oprav:
~ho· 'rostředku, vyjímajíc ovšem stížnost podle § 6~ ex: ;. Proto take
áko/nenařizuje doručení dražební vyhlášky podle predplsu d,:nych .br~
~
• ní žalob (jak je tomu v případě § 171 posl. odst. e.x. L), ~J; rz
or~c~uje se jednoduchým uvědoměním povinného doručoem:n vyhl,:sky,
s~~ s~] uveřejní a v tomto případě uveřejněna byJa 14. d;lU pred drazbou
71 a § 272 odst. 2 ex ř.). Nebyla-Ii vl;'?láš.ka o. drazbe pov:nnemu ~o
ručena vůbec, nebo nebyla-li doručena radne, neldeo zma~ecnost, Jezlo
tu ch bí předpoklad § 477 čís. 4 c. ř. s., aby straně byla od,ruata ~o:,nos~
ro·e~návali. Mimo to nelze za to míti, že by vytče~ou. ~adn~slI ;Izem
~trJěl povinný nějakou újmu, která by se dala odvralIlI Jen lIm, ze ?y
o dražbě byl býval uvědoměn jeho právní zástupce a nebylO proto pnčiny ke zrušení dražby.
.
c

Není třeba řešiti zásadní a spornou právní otázku. zda by byla žaloba o obnovu řízení přípustna, kdyby byla pravoplatným rozsudkem již
rozluka vyslovena, protože v hlavním sporu rozsudek soudu první stolice
nenabyl dosud moci práva. Ježto však jest řízení o rozluku manželství
ovládáno zásadou vyšetřovací a novoty v řízení opravném nejsou vyloučeny, pokud arciť se vztahují jen k vyšetření důvodu rozluky, jenž byl
uplatňován v první stolici (na př. čís. 1626 a 11731 sb. n. s.), nemůže
míti žaloba o obnovu z dů\"odu § 530 čís. 7 c. ř. s. úspěch, pokud lze
nově tvrzené skutečnosti a průvody uplatniti ještě ve hlavním sporu.
Předpis § 530 čís. 7 c. ř. s. týká se totíž jen takových nových skutečností
a průvodů, jichž v hlavním sporu již použíti nelze, zejména pro zákaz
novot v opravném řízení. V souzeném případě však uplatnila žalovaná
v hlavním sporu v odvolání v podstatě tytéž nové skutečnosti a průvody,
které uplatňuje v nynějším sporu o obnovu podle § 530 čís. 7 c. ř. s.
a o odvolání nebylo ještě rozhodnuto. Jsou tedy rozsudky nižších soudů
ve výroku správné, třebaže z jiných důvodů, než soudy ty uvedly.

čís.

14338.

Zmatečností podle § 477 čís. 4 c. ř. s. není,
uvědomen povinný osobně a ne

prodeje svršků
povínného.

•

(§§ Ido

{§

čís.

byl-li o termínu nuceného
vykázaný právní záStupce.

(Rozh. ze dne 27. dubna 1935, R" 152, 153/35.)
P r v Ý (exekuční) s o u d nezpravil o termínu nuceného prodeje
svršků právního zástupce povinného, nýbrž přímo povinného,. Stížnosti
povinného podané z lohoto důvodu podle § 68 ex. ř. do prodeje svršků
první soud nevyhověl proto, že dražební edíkt byl domčen povinnému
den před dražbou, takže mohl uvědomiti včas o dražbě svého právního
zástupce případně svoji manželku, o níž tvrdil, že by byla při dražbě
prodávala. K rekursu povinného zrušil rek u r sní s o u d dražbu a
příklep zabavených věcí, vycházeje z právního názoru, že doručení dra-

,

14339.

ž&lobni údaj, že žalovaný »dluhuj':, žalobci ~ postupu zažalovanou
pohledávku«, nestačí pro nedostatek predpokladu §§ 396. a ,4~2 odst. 1
c. ř. So, aby bylo uznáno podle žaloby rozsudkem pro zmeškant.
(Rozh. ze dne 27. dubna 1935, Rv II 377/33.)
žalobkyně opřela žalobu pouze o tvrzení, ~e žalovanr ji d;uhuje z:,žalovaný obnos z postupu Ludvíka Ch. P r v y s o u d zalobe vyhovel,
o d vol a c í s o u d žal'Obu zamítl.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Přemětem činnosti soudu, který rozhoduje ~ náro:~u, žalo??~ uplat:
ňovaném, jest posuzování skutkových okolnostI, tvonclch de] zalobm,

-

Čís.
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-
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2. jichž souhrnu musí vyplynouti, o jaký právní poměr žalobce svůj nárok
opírá (důvod žaloby). Při tom není třeba, aby žalobce příslušný zákonný
předpís sám v žalobě výslovně uváděl, neboť podřaditi skutkový podklad
žaloby právnímu pravidlu je věcí soudu, jenž při tom není vázán právIlím stanoviskem žalobcovým (čís. 463, 12158 sb. n. s.). Proto ukládá
~ákon v § 226 odst. 1 c. ř. s. žalobci, aby zejména skutkové okolnosti,
ila kterých svůj nárok zakládá, po jednotlivu krátce a úplně udal, což
Ddpovídá i předpisu § 78 čís. 2 a § 76 c. ř. >., aby v přípravných podáních, mezi něž náleží í žaloby (§ 266, 1. věta c. ř. s.), byly skutkové
poměry, kterých se strana při ústním jednání chce dovolávatí, stručně
vylíčeny. Tomuto předpísu zákona však neodpovídal obsah žaloby opírající žalob ní nMok na zaplacení částky 970 Kč pouze o okolnost, že
»žalovaný dluhuje žalobkyni z po'stupu Ludvíka Ch., P.« zmíněnou částku
(včetně výloh upomínacích). Pokud dovolatel míní, že tvrzený postup
pohledávky stačil k označení jejiho právního dllvodu a že prý občanský
2.ákon považuje postup za vznik nové, to,tiž změněné pohledávky, je na
.omylu, neboť přehlíží podstatu cesse, která znamená jen změnu v osobě
věřitelově (§ 1395 obč. zák.), při čemž práva postupníkova jsou s právy
postupitelovými v příčině postoupené pohledávky totožná (§ 1394 obč.
Lák.). Cesse stačí jen k průkazu o aktivní legitimaci žalobcově, nikoliv
k podkladu pro právní důvod postoupené pohledávky. O případ uznání
:podle § 1396 obč. zák. tu nejde. Neměl proto prvý soud při svrchu uvedeném nedostatečném skutkovém podkladě vydati odsuzující rozsudek
, pro zmeškání, neboť nebylo tu ve smyslu §§ 396 a 442 odst. 1 c. ř. s.
zákonných předpokladů, aby mohl pokládati předne,sení dostavivší se
strany žalující o skutkových okolnostech, vztahující se k předmětu právní
rozepře za pravdivé, nýbrž měl k návrhu žalobce na vydání takového
J"ozsudku žalobu zamítnouti (srov. sb. n. s. čís. 9062, 12673 a 13635).
čís.

14340.

Výpověd' daná podle § 52 zákona čís. 154/34 Sb. z. a n. počítá se
Dde dne, kterého byla dána, v době jednoho měsíce po smrti zaměstna
vatelově.

.
klizenim celého domu v Š. Rek u r sní s o u d k stížnosti
cen.ym
návrh na exekuční vyklizení domu zamítl.
povN~ej vy š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

'%

Důvody:

"h ··c· obec š. se domáhá soudní exekuce vyklizením povinného
Vyma
aJI základě
1
.,"
odlep
§ 125,
stapravop'l'atneho
nanzem,, vyd ane·ho
l K na
Jose ~ ·.'du ro čechy ze dne 8. ledna 1889 čís. 5 z. z. čeS. obe~mm
~:blll~7 ~a ráv~ě (Ybecní radou obce š. jako stave~ního úřadu 'prv~: muradcee (§ I~O stav. ř.). Takové nařízení ob~c~í rady l,ako stavebm,IlO uradu
stan • k odřaditi pod žádný z exekucmch tItulu v § I ex. r. uyede-

n~lz~. 'fJthltd stěžovatelčin, že tu jde o ex~kuční t!tul podle § 1 Č1S. I~

nyc.

.e mylný, neboť žádnými ustanovemml nem exekuce navrhov:an~

e~i;ěieha soudu. Všeobecného předpisu čl. D zák. o organisa~l P?htIcke

PáVY ze dne 14. července 1927 čís. 125 sb. z. a n. a § 9~,vladmh.o na:
~pr 'ze dne 13. ledna 1928 čís. 8 sb. z. a n. nelze .pOUZltI, I;0nevadz
n~e~~í rada jako stavební úřad nená:l'eží k úřadům, vyjmenovanJm ~ § I
fo;oto nařízení. Tím, že okresní úř<:ld potvr~hl v)"konatelnost nar:~elll .vydaného po rozumu §. 125 ,stav. ,~ád~ pro cechy,.I1:.stalo se nanzem to
•. ·m vydany'm nekterym z uradu v § I vl. nar. CIS. 8/1928 sb .. z. a n.
nanzem•ch ny· brž přes toto potvrzem. zus
o
t"ava exe ku č'
t·t
Jen naI u lem
uve denY ,
.
.• mm
I
d· d·t·
d
řízení vydané podle § 125 stav. řádu pro cechy, Jez ne ze po ra I I po
exekuční tituly § I čís. 12 ex. ř.
čís.

14342.

Nárok povinného na vydání po)iste~ ~01;1~ně uschovantch mů~ebýt!
zabaven jen podle § 295 ex. ř. zapovedt uradu pouk~UJICftttU, I kdyz
pojistky zni na doručitele. Tím je~t vykon~no. za~ave~! n a r o ,k u n.a
vyd á n í poj i s t e k, nejen proh, so~du, jenz ma P?Jlstky v usc~?ve,
nýbrž i proti pojišťovn~m. Zabav~~1 n ar ok u ? a vy p I a tu po J! st e k (zabavení pohledavek z POJIstek plynoucl~h) !ze, pokud..!;;to l~U
v soudní úschově, provésti jen podle § 294 ex. r r zakazem POllsf ovnam,
"
,
aby dlužníkovi platily.
Návrh na povolení exekuce zabaventm uv~denych ~~r?ku dluz~!k0vých nemusí tu obsahovati udání, zda jde o POJistky, znejlc! na dorucltele
nebo na určitou obmyšlenou osobu.
o

(ROzh. ze dne 30. dubna 1935, Rv IV 155/35; důvody viz Úr. sb. č. 2071.)
čís.

14341.

Nařizení

o vyklizení vydané podle § 125 stavebního řfldu pro čechy
ze dne 8. ledna 1889 čís. 5 z. z. čes. obecní radou obce jako stavebního
úřadu první stolice není exekučním titulem podle § 1 ex. ř., i když okresní
úřad potvrdil jeho vykonatelnost.
(Rozh. ze dne 2.

května

1935, R I 377/35.)

Okresní soud v K. povolil podle vyklizovacího nařízeni obecní rady
v Š., opatřeného doložkou pravoplatnosti a vykonatelnosti, exekuci vnu-

.'

(Rozh. ze dne 2. května 1935, R I 418/35.)
Vymáhající věřitel František š. navrhl, by mU byla ~ovol~na exek;,ce
zabavením nároku povinné pozůstal'osh po J?sefu 1I1-.ov, p.rotl o~resmmu
soudu v K. na vydání dvou pojistek, v Jeho uschove Jsouclch: .•dale ~aba
vením nároku povinné na výplatu těchto pO]lstek protI pO]lsťov!,~m a
přikázáním těchto nároku k vybrání, jakož i za~avením, llsch?vamm a
prodejem těchto pojistek. P r v Ý s o u d . (okres!,1 soud ':.!<.) navrhu .nevyhověl. D II vod y: V úschově soudu Jest pO]lstka pO]lsťovn.y ASS1CUracione Generali v T., ředitelství pro Ceskoslovenskou republIku vP.,
Civilni ro?horlnutí XVII.

23

-

Čís.
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na 20.000 Kč, které se mají vyplatiti dne 1. října 1946 pojištěnci ~amému,
t. j. Josefu M-ovi, dožije-Ii se toho dne, ~neb~ kdyby, dn~e zemr~l, jeh?
dětem Blaženě a Heleně M-o·vym rovnym dIlem; dale jest v us chove
soudu životní pojistka české vzáj~mné ži~?t?í yojišť0.vny V.,P: rovněž
na 20.000 Kč, podle kt~ré vyplat~ se pO]lsteny bplt"l' pOjlstencI, dn~
1. prosince 1954 a, zem rel-li by pred tr~to, dne,::,. Ihned ro je?o u~~tr
dílkám Blaženě a Heleně M-ovym. Vymaha]lcI ventel tvrdl, amz O'sved,
čuje, že straně povinné, totiž,poz~stalo"ti po Josefu M-oví:.'pří~luš! vůb~.~
nějaký nárok na uvedené dve pOJistky, ba naoP3'k sDud z]lsťuje; ze znej!
výslovně pro případ úm~tf Josefa M-a ve prospe,ch j~hoo ~V?~ ?Itek, tOtlZ
Blaženy a Heleny M-ovych. Josef M. v posledm sve vulI zada, aby pojistka české vzájemné pojišťovny v P. b~la ,ihned vYP!3'cen,a, j~ho rpanžel'ce Blaženě M-ové, avšaJk tato posledm vule. jest spl'se pramm Zll"stavitdovým, ježto poslední vůlí možno pouze pořizovati o jmění výhr,adně
zůstaviteli náležejícím. Poněvadž pojistky znějí pro případ jeho umrtl
na zákoníté jeho. dědice, nelze je do aktiv pozůstalostních pojati (sb. n. s.
čís, 5(62). Vzhledem k tomu není návrh na povolení exekuce ohledně
těchto pojistek odůvodněn. Rek u r sní s o u d nevyhověl stížnosti ,de:
usnesení prvého soudu, jímž byl zamítnut návrh na zaJbavení, uschovam
a prodej pojistek, jinaek změnil usnesení to· a povolil exekuci podle návrhu. D ů vod y: První soud zamítl! žádost na povolení exekuce zabavením a přikázáním nároku povinné strany na vydání dvou životních pojistek ze soudního deposita okresního soudu na K. a náro.ku na výplatu
těchto pojistek vůči pojišťovnám, pustiv se do šetření, zda tvrzené tyto
nároky straně povinné přísluší a zjistiv, že tomu tak není. Leč k tomuto
šetření a rozhodování před povolením exekuce nebyl soud oprávněn,
neboť exekuční n<'lvrh jest v tom směru přesný, takže nějakého vysvět
lení podle § 55 odst. 3 ex. ř. nevyžadoval a proto bylo exekuci podle
obsahu návrhu eXElkučního ve smyslu §§ 3, a 7 ex. ř. bez dalšího povoliti,
jest1íže exekuční titul byl řádně vykázán. Naproti tomu jest nedůvodná
stížnost, pokud vytýká, že nebyla povollena také exekuce zabavením,
uschováním a prodejem shora uvedených pojistek v soudní úschově
tl okresního soudu na K. jsoucích, neboť jednak na životní pojistky, které
nezní na majitele nebo doručitele, nelze vésti exekuci podle § 296 ex. ř.,
nýbrž jen podle § 295 ex. ř., a totéž platí o věcech v soudním depositu
j'soucích, na něž lze vésti exekuci rovněž jen zabavením nároku na jich
vydání podle §§ 325, 29'5 ex. ř. (srov. Sdělení čís. 6 ve Věst. min. spravedlnosti roč. 192!7), jak i strana vymáhající v další části exekučního·
návrhu učinila. .
.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu povinné pozůstalo·sti a odmíN dovolací relmrs nezl. Blaženy a Heleny M-oorých.
Důvody:

Zabavení soudní úschovy se vykonává jako zabavení dlužníkových
jejichž předmětem jest vydání hmotných věcí, podle § 325 odstavec první ex. ř., jenž odkazuje co do způsobu zabavení na §§ 294 až
298 ex. ř. Z těchto ustanovení nelze však na soudní úschovu použiti
§ 296 ex. ř., poněvadž podle něho se vykonává zabavení odnětím věd
a uložením u soudu, což při depositu soudním není již možné, ano se tak
nároků,

čís.

14343 -

355

"
t 10 Jest proto zabavení soudní úschovy vykonati podle 295
.. ' dnve'ovědí
s a . úřadu poukazujícímu. V souzenem
, pn
"pa
d 'e .b
' ok po
lIZ,
y lnar
eX. r; zap
d' ní dvou pojistek tímto způsobem zabaven a nemohlo
vmne strany sntaa'tVI'ypoadle § 296 ex ř. ani kdyby pojistky zněly na dorue zabavem
. '.
, , ·k
d' ,
s
Tímto způsobem bylo vykonano zabavem naro !-' na vy am p?č.ltele..
roti okresnímu soudu na K. jako uschovaclmu ~ poukazu]I]I~tek ~,eJ~n Pn 'brž i proti oběma pojišťovnám, ano prolI mm nemohlo
clmu ur~ U~ji!tek i kdyby zně'lly na doručitele, býti vykonáno podle
za~g~e~~. ~, odněÍím pojistek a uložením ~ soudu, poněvadž je<:na~ ne§ ěl o,"išťovny ony pojistky ve své mOCI, jednak ,se ~talÚ' uloze~1 po~ t Yk Pk j soudu již dříve. Zbývá proto jen zaJbavem naroku na. vyplatu
lls.e t k to jest zabavení pohledávek z pojistek plynnou cích, C02 se ~al.o
POJ~s:oto stavu provésti jedině podle § 294 ex, ř. zákazem poddluz~l
~~mo _ t. j. pojišťovnám - , aby dlužníkovi platí1~, C?Ž se ve souzenem
" ď také stalo. Z toho jest patrno, že exekučm navrh nemUSil o,~sa
h~lf:ti eudání, zda jde o pojisťky znějící n~ doručitele nebo, na urclt?u
am šlenou osobu, neboť pro zpusob vedem exekuce ,(§ 54 ČI~; 3 e:c. ,r.}
net?'ylo toho zapotřebí a otázkou, zda poji~t~é pohled~~ky patn ,dluzmku
(pozůstalosti) nebo třetí osobě, se exekilcm soud z uradu }abyvalI nemŮže ano jest věcí nezúčastněné třetí osoby, aby uplatooval~ podle
37 'ex. ř. nárok na vyloučení z exekuce, a proto· ?ylo. dovolacl, rekur~
~ezúčastněných ne zletilých ,B1a~eny a 1:Ieleny ~-ovyc~ pko nep~l.p~~t~y
odle § 526 odstavec druhy c. r. s. a § 78 ex. r. odmltnoutl. Ani ~nka:
~ání nároku na vyplacení pojistek k vybrání se nepřící zák?~u. Predne
nejde tu proti pojišťovnám již o vybrá?Í nárok?' na vyda~l, p?]I~tek,
nýbrž na výp'l'atu pojistek, tedy zaplacem pohledavek, a o pnznam na.rolku na zaplacení pohledávek neplatí ustanovení §§ 325!.327 a ~28 e~. :.
o zpeněžení ve smyslu ustanove?í o zalb,avení,~ pr?~e]I movl,tych ve,cI,
nýbrž platí předpi'sy §§ 303 a nasl. ex. r. o pnk~zam pohledavek. Prevyšuje-li přikázaná pohledávka pohledávku, vymahanou: poskY?le ~o
vinné straně dostatečnou ochranu ilstanovem § 3·12 ex. r. a nem to prekážkou povolení, přikázati pohledávku k vybrání.
§.

,

čis.

14343.

H:at\didát advokacie, žádajíc! o zápis do seznamu kandidátů, nemusí
sice býti úplně bezúhonný, avšak nesmí býti odsouzen pro trestný čin,
uvedený v § 3 soudní instrukce čís. 81/1853 ř. zák.
Ustanovení § 2 a) novely k advokátnímu řádu čís. 40/22 Sb. z. a 0.,
nelze použiti ani obdobně na zápis do seznamu kandidátů advokacie.
(Rozh. ze dne 2.

května

1935, R 1 434/35.)

Výbor advokátní komory v P. odepřel zapsati do seznamu kandidá!ů
advokacie Jue. F. B-a, odsouzeného pravop'llatně v roce 1928 pro zločm
zpronevěry podle §§ 181,192, 193 tr. z. a pro přečin zaviněného úpad~u
podle § 486 čís. 2 tr. z, k trestu těžkého žaláře na 15 měsíců, odůvodnr.v
svoje rozhodnutí ustanovením §§ 2 a 3 soudní istrukce a § 15 dl'sclph~
nárního statutu pro advokáty. V r c h n Í S o u d v P. potvrdil rozhodnutr
23"

-
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výboru advokátní komory. O ů vod y: Odvolatel odvozuje z ustanovení
čís. 40/22 sb. z. a n., podle něhož advokacie nemůže dosáhnouti, kdo pravoplatným rozsudkem trestního soudu byl odsouzen
pro čin, pro který podle platných ustanovení nastává ztráta volebního
práva do ,obcí, pouze po do~uo této ztráty, že jest přípustný zápis osoby
odsouzene do hstmy kandldatu advokacIe po svrchu uvedené době je-li
m.ožno dosící .ad~o-kacie takové osob~ po této době; odále popírá právo
v~boru advokatnI komory,. ač.-'b se nan (odvolatele) vubec vztahují před
pIsy §ll 14 a 15 dlsclplmarnIho statutu pro "dvokáty, kdyžtě nebyl ani
advokatem, am kandldate!,\ advokacIe, odmítnouti bez dalšiho zápis odvo!~tele d.o hstmy k~dl?atu advokacie s poukazem ua jeho odsouzení,
amz by vybor advokatnI komory ikoumal jeho 'chování po tomto odsouzení. Ustanovení ~ 15 disciplinárního· statutu pro advokáty se nevztahuje
na odvolatele, jezto nebyl am advokátem, ani "kandidátem advokacie
v době podání žádosti za zápis do listiny kandidátů advokacie. Ustanovení § 2 zákona -čís. 40/22' sb. z. a n. nevztahuje ~e pak na odvolatele
je~to předpis tento před~oklád,~' že jinak splněny jsou podminky pr~
"ykon advokaCIe, ,C?Z nem u stezovate'l'e~ který se teprve domáhá zápisu
do hshny ,kandld~t~ advokaCIe. Sp~ml-h odvolatel podminky pro zápis
do lIstmy ,(andldatu advokaCIe, dluzno posouditi pouze s hledisek ustanover;í § 30,adv. řá~u ~ §§ 2 a 3 soudní instrukce, z nichž poslední přede
~IS. vyslovn~ s,tapovl, ze z ustanovenI u soudu a tedy také ze zápisu do
hshny kandldatu advo~~cle Jest vyloučen, kdo byl odsouzen pro zločin.
OdkaZUje-lI § 30 adv. r~du na předpisy p'liatíci o vstupu k soudu, nemá
toto ustanovem na myslI pouze podmínky určené co do školního vzdě
lání, a~e ~aké co do pře?chozí mravní bezúhonností. Právem tedy výbor
adv?katm ~omory odn1ltl zapsatI odvolatele do listiny kandidátů advok~,cle, kdyz,o?v?latel.po?minku mravní bezúhonnosti nesplnil. Na věci
I1Icoe110 ~em~Ul, ze krajsky soud v L. vyslovil, že přestala ztráta notářské
zpusobllosh ,vysloven~ rozs~d~~n; shora uvede,ným, neboť tímto výrokem
nebyl od~men fa,~! ~redchaz,eJIclho odsouzem, "které samo již vylučuje
odso:lz~noeho z prIJetI do~luzby ,u ~oudu a tím také ze zápisu do l.istiny
ka?dldatu advo,kacle" "Ul Z by zalezelo též na tom, jak se odvolatel po
svem,o?souzem P?ZdejI,choval, neboť § 3 soudní instrukce o pozdějším
chovaUl odsouzeneho mceho nestanoví.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl odvolání.

§ 2 zákona

o ů vod y:
Kandidát advokacie, žádající o zápis do seznamu kandidátů nemusi
sice bý!i úplně bezúh?~ný, avšak..nesmi býti ~dsouz,;n pro tre'stnýčin
uvedeny v § 3 sou?m Instrukce CIS. 81/1853 r. z. Predpokl<tdy zápisu
kandldat':. adv.?,kacle do, Seznamu kandidátú advokacie jsou' různého
druh~. P:edevslm se vyzacluje kromě tuzemské státní přisluŠllO'sti odborna zpusobllost (§ 6 novely k adv. řádu čis. 40/22 sb. z. a n.). Leč
odborná způsobi'l'ost sama o sobě nestačí. K zápisu do seznamu kandidátů ad~okacie ~e vyžaduje podle odst. 1 § 30 adv. řádu splněni náležitostI v'yzadovanych, ke vstoupení do soudni praxe. Vyloučen z přijetí do
soudm praxe a tudlz pO'dle § 30 odst. 1 adv. řádu i ze zápi,su do seznamu

kandidátů

advokacie jest, kdo byl odsouzen pro zločin anebo přečin nebo

přestup~k ze zi~kuchtivosti nebo proti veřej~é mra:,opočes~n~s!i aneb.o

pro jakykohv prestupek k trestu na svobode nejmene 6 meslcu trvaJIcímu, anebo byl-Ii z určitých důvodů propuštěn ze státní služby (§ 3
soud. instr. či·s. 81/1853 ř. z.). Ustanoveui § 16 org. zák., jímž byl nahrazen § 11 soud. instr. čis. 81/1853 ř. z. nemluví sice o bezúhonnosti,
nýbrž pravi, že žadate'li o přijetí do soudni praxe musí prohlásiti, zda se
hodlá věnovati soudcovskému úřadu nebo jinému právnickému povoláni,
ale z toho nijak neplyne, že ten, kdo se neminí věnovati soudcovskému
povoláni a žádá O přijetí do soudni praxe, nepodléhá ustanoveni § 3
soudní instrukce čís. 81/1853 ř. z., poněvadž s prohlášenim toho neb
onoho obsahu zákon nespojuje různé právní účinky co do podmínek phjetí do soud ni praxe, nebo zápisu do seznamu kandidátů advokacie.
Není-Ii žadatel způsobilým pro přijeti do soudní praxe, není podle § 30
ods!. 1 adv. řádu způsobilým ani k zápisu do -seznamu kandidátů advokacie. Odvolatel byl odsouzen pro zločin a neni proto způsobi'liým podle
§ 3 soudní instrukce ani k přijeti do soudní praxe, ani k zápisu do seznamu kandidátů advokacie. Usnesení krajského soudu v L. nemění 'nic
na skutečnosti, že odvolatel byl odsouzen pro zločin, ano pouze vyslovuje, že přestala ztráta způsobilosti k vykonáváni notářství. Opak nelze
vyvozovalI 3m obdobně z § 2 a) novely ok adv. řádu čís. 40/2'2 sb. z.
a n. Tam se praví, že advokacie nemůže dosáhnouti, kdo pravoplatným
mzsudkem soudu trestního odsouzen byl pro čin, pro který podle p'htných ustanovení nastává ztráta volebniho práva do obcí, po dobu této
ztráty. Avšak tohoto ustanovení nelze použíti ani obdobně na zápis do
seznamu kandidátů advokacie, poněvadž předpokladem dosaženi advokacie jest (s výjimkou stanoveno~ v § 6 adv. řadu) podle § 30 odsl. 1
adv. radu a podle §§ 1 odst. 2 plSm. e), 5 a 6 novely k adv. řádu léž,
<1by předcházel zápis do seznamu kandidátů advokacie. Scházela-Ii žadateli způsobilost pro tento zápis, nemůže ovšem dosáhnouti ani advokacie, nehledíc Je ustanoveni § 2 písm. a) novely k adv. řádu.
čis.

14344.

Z ustanoveni zákona čis. 125/31 Sb. z. a n. nemůže zaměstnavatel
odvozovati nárok na sníženi závazků uložených mu ve smyslu §§ II a 1?
zák. čís. 130/21 Sb. z. a n.
(Rozh. ze dne 2.

května

1935, Rv I 2447/33.)

.' .Ž~lobce ~yl rozsu~kem ,krajského ~oudu v Ch. uznán povinným platelh ~~}o'vanemu, na zaklade zakona ČIS. 130/21 sb. z. a n. roční pensi
v~ vysl ~.351 Kc. Renta 5.448 Kč ročně, vyplácená žalovenému podle
z~kona :~s. 26/29 sb. z. a n. o pensijním, p'jištění, byla zvýšena podle
~akona ~IS. }25/31. ~b .. z. a n:. o 4.572. Kc. Zalobce zastávaje názor, že
Jest o~ravnen s~azlti SI tuto ca,st~.' renty~ již ~al?vanému p'l'atí podle
r?~sudku kraJ~keh.o soudu, oznamll zalovanemu, ze jest mu povinen plahh jen 7~9 Kc r<;cně ': přestal mu poukazovati též rentu až do. úplného
vyrovnam tvrzeneho preplatku 6.477 Kč. K vydobytí zadrželé renty vedí
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žalovaný exekuci. ~~Iobce tvrdě:. že k srMkám byl oprávněn, žádá, by
eX,ekuce by!~ prohla~ena za nepn!,~s,tnou. Zaloba byla zamítnuta soudy
v sec h trl s t o I' I c, n e J v y s S I m s o ude m z těchto
důvodů:

Směrodatné jest ustanovení třetího odstavce § 118 z"k. Čí's. 26(29
sb. z. a n., podle něhož závazky podle §§ 11 a 12 zákona čís. 13ú/21
sb. z. a n. ne2lmenšují se o částku, kterou převyšuje důchod vyměřený
podle zákona důchod, na nějž měla oprávněná osoba nárok proti nositeli
po:jištění poslední měsíc před vstupem tohoto zákona v činnost (1. ledna
1929, viz § 198 téhož zákona), při ,čemž jest nedbati zvýšení důchodu
plxnoucího z případného z"kupu d'Ůbrov'Ůlnéh'Ů pojíštění žaměstnancem,
dale, o drahotní přídavky poskytované nositelem pojištění Ibud' dobrovolne nebo na základě z"k'Ůna nebo nařízení. Nový zákon ČÍls. U5/31
sb. z. a n., kterým byl do zákona čí'sL 26/29 sb. z. a n. vsunut no'lý
§ 177 a), jest zřejmě doplňkem ""kona čís. 26/29 sb. z. a n. a v tomto
novém z,"koně není obsažena žádná změna ustanovení třetíh'Ů 'Odstavce
§ 118 zákona z r'Ůku 1929. Důsledkem toho nelze z ustan'ŮvenÍ zmíněného
zákona čís. 125/31 sb. z. a n. odvozovati nárok na snížení závazků
v~ smyslu ~ 1.1 a 12 čís. 130.(21 sb. z. a n. Upozornití pak nutno na
r~Zl'O~ styhsacl odstavce dmheho a 'Odstavce třetího uvedenéh'Ů § 118
z<lk. ,ČIS. 26(29 sb. z. a n. V odstavci druhém jest ustanoveno, že práv'Ů
z~mestnavat~lovo na zap~č~eni na smluvní plnění zůstává nedotčeno a
z~kaz, tak'Ůveho započteni Jest .v po'slední větě druhého 'Odstavce výslovne ;,ytčen, kdezto v odstaVCI třetím, jednajícím o závazcích zaměst
navatelu pod~~ § I ~ a 12 čís. 13OV21 sb. z. a n. se uvádí, že závazky ty
se nezmenš':J1 o, č~stk~ tam uved,e,né., Poněvadž palk při tom se praví
~~ kterou prevysuJe duchod vymereny p'Ůdle tohoto zákona« a zákon
CIS. 125(31 sb., z. ,a n. nu:no považovatí za součást zákona čís. 26(29
sb. z. a ,n.,' do k,tereh~, ~ovy ~ 177 a) '~yl vsunut, nelze srážky, které dovolatel zalovanemu bm, oduvodmÍl zakonnými předpi'Sy.
čís.

14345.

Předchozí dohoda stavebníka s vlastníkem pozemku o provedení
stavby na pozemku tom vylučuje nabytí pozemku stavebníkem podle
§ 418 obč. zák. posl. věta.

(Rozh. ze dne 2. května 1936, Rv I 397/35.)
Srovnej: .b. n. s. čís. 4348, 8.034.

Ža~obkyně opřela ž~lobu o nepří~ust~ost exek~ce podle § 37 ex. ř.
o to, ze nabyla vlastmctvl k nemovltosÍl do drazby dané provedením
st~vby pod!~ § 418 ?oslední věta ,O?~. zák. Žaloba byla zamítnuta s'Ůudy
v sec h trl s to'''' c, n e J v y s S I m s o ude m z těchto
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důvodů:

Předpokladem

ustanovení § 418 obč. zák. jest, že, mezí vlasn!kemyoku a stavebníkem ned'Ůšlo o pozemku, pokud se tyče o stavbe k pred~~~zí dohodě (rozh. čís. 4348, 8034 sb. n. s.). Kupní smlouva o~'Ůzemku
mezi žalobkyní a stavebním dr~žstvem »Sel~sthllfe« ne?yla Sice, u~a
, a ale žalobkyně ujednala s redltelem druzstva Sch., ze vystavl dum
~r~n936 na vlastní n"klad a risiko.' při čemž strany zamý~I:ly převé,sti
~zem<lk po depuraci na ž<lIVbkym. Podle toho doslo mezI zalobkym a
rtavebním družstvem »Selbsth!lfe« o 's:av~ě k do~\O.ctě, jež vylučuje použití ustanovení § 418 obč. zak., ktere predpoklada Jednak bezelstnos!
stavebníka jednak, že vlastník půdy stavbu nezakázal, ač o stavbe
věděl' prá~o, stavbu zakázati, však družstvu jako vlastníku půdy vzhledem ke zmíněné dohodě o stavbě již vůbec nepříslušelo. Tím padá důvod
pro nabytí vlastnictVÍ, který tkví v zamlčení (Verschweigung) zapovídadho práva vlastníka půdy.
čís.

14346.

Vládní nařízení ze dne 29. července 1933 čís. 164 Sb. z. a n. o úpravě
pachtovného při zemědělských pachtech.
Do výměry zemědělské piidy podle § 7 tohoto vl. nař. jest počítati
i pachtované pozemky, jež pachtýřem byly ponechány vpodpachtn, tře
baže ponechání v podpachtu bylo určeno Státním pozemkovým úřadem.
(Rozh. ze dne 2.

května

1936, R II 2105/315.)

Niž š í s o u d y rozho.dly, že navrhovatel má nárok na úpravu pachtovného podle vládního nařízení čís. 164/33 sb. z. a n., rekursní soud
z těchto d ů vod ů: I když navrhovatelkou byl najat hospodářský objekt
ve výměře přes 25.0 ha, přece jen fakticky nepřesahuje výměra pozemků
navrhovatelce do pachtu daných 2510 ha, poněvadž z této výměry bylo
dáno' asi 30 ha do pachtu dro1bným paohtýřům a to částečně již dřive
na zákrok Státního pozemkového úřadu majitelem, ještě než stramy uzavřely pachtovní smlouvu. Podle této pachtovní smlouvy byla platno,st
její podmíněna tím, že paChtýř nebude míti více práv než majitel. Poněvadž již tehdy včas uzavření paohtovní smlouvy mezi stranami měli
část p'Ůzemků vypachtovánu drobní pachtýři, nenabyla žadatelka fakticky k těmto pozemkům žádného práva ze sml'Ůuvy pachtovní a fakticky
dostala do pachtu objekt ve výměře méně než 25.0 ha. Nezáleželo a nezáleží tedy na pachtýří, že nehO'spodaří na objektu ce"liém, jak jest patrno
z přípisu Státního pozemkového úřadu, a jest splněno tedy ustanovení
§ 7 vl. nař. čÍls. 164 z roku 193'3.
N e j vy Š š í s o u d 2lměnil rozhodnutí nižších soudů a vyslovil, že
nárok na úpravu pachtovného ve smyslu cit. vládniho nařízení pachtýři
nepřísluší.
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Důvody:

Pachtýři hospodářských celků mají podle § 7 vlád. nařízení ze dne
2?července 1933 čís. 164 sb. z. a n. nárok na úpravu pachtovného, nepresahuJe-h výměra hospodářské půdy 2'50 ha, při čemž však na rozdíl
od §§ 1 a 5 není stanoveno, jakým způsobem má pachtýř na spachtované

půdě hospodařiti. Ve způsobu ho,spodaření není pachtýř hospodářského,

celku nlJak obmezen a: proto nepozbývá nároku na úpravu pachtovného
ani tehdy,. kdy~."pa:htovantcelek dá úplině nebo částečně do podpachlu.
V souz~ne:'2 pnpadepachtyrka spachtovala si od Rudolfa K. celý dvůr
B; v~,vymere 263 ha. Z pa~htovll1ho poměru nebyly vyňaty pozemky ve
vymere aSI 30 ha, JSOUCI tehdy z rozhodnutí Státního pozemkového
úřadu, v dro?ném pa~htu, nýbrž pachtýřka vsto.upila co do těchto pozemku ve vSEcka prava a povlllnosÍl propachtovatelky a sama uvádí
ve svém návrhu, že jako pachtýřka převzala povinnost z těchto
pozemkú nájem vybírati. Nevyloučivši tyto pozemky z pachtovní
smlouvy, stala se navrhovatelka i jejich pachtýřkou a na této skuteč
nosti nemění nic skutečnost, že ponechání těchto pozemků v podpachtu
nestalo se, d?b~ovolně, ~t~rž že. bylo určeno Státním pozemkovým úřa
de~. Opacny nazor sepncI ]asnemu a nepochybnému znění § 7 cit. vlád.
nanzelll a Jeho smyslu (§ 46 odst. 2 zák. čís. 100(31 ve znění zák.

.Čís.251(34).

čls.
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, K výkladu zákona ze dne 12. srpna 1921 čís. 329 Sb. z. a n. Zdali
~aloba obc,,: ? náhradu škody byla podána včas anebo zda je promlčena,
Jest posoudIt! podle dne, kdy nabyl pravomoci výrok dohlédacího úřadu
o povinnosti k náhradě škody. Námitkou, že zodpovědnost obecního
funkcionáře pominula uplynutím lhůty v § 16 odst. 6 uvedené nemůže
se soud zabývati, bylo-Ii· pravoplatně správními úřady již ro~hodmdo
o povinnosti k náhradě škOdy.
.
(Rozh. ze dne 3. května 1935, Rv I 686/35.)
. Zalují,cí obec domáhá se na žal'ovaném jako svém bývalém starostovi
nahrady skody :: ne~práv~ého v~dení h?'spodářské správy obce. Niž š i
s o u d, y vyhovely zalobe; k namltce zalovaného, že žalobní nárok je
promlcen, L1v~dl prvý soud v d Ů vod ech: Výměrem zemského úřadu
ze ~ne 2~. ,brezna 1931· vy~!ovena byla konečně povinnost žalovaného
k nahrade skody z hospodarské správy. Poněvadž soud může rozhodnouti jen 0' výši škody na zákla~ě t~~oto výměru, běží promlčecí lhlrta
teprve ode dne; rozhodnuti zemskeho uradu, t. j. ode dne 24. března 1931.
Zaloba 'poda!,~ .dne 24. hstopadu 1931 byVa podána ve Ihi'ttě promlčecí.
Ne] v y s S 1 S o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

, O vymá!hání žalobou uplat~?vaného nároku platí podle § 16 odst. 7
zakon" ze dne 12. srpna 1921 C1S. 329 sb. z. a n. (první finanční novela)
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bu b ě ustanoveni § 5 odst. 4 a 5 téhož zákona. Podle, odstavce 5 ~ 5,
o hO
·e řádný soud jen o výši náhrady, a to na základe pravoplatneho
r~z ~uubohlédacího úřadu o povinnosti k náhradě škody, při čemž Jest
vyroan t.lmtO' vy· rokem. Ježto dovolatel trvá na své 'námitce, že žaloba byln
vaz
d b' po d·"
I b b yI d.0, dčasná 'jest především zkoumati, zda voe
~m zaoJ
d cím Ú,řadem vydán již pravoplatný výrok O povmnost,l zalovan~ho
k ~~radě škody obci způsobené. Není sporné, že ,1!Snesellln~ okre~mho
v'boru v S. ze dne 23. května 1929 a rozhodn~tlm z~mskeho, vybortt
yP ze dne 24. března 1931 byla vyslovena povmnost zalovaneho Jako
~ 'v~lého starosty žalující obce. k n~hmdě, ško?y vzešlé ObCl z hospol'ské správy. Tím byl spravnI porad vycerpan a pravoplatnostr 10Zh~~nutí zemského výboru nepřekáželio, že žal?va.~ý podal j~ště stlžn0.st
k nejvyššímu správn!l;;u soudu, p;otože !akova sbznost nema podle § 1 T
zákona ze dne 22. rI]na 1875 C18: 36 r. ~. ~ rok~ .1876 sama o .sobe
'činku odkladného a žalo vany am netvrdIL ze pozadal o povoleni od~Iadu a že mu byl povolen. Nelze tec\yříci, že žaloba podan~ d~e 24.
listopadu 1931 j~ p~edč~sná. Mylný je~t dovolatelův náz?:, ze z.aloba
měJia býti jako predcasna soudem odmltnuta, 'pokud s~ lyce zam~tnuta
i proto že žalující obec nezachovala postup predepsany v § 10 zakona
čís. 329 ai 1921 sb. z. a n., ježto nebylo provedeno řízení, kterého' jest
třeba před usnesenim o zahájení sporu, na jehož útraty nebylo pa~ato
váno v obecním rozpočtu. V tomto sporu bylo lze zkoumatr len otazku,
zda se na podání žaloby usneslo obecní zastupitelstvo žalující obce a zda
ustanovilo mo vedeni sporu právního zástupce. Právní zástupce žalující
obce se vykázal řádnou procesní plnou mocí a obecní zastupitelstvo ~e
dne ... usneslo, se i na podání této žaloby. Otázkou, zda byl zachova~
postup předepsaný v § 10 zá~o?a čís. 329/21 sb., z..a ,no pr? usne,sem
o vydání, potřeb?ém k úhrade utr~t soudDl. rozepr~, .lez nem obsazeno
v obecním rozpoctu, a zda usnesem o takovem vydam ]~st jJodle o~st. 3
§ 10 neplatné, n~múže se soud, v tomt~ '~poru .';m zabyvatr, protoze t~
nejde vůbec o otazku pro spor predurčU]lcI, .~a nIZ by zavlselo ro~hodnulI
o žalobnim nároku, nýbrž jde o otázku zvlastní, se sporem samym m]ak
nesouvi'sející a týkající se předpisu práva veřejného, kterou by mohly
řešiti jen příslušné úřady správní. Ze žalobní nárok nezaníkl promlče,:ím
podle § 1489 obč. zák., vyložil správně soud první stolice a v tom smeru
stačí odkázati. dovolatel1e na příslušnou část správných důvodů rozsudku
prvního soudu. Z odstavce 6 § 16 zákona čfs. 329(21 sb. z. a n. nel'ze
vyvozovati, že se promIčecí lhůta počítá podle tohotospecielního před
pisu. Z uvedeného ustanovení zákona vyplývá jen, že uplynutím čtyř let
ode dne, kdy obecní zastupitelstvo schválilo účty za ten který správní
rok, pomíjí zodpovědnoM starosty obce a členů obecního zastupItelstva
z hospodářské správy onoho správního roku, vyjímajíc případ činu trestného. Toto ustanovení se tedy týká jen doby, po kterou trvá zodpověd
nOlst z hospodářské správy. V tom směru jde o otázku povinnosti k ná~
hradě škody, nikoliv o otázku určení výše. náhrady. O zodpovědnostr
žalovaného z hospodářské správy obce za l>éta 1.g25 až 1927 a o Jeho
povinnosti k náhradě škody bylo však již pravoplatně rozhodnuto úřadem
dohlédacím, jehož výrokem jest řádný soud vázán podle § 5 odst. 5 zákona čís. 329/2'1 sb. z. a n., takže se soud nemůže ve sporu o výši
náhrady obírati námitkou žalovaného, že jeho zodpovědnost pominula
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uplynutím lhůty stanovené v § 16 odst. 6 uvedeného záJkona. Otázka, zda
se na žalovaného jako starostu obce vztahuje ustanovení § 1299 obč.
zák., se netýká rozhodování o výší náhrady, nýbrž o povinnosti k náhradě škody. Ježto však o této povinnosti bylo rozhodnuto závazně již
úřadem dohlédacím, nelze uvedenou otázku znova zkoumati.
čís.

14348.

Věci určené k užívání při provozu živnosti hostinské a výčepnické
v části domu, ale ne k trvalému užívání domu, nejsou příslušenstvím nemovitosti (domu).

(Rozh. ze dne 3.

května

1935 R II 196/35.)

V exeku·ci nucenou dražbou nemovitosti (domu, v němž byl'a restaurace) bylo při odhadu nemovitosti pojato ja'ko pří'slušenství nemovitosti
I .restaurační zMízení. Ex e k u ční s o u d nevyhověl návrhu povinneho, by věci ty byly z exekuce vyloučeny, maje za to, že jde o příslu
šenství nemovitosti. Rek u r sní s o u d rekursu povinného vyhověl a
věci ony z exekuce vyloučil. D ů vod y: Odhadním protokolem jest zjištěno, že jako příslušenství domu do dražby vzatého pojato bylo:: zařízení
restauračního sálu, výčepu, restaura'ční kuchyně, dvora, spíže a sklepu.
Podle téhož odhadního protokolu sk'Jiádá se dům do dražby daný v L.
z přízemního domu s restauračním sálem a výčepem, jednopatrového
dvorního křídla, v němž v přízení jest restaurační kuchyně se sklepem,
patrového stavení ve dvoře, v němž v přízemí jest ledovna, z přízemního
stavení, v němž jest řeznický a uzenářský krám, do dvora dílna a udírna,
a dal~í~o stavení. oPovinný jako majit~l domu v L. jest také vlastníkem
10 menc pozemku. Podle ustanovem § 294 obč. zák. jsou předměty
k provo,zu podniku s příslušenstvím budOVY jen tenkráte, je-Ii tato zaří
z~~a ,k provozu určité živnosti a je-Ii k tomu výlučně, nebo aspoň pře
vazne určen~; D~m ~o d~ažby daný slt>~ží jedna~ ~čelům obývacím, jednak >k uzenarstvI a rezmetvI a konečne malou castí provozu hostínské
a výčepni~ké živno~ti. ~:tvOoří tedy zařízení restauračního sálu, výčepu,
restauračm kuchyne, splze, dvora a sklepu příslušenství domu.
Ne j vy Š š í s o, u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Dů
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vody:

Za příslušenství podle ustanovení §§ 294-297 obč. zák. jest pokládalI ,:,ěci, které ,s hlavní věcí jsou tak spojeny, že jich bez porušení odstranIlI nelze, dale hrkové, bez nkhž se hlavní věcí užívati nedá a posléze
takové, které vl'astník k trvalému užívání věci hlavní ustanovil. Ze zájemního protokolu ale vyplývá, že věci u dlužníka z"bavené a v napadené,m usnes~ní vypo;čtené nelze počítati k takovým věcem, bez nichž by
se vecI hlavm, to'lIz domu Č. p. 146 čís. kn. vl. 263 kal. území L. nedalo
užívati, .poněvadž užívání toho,to domu není závislým na nich a věci ony
J~ou spIse určeny, aby JIch bylo užíváno při provozování živnosti hostmské a výčepnické, které se však provozuje jen v části zmíněného domu

čís.
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. vlastník nemovitosti, i když sám tuto ,žiynost provozuje, může
řenechati. Ani zfukon neurčIl veCI tohoto ~rut:u k trvaJlpymu~ívání movitosti, v níž živnost t~ková se pr?~o:~J,e, treba~.,?o
lemu ří adně vlastníku nemovitosti slouzIÍl k pro~p.esne)Sl':'.u vyuzltk.oh?u.l' ~ odniku' ale tato jejich vlastnost nečlm je lIZ pnslusenst::'lm
vam
°st: poně~adž je nelze podrobiti ani předpISU § 295 olb-č. zak.,
nem§ov~;7 dbč. zák. že by vlastník zabavených věcí byl je u;čil k trva... nI' dom'u č p 146 kn vl 263 kal. území L., nem tvr. zell(~ a
am
I'mu U'Zlva'
..
" .
d 'k
e t ho že jde jen o živno'st hostinskou a výčepmdkou, v L., tedy 'O po ;rl,
Z o
" o živnost která by'vá nejčastějším předmetem propachtovam,
sezonm a )
'" • v '
.... ' I '
'e dlužník neměl úmyslu určiti dotcene
veCI za pns
usens tVI' zrní PIyne, z
.
.
něné nemovltosÍl.

a. ~tere sobám

nt
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Nár'Ok státu na zaplacení nedoplatku daní a d~vek z hyperoc?y př~ji
maci ceny na zabraný velký majetek pozemkovy·p~le.§ 5~nahr. ~ák:
ahrnuje v sobě i ryze 'Osobni a teprve po převzeti majetkU státem vzmkle
~aňové a dávk'Ové závazky OS'O,t>y, kt~rá by!a v. d'Obě př~~zetí vlastníkem.
Knihovní převod majetku po Jeho prevze!t statem. na J~'OU 'Os;ob!1 není
řekážk'Ou t'Omuto právu státu a to ani tehdy, byl-lt schvalen statnlm pop
.,. d
zemk'Ovym Ufa em.
(Rozh. ze dne 3. května 19,35, R III 45/35; důvody viz Úr. sb. Čí's. 2077.)
čis.
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Dr'Ogista může býti soutěžitelem lékárníka, i když neni oprávnén
k prodeji léčiv, o něž jde.
(Rozh. ze dne 4. května 1935, R I 331/35.)
Žalovaný (drogista) prod"val specielní. lé~iv~ .vyh~ažen~ llé.kár.nám,
některá prodával i pod cenou, a prod~v~1 ~ale I le~lv3" Jepchz vydej J~st
vázán na lékařský předpiS. Žalobce (Iekarmk) domaha .se ~al?bou, by z~~
lovaný byl uznán povinným upustilI od tohoto prodeje leku a nahra~11I
mu vzešlou škodu. P r v Ý s o u d zamíťlL žalobu. Z d ů v o. d ů: Neoprav~
něné přenechání léků bylo stiháno ještě před platností zák0.n~ ~ ;rekale
soutěží podle ustanovení§ 354 tf; záJk. aobylo v):'hra~~no stI~3'm. jed~ak
správním úřadům a jednak soudum z duvodu, ze pn prodeji leČI':' jde
o zájem veřejný a níkoli soukromoprávní. Nelze proto na posou~em poměrů mezi lékárníky a drogisty použíti ustanovení z"k.ona prolI. nekalé
soutěži z 15. července 1927 čís. III sb. z. a n. Žalo'bcl bylo a Jest vyhrazeno, aby se proti opětování prodeje. léčiv se strany .žalo:"aného h~ji1'
a dovolával ochrany jednak u soudu a l.e,dnak u spr.ávn~ho ur;:r9 u, av~ak
ochrany podle z"kona proti nekalé soutezl se dovolavalI nemuze, ,ač zalovaný byl v případech zjištěných okresním úřadem v N. B. soutezltclem
podle § 46 cit. ·zák., neboť prodával zboží té~ož ~ruhu. Od v. o I ~. C ~
s o u d zrušil rozsudek prvého soudu a vyhradlv svemu usnesem pravm
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moc uložil soudu nové jednání a rozhodnutí. D ů v o. d y: Prvý soud má
neprávem za to, že na posouzení poměru mezi I'ékárníky a drogi'sty nelze
použíti ustanovení zákona proti nekalé soutěži, protože tu nejde o: zájem
soukromý, nýbrž veřejný. Ale to, že poměr ten jest upraven určitými normami správními a trestními, nevylučuje ještě platnost zákona o nekalé
soutěži na něj, pokud jsou tu podmínky pro to podle tohoto zákona.
Ochrana tohoto zákona propůjčena jest zpravidla toliko soutěžitelltm,
Soutěžitelem může býti jedině podnikatel (§ 46). Jím jest i drogista i lékárník (srov. Skála »Nekalá soutěž" str. 32). Ochrany zákona nemohou
se dovolávati podniky, které byly úřady zakázány, ani živnosti se zbožím
nebo výkony zakázánými, ale samy podléhají mu co do civilní i trestní
odpovědnosti jako jiné dovolené podníky (tamže na str. 33). Tak nemohl
by se ho s úspěchem dovolávati drogista proti lékárníkovi, pokud jde
o prodej léčiv vyhrazený lékárnám, ale smí se ho dovolávati lékárník
proti drogistovi, pokud jele o prodej takových léčiv, třebas jest lékárník
v tom směru chráněn i jinými zákony a nařízeními (tamže na str. 314
pOZll. 106, Haman »Nekalá soutěž" str. 6, Rosenthal» Wetbewerbgesetz«
§ 3 pozn. 30, § I pOZll. 62 K). Okolnost, že určité jednání je trestné, nevyluč~je, aby nebylo stíháno též soukromoprávně jako nekalá soutěž,
Jsou-I! pro to předpoklady v zákonu o nekalé soutěži stanovené. Neoprávněný výkon živnosti (podniku0 vůbec nebo v určitém směru
netvoří sám o sobě skutkovou podstatu nekalé soutěže, ale, jestliže takový podnikatel při provozu v hospodářském styku prohřeší se proti zákonu .proti neka.l~ soutěži, nemůže ho nedostatek právního základu jeho
podmku omluvIt!. Ochrana patentová a vzorková nevylučuje rovněž
ochrany podle zákona proti nekalé soutěži. Totéž pl'atí o ochraně známek
a ochraně podle zákona proti nekalé soutěži Ochrana podle tohoto zákona není tedy obmezena na případy jinak nechráněné (čís. !O820, 13472,
1305~50, 13?70: 13672 sb. n. s-!. I je-Ii tu zájem yeřejný a ochrana jeho,
muze tu by trl zaJem soukromy a ochrana Jeho. Ze žalovaný byl soutěži
telem žalobc.ovým, uzna~ pr~ý s<oud sám. Jest nyní na něm, aby zjistil
podle tvrzem stran, zdal! tu JSou I ostatní podmínky pro použití cit. zákona bez ohledu na jinou ochranu práv žalobcových.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl rekursu.
Důvody:

žalovaného jes.t p~;ražovati za soutěžitele žalobcova. K pojmu sOHtě
zlt;le podle § 46 z':~'. CI~. 111/27 sb; z. a n. st~čí, když osoby přicházející
v ,~~a?u Jako soutezlte].e, JSou ~mne ve steInem nebo podobném hospodarskem oboru (rozh. CIS. 1175~ sb. n. s.). Žalovaný byl svým jednáním
pro které byl potrestán výměrem okresního úřadu v N. B. ze dne ,5. květn~
1934, s~~tě~itelem. žalobcovým, neb~ť prodával ve své drogerii pří
pravky, Jlchz prodej jest vyhrazen lékarnám, a tím soutěžn se žalÚ'bcem.
Okolnost,. ž; tak č!nil pr?ti právním předpisům, nemá pro posuzování
Jeho, J~dna,m s hledIska zakona o nekalé soutěži právního významu. Takove Jedr:a~íse ,:tíh~ podle .z,:,láštr:ích - veřejnoprávních - předpisu,
a bylo strhano uz pred vydamm zakona o nekalé soutěži. Proviní-li se
živnostník (podnikatel'), jehož podnik nemá právní podklad podle příV'

, ',h s rávních předpisů, v hospodářském styku i proti,~áJkonu o nec'p'
I' mu tento nedostatek na omluvu (rozh. CIS. 12820 sb:
t'
.
'nostl
1ca le sou tezI 'bnen 'e ho objekt;vní soutezm zpuso b'l'
1 I() S I, am moz
n. s.) a nez aVllJ
1
..

$111S11}

ov'

o

soutěže.
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p"'ala-Ii pojišťovna pojišťavaci návrh za odchylných p~~inek, za, r~~. ve skutečnosti a nedošlo k ujednání smlouvy. P'?!~~tka, o~sa:
ml!!a, j J
rávně neúčinné přijetí, jest novým návrhem paJlsf,ovny,. jenz
hUjl~I~?:.op~jistnikem písemně přijat, byla-li podle toh.otÚ' noveho navrhu
~:::az~;a pro veškeré prohlášeni pojistníkova pisemna iorma.
(Rozh. ze dne 4. května 1936, Rv I 970/3 3 .)
Žalobce bydlicí na Slovensku tvrdí, že uzavřel .. ~e ž~loyanou. vP:
' hy) dne 14. července 1931 pojišťovací smlouvu, JIZ POJlst!I' proh ohm
(cedc
'e bylo uJ'ednáno že pOJ'išťovací ·prénl1e je splatna dne 15. srpna
UTO u a z
,
,.'
h ' I
~ ~ lobce
1931. 'Pří požáru dne 28. července 1931 ~ast urody s orea! coz ~a
oznámil pojišťovně, která též provedla lIkVIdaCI skocly,.!lz oelmlt1~ ~alatiti. Své sta,novisko odůvodnila tím, .že n~bylo ~Jednano ~IC o ~~~ru
p 'mie do 15 srpna 1931 neboť tento navrh zalobcuv uvedeny v pOj1sto~~~Im návrh~ nepřijala a' také. takové u.stanovení vpoji~tce není. Naopa~
odle čl. 9 všeo'b. pojišťovaclch podmmek Jest 'p?Jlstmk po,:,men zapr,:
P.t' úhrnnou prémii i s vedl'ejšími poplatky, nom-I! 111C uJednano, v ~obe:
~~~rá je v pojistce stanovena jako počátek pojištění,.a nastane-llpo]1stna
říhoda před zaplacením, jest pojišťovatel prost zav~vku pIUlÍ1, leč b~
byl nárok na prémii uplatňoval. Pro C e s n I s o II d zalob:l o vypla~en:
náhrady zamítl. D'ů vo d y: Žalobce podal pojišťo~aCl, navrh,. v nem,z
s latnost prémie určena byla na 15. s,rpen 1~3}" k?ezto z,:lovana zaslala
:c,iistkU, podle níž byl stanoven počatek pO]1~tell1 na 8. ~~rv;nec.. ~ 9~31;
Po~lIe čl. 9 všeobecných pojišťovacích pOdI!l1r:ek. pro POZ:,.rlll pOj1stem,
které jsou připojeny k pojistce, jest první ~preml~ ~ svedle]slml p.oplatky,
není-li nic jiného ujednáno, spla/na v dobe, ktera Jest stanoven~,J3ko P?čátek pojištění. Tím byl 8. červenec 1931. Je.st t~.~~ me~1 pOj1,sťovaclm
návrhem a pojistkou rozpor ohledně splatnost~ P~JIS:ov~~lIn preml';. Ne~
došlo tedy ke smlouvě a podle čl. 322 obch. zak. Jesl po)'stku pov,azova!1
za nový návrh, který mohl býti přijat p.o?!e čl..8 podmmek Jen ,P'sem~e.
To se však nestalo. Nevzníkla tedy pOj1stovacl smlouva, nebo! nedoslo
k přijetí návrhu. Kdyby však přesto bylo pokládati mlčení žalobcovo za
souhlas a vznikla platná smlouva, obsahovala by tato dohodu o ~platno~Í1
prémie počátkem pojištění, tedy 8. čer,venc~, 193~I,neboť by dO,s}?k pnjeti návrhu žalované strany. V souzenem pnpad~ Je nutno pouzlh norem
práva platného v historických zemích, n~boť popstka byla vyst~vena v P.
a tedy i nový návrh byl tam podán (Iocus reglt ~ctur:n~' .Neeloslo:l!. tedy
k smlouvě, nemůže žalobce se s úspěchem domaha!! !eJIho pinem. ~Alc
ani v případě, že došlo k přijetí nového náv.rhu ž,alova.ne zalotcem micky,
není žaloba oprávněna. Tu by bylo uJednano, ze premle Je splatna dne
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8, července 1931 a aní sám žalobce netvrdí, že by ji v ten den zaplatil.
Mohla by tedy žalovaná pojišťovna podle čl. 9 odst. 2 podmínek odstoupiti od sl11lo~.~y! což t~~é učinila, odmítnuvši dopisem ze dne 8. říj'na 1931
vyplalItl pOjlstenou castku. O d vol a c í s o u d nevyhověl Odvolání.
D ů vod y: Návrh pojišťovací byl' ze Slovenska poslán do P. k ředitel
ství žaloyané p.oji~ťovny k rozhodnutí o přijetí, tato však nepřijala jej
b. eze zmeny, nybrz vyhotovila a z<tslala žalobci jako navrhovateli poJistku" kt~rá se ohl~dně. splatno~ti ~r.é~ie od návrhu jeho odchylovala,
odvolavajlc se na pnpoJene k m pOJlstovací podmínky, které ustanovovaly v tom směr~ jiné p.ředpisy., žalobc~ pojístku tu mlčky podržel. Podle
čl. 322 obch. zak, v hlstonckych zemlch platného a podle obdobného
~st~novení o?ch. zákona na S~~ve~sk.u platného, platí přijetí návrhu pod
jlnyml podmmkaml nebo s neJ<tkyml obmezeními za odmítnutí návrhu
~pojené, s novým návrhem. Poněvadž pak podle toho'lo nového návrhu
zalovane strany, a sice podle čl. 8 po:jišťovacíoh podmínek k němu připo
Jených a jeho int~~ruiící část tvořících ,pro všecka prohlášení pojistníkoy~, t~dy I ero ,pnJ.~!I, toho~o n~veho navnhu a v důsledku toho pro def1mlI~m ,uzavr~m POjlst?,vacl smlouvy bylo třeba písemné formy, pouhým
podrz.em,:,. pOJIstky mlck~ .~ ~~.avťení téže nedošlo, když žalobce písemne ~Vl1J souhlas s,nl.a JeJI pnJ~l! do P; neozn,amll. Pakli však k platné
smlo~ve .~~Z1 spo:nynu stra~aml nedoslo, pravem prvý soud žalobu
(domahajlcl se pInem z ní" t. J. zaplacení odškodného~ zamítl a žalobce
by se rodle daného stavu. věci ~ohl~omáhati toNko vrácení prémie,
k?yby JI byl snad dodatc,čn.e zaplahl.,Otazka, podle kterého práva sporný
p:lpad .posu~?val!, Je t~ lfelevantlll. Kdyby byla žalovaná pojišťovna
n:,vr~ ~alobcu:: beze zmeny "kceptovala vystavením a odesláním od povldaJI~1 mu pOJIstky, bylo by nade vší pochybnost platHo právo v Čechách
platíc!. Kdyby byli žalobce nový návrh žalované pojišťovny záležející
v z~slan~ mu pojist~e ob~ahující, ustanovení odchylná od jeho pojišťo
vaclho nawhu byl plsemnym oznamením do P. zaslaným přijal došlo by
t~,k uzavření sm,louvy pojišťovací na Slovensku a bylo tř~ba posuzovati
pnpad podle prava na Slovensku platného. Poněvadž však žalobce ve
s~yslu z,alova~ou stra,n~u polbžených p'Ojišťovacích podmínek se o jeho
pf1)eli plsemne nevypdnl a k uzavření smlouvy tedy vůbec nedošlo a
pravo, na Slo~ens~u pl~tné ,:e~~ předpisu zakazujícího kladení takové
podm111ky, t. J' pl~,emneho pnJeli, 'k perfe'kci smlouvy, není tu rozporu,
ať se posuzuJe pnpad podle prava toho či onoho a závěr je stejný
k smlouvě platně totiž nedošlo,
'
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

'" ,Ze zjišt,ění nižších soudu plyne, že žalbvaná pojišťovna přijala po]1sto,,:acl navrh za odchylných podm'ínek. Tímto přijetím jež jest pokládal! Jak podle práva platného v historických zemích (čÍ. '32'2 obeh. zákona .ze dne 17. prosince 1862 Čí'S. 1 ř. z. z r. 1863), tak podle práva
plat~eho, na SI?vensku (§ 319 zákonného článku XXXVII z r. 1875) za
zamltnul!, pO]1sťovacl smlouva nebyla ujednána (srov. r020h. čís. 3300
sb. n. s. a K. ČIS. 1323/902). Ve smyslu těchto z"konných ustanovení
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' k pojistku obsahující takovéto

právně neúčinné přijetí
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míti zá-

Je~e~s~a nový návrh, ale ani ten nebyl žalobc.en; přijat, jež!o ne~oš:lb

směru k písemnému projevu. Nešlo o seckanl s plaeemm premle,

lOt

latnost byla jinak shodně ujednána, nýbrž o určení splatnosli
JeJlZ, slež mělo dokonce nastati až po uplynutí pojišťovací doby (aspoň
s~dně pojištěného 'Obilí), a jí se právě týkal rozpor v projevu stran, pro
~t ~ý k pojišťovací smlouvě nedošlo. Nezáleží tudíž na tom, zda se posuzuee sporný případ podte práva platného v historických zemíoh, či rodle
rlva platného na Slovensku, neboť podle toho ani, pO,clle onoho.p'opšťo
eací smlouva nevznikla! .tedy ani nev:zn~kl pl~tny z~vazei' pO]1stovny.
N tOlll nemohou nic zmemÍ1 ustanovem zwkonneho' članku XXXVlI.1875,
n: něž se dovolatel odvolává. Z ~v~h předchozích totiž, plyn~, že. ~ovo
latel marně poukazuje ~a ,§ 473 tr~Í1 odstavec tohoto zakon~leho.. c1a~ku,
neboť § 473 předpokllada zasadm dohodu stran o placem pOj1stneh?
Ustanovení § 468 tého'ž zákonného článku třetí a čtvrtý odstavec nemůze
řicházeti v úvahu, poněvadž skutkový předpoklad tohoto zákonného
~ředpisu - vznik pojišťovací smlo,~vy z~pisem pojišť;wacjho náv:~u
v knihách pojišťovny - by vedl k zaveru, ze ke smlouve doslo u POJISťovny samé, tedy v sídle jejím, jež jest v oblasti jinéh'O práva, nežli kterého se žalobce dovolává.
V ..?111

čís.

14352.

Ustanovení § 32 odst. 3 zákona o pojišťovací smlouvě ze dne 23, prosince 1917 čís. 501 ř. z. jest nutící pravidlo, ale jen ve prospěch pojistníkův,

(Rozl!. ze dne 4.

května

1935, Rv I 1039/33.)

Žalobce pojistil u ža:lované pojišťovny proti ohni obytné stav~ní a
ruznémo,vitosti. Po uzavření pojišťovací smlouvy dom~k i s četnýmI pojištěnými věcmi vyhořel. Žalovaná .odepřel~ žalo'b.<:i, vyp!atiti poj~stný
obnos s poukazem na § 31 odst. 7 vseobecnych pOj!slovaclch podmmek.
Podle nich zaniká nárok na náhradu, jestliže pojištěný při vyšetřování
škody provinil se podvodným udáním neb zatajením, zejména jestliže
podstatně přehání výši škody, jakož i udává, že zničeny nebo poškozeny
byly předměty, kterých tu před škod'Ou nebylo. Jednání odporující tomuto
ustanovení spatřovala žalovaná pojišťovna v tom, že při odhadu škody
bylo žalobcem a jeho manželkou do protokolu udáno, že shořely modré
a šedé mužské šaty, ačkoliv to neodpo,vídalo skutečnosti, poněvadž šaty
ty byly dodatečně nalezeny. Pro c e sní s o u d uznal podle žaloby.
D ů vod y: Při likvidaci škody byla pouze manželka žalobcova, jenž byl
tehdy ve vyšetřovací vazbě. Po onom neštěstí, které žalobce stihlo, nemohla si jeho manželka přesně uvědomiti, které předměty byly zni'čeny,
a označila-Ii za zničené dvoje šaty, neučinila ták z podvoného a zlého
úmyslu, aby získala větší odškodné, nýbrž z neznalosti a nevědo'l11D.sti
omluvitelné jejím stavem. Vždyť naproti tomu neohlásila některé věci,
které byly pojištěny a shořely, a při vyšetř'Ování požáru nemohla ani
určitě říci, které věci shořely a které se zachránily. žal'Obce ihned, jakmile se vrátil z vazby, ohlásil tento omyl pojišťovně. Ani postup vyšetřo
vání škody likvidátorem N-em nepokládá soud za správný. ~dyž tomuto
bylo šatech něco určitějšího známo, neměl využívati nevědomosti man-
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želky žalobcovy a později i nevědomosti žalobcovv a měl jim otevřeně
a určitě věc vysvětliti a ne později z tohoto omylu vyvozovati dus ledky.
Konečně sám žalobce, když mu byl předložen škodný protokol k podpisu,
přikývl vlastně údajum své manželky a když byl dotazován na ony šaty,
prohlásil, že to musí býti asi pravda. Když žalobce prohlásil' sám ihned,
že se na věc dobře nepamatuje, nalézali se v nepříznivé proň situaci a neuvědomil si ani dosah svého prohlášení, vždyť rozsah škody neznal a nemohl jej věděti. Žalobce byl také ve vyšetřovací vazbě, trestní řfzení
bylo proti němu ale podle § 90 tr. ř. zastaveno. Žalobci nemůže býti při
čítán ani zlý úmysl, ani nějaké zavinění a nemůže mu proto býti za vinu
kladeno ani jedno z provinění § 31 odst. 7 všeobecných podmínek. Odvol a c í s o u d potvrdil rozsudek prvého sDudu. O ů vod y: Podle § 31
odst. 7 všeobecných pojišťovacích podmínek zaniká nárok na náhradu,
jestliže pojištěný při vyšeHování škody se provinil podvodným udáním
nebo zatajením, zejména jestliže podstatně přehání výši škody, jakož
i udává, že zničeny nebo poškozeny byly předměty, kterých před škodou
nebylo. U žalobce nenastal ani jeden z těchto důvodů. Žalobci nelze zejména vytýkati podvodné jednání, které předpokládá zliý úmysl, nýbrž
pouhý omyl, jejž lze omluviti stavem věci, zejména rozčilením. Jedině
podvodné uMní nebo zatajení způsobilo by podle všeobecných pojišťo
vacích podmínek, že by nárok žalobce na náhradu škody zanikl, a nikoli
pouhá nedbalost nebo hrubá nedbalost, jak se snaží dovoditi odvolatelka
poukazem na ustanovení § 32 odst. 3 pojišťovacího řádu (zákon ze dne
23. prosince 19'17 čís. 501 ř. z.). Toto ustanovení pojišťovacího řádu není
ustanovením kogentním, nýbrž pouze rámmvým, které může býti, ve prospěch pojištěnce smlouvou (všeobecnými pojišťovacími podmínkami)
změněno. Bylo tudíž v daném případě rozhodným pouze ustanovení § 31
,odst. 7 všeobecných pojišťovacích podmínek, které pro zánik nároku na
náhradu vyžaduje podvodné jednání pojištěncovo a nikoN jeho hrubou
nedbalost.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Dů

vody:

K dovolacím vývodům, pokud při doličování dovolacího důvodu
právní mylnosti se obírají vztahem § 31 třetí odstavec Čí's. 7 všeobecných
pojišťovacích podmínek pro pojišťování požární k ustanovení § 32 třetí
,odstavec zákona o smlouvě pojišťovací ze dne 23. prosince 1917 čís: 501
ř. z. se podotýká, že toto zákonné ustanovení jest podle § 42 téhož úkona
sice nutícím pravidlem, ale jen ve prospěch pojistníkův. Úchylek od ustanovení toho, které by byly v neprospěch pojistníkův, nemůže se pojistitel
dovolávati. O takovouto úchylku nejde, neboť to, v čem se odchyluje § 31
třetí odstavec čís. 7 všeob. pojišť. podmjnek od zmíněného zákonného
pravidla, jest naopak na prospěch pojistníkův, neobsahuje-Ii odchylka ta
ustanovení, podle něhož by ke ztrátě náhradního nároku stačila hrubá
nedbalost, projevivší se v dotyčném jednání pojistníkově. To odpovídá
povaze tohoto jednání, vylíčeného pod čís. 7 § 31 všeob. pojišť. podmínek na rozdíl od opomenutí a jednání podle předchozích ustanovení
6s. 4 až 6 iéhož § 31 všeob. pojišť. podmínek, k nimž vedle úmyslu nebo
zlomyslností stačí hrubá nedbalost.

čís.
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Přfal-Ii soud žalobní odpověd' sel?sanou v jazXk!' f!1e!1šil';0~ém,. a~
I j podmínek pro použití tohoto jazyka, a nartdll-lt ustn. jednam,
~~~l~l tím, že odpověd' byla podána včas. a hodí se k tomu, o?y byl?
ní dále po zákonu jedn~n? Do rozh?dl';utí toho Jest ~ekurs PrlP~s~y:
o pn"etí žalobní odpovědi na soud Je ukonem soudm pravomoc., Jez
J
h
dO
podléhá přezkumtt vyss.c sou u.
00.

(Rozh. ze dne 4. května 1935, R II 151/35.)
P r v Ý s o II cl přijal žalobní o~jpověoď sep~anou -: jazyku llo~meckém,
0koliv žalovanému nepřísluší pravo nemecke mensmy, a nandll ust11l
aC I áni o žalobě. Rek u r sní s o u d odmítl rekurs žalobcův do tohoto
Je, neseni. O Ů vod y: Tvrdí-Ii žalobce, že napadeným usnesením prvý
usn
.
.
d l · h'
oud přijal také žalobní odpověď, je to v rozporu se SpiSy, tyD e mc z
s snesenim tím byl ustanoven jenom rok k ústnímu )ednání. Přijetí žal0'bní
~dP0'Vědi bylo je.n. předběž,nou. otázkou; ~teroou s.' ~'oud ol. st5l!lc.e m.u~el
rozřešiti, než nařtdll rok k ustmmu Jednam. Re,sem t~to predbezne otazky
nebylo však předmětem napadeného usnesem, ktere se obmeZllo Jenom
na ustanovení rDku. Pl10ti takovému usnesení není. podle § 130 odst.,,2
c. ř. s. samostatného prostředku a musel proto byh rekurs j3:ko m;pnpustný odmítnut. Skutečnos:, že žalobci s usne~ením tím byla doruc~na
také žalobní odpověd' - coz podle obsahu SpiSU se stalo bez vyslovneh~
nařízení soudcovského soudní kanceláří - , nelze považovati za soudnt
usnesení ve smyslu § 514 c. ř. s., nebo za písemné vyhotovení ve smyslu
§ 521 odst. 2 c. ř. s., .od jehlož doručení by po:čala běžeti lhůta k pod~ní
rekursu. Podle § 514 c. ř. s. lze rekursy podavatt Jenom prah soudmm
)lsnesením, nikoliv také průti jejich důvodům, tedy ta'ké nikoliv poroti
/ tomu, jak snad si řešil soud pří vydání usnesení 0' nařízení roku p~edběžné otázky, aniž by to vůbec byl v usnesení samotném ne1:>o v JehD
důvodech vyslovil. Nemůže proto nepodáním rekursu nabýti moci práva
proti straně žalující řešení předběžné otázky, které oylo jednou ze složek,
které k vydání usnesení o nařízení roku vedly. Doručení žalobní lodpovědi není usnesením, nýbrž jen opatřením soudu, případně soudní kanceláře a proti tomu podle § 514 c. ř. s. rekurs přípustný není.
N e j v y Š š í s o u d zrušil usnesení rekursního soudu a uložil mu,
1:>y o rekursu žalobcově věcně rozhodl.
Důvody:

Nejvyšší soud neshledává příčiny, aby se uchýlil od náwru vysloveného a zevrubně odůvodněného v rozhodnutích čís. 9786 a 8028 sb. n. s.
Jestliže první soud přijal žalobní odpověď sepsanou v jazyku německém,
ačkoliv žalovanému nepřísluší právo německé menšiny, a nařídil ústní
jednání, rozhodl tím, že odpověď byla podána včas a hodí se k tomu,
aby bylo o ní po zákonu dále jednáno (§ 244 c. ř. s.). Tím odňal žalující
straně možnost, aby podala návrh na vynesení rozsudku pro zmeškáni
Civiln! rozhodnutí XVII.
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podle § 398 c. ř. s. a mohla tato uhájiti svůj nárok z tohoto důvodu jen
rekursem podaným proti onomu rozhodnutí soudnímu. Jinak by se stalo
přijetí odpovědi na soud pravoplatným a nemohla by už býti odpověď
dodatečně odmítnuta ani podle čl. 4 odst. 3 jaz. nař., ani podle předpisů
civilního řádu soudního. Tuto ochranu právní jest žalujíc straně přiznati.
Přijeti odpovědi jest zároveň úkonem soudní pravomoci, jenž podléhá
přezkumu vyšších soudů, ježto jsou s ním spojeny účinky práva hmotného nebo procesniho. Jest proto rekurs proti onomu usnesení přípustný.
čis. 14354.
,
Před vyhlášením konkursu podle § 91 ex. nov. 23/28 Sb. z. a n.
(§ 341 a násl. ex. ř.) - povolená a vykonávaná vnucená správa tímto
vyhlášením nedotknutá, neodložená a n"zrušená, nepřestává býti exekuční vnucenou správou, podléhající dozoru a moci exekučního soudu.

~" i

,JM" 3?---~-

(Rozh. ze dne 7.

května

1935, R IV 145/35; duvody viz Úr. sb.
čís.

čís.

2082.)
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K pohledávkám za podstatou podle § 49 čís. 2 kon.l{. ř. náleží i náklady sporu uložené správci konkursní podstaty.
Třebas byla přikázána útratová pohledávka podle rozvrhového usneseni správci konkursn! podstaty, nejde o jeho osobni nárok, nýbrž o pohledávku konkursní podstaty samé, zúčastnil-Ii se správce konkursnl
podstaty rozvrÍlového řízení v této vlastnosti.

(Rozh. ze dne 8.

května

1935, R

192,/35.)

P r v Ý s o u d povolil vymáhajícímu věříteE Janu W-ovi proti konkursní podstatě Viléma B-a exekuci zabavením a přikázáním pohledávky
proti okresnímu soudu v L., jehož rozvrhovým usnesením byla správci
konkursní podstaty jeho útratová pohledávka přikázána. Rek u r sní
s o u d exekuční návrh zamítl. D ů vod y: Povolení exekuce odporuje
rozvrhovému usneseni okresního soudu v L., z něhož Se podává, že pohledávka byla přikázána správci konkursní podstaty, nikoliv konkursní
podstatě samé. Jde o útratovou pohledávku správce konkursní podstaty
podle §§ 52 a 127 odst. 4 konk. řádu, jež jest osobní jeho pohledávkou,
nikoliv pohledávkou konkrusní podstaty.
N e j v y Š š í s o li d obnovil' usneseni prvého soudu.
Důvody:

Podle § 126 odstavec (3) konk. Ť. čís. 64/31 sb. z. ano lze proti
správci konknrsní podstaty vésti exekuci jen pro pohledávky za lmnkursní podstatou. K těm patří podle § 49 čis. 2 konk. ř. také nároky
z právních jednání správce konkursuí podstaty, čímž jsou míněny í nároky z úkonů procesních, tudíž i náklady sporu uložené správci lmnkursní
podstaty, jak jest tomu v souzeném případě (srov. rozhodnutí čís. 5958

. b. 11. s.). Exekuce jes~ také v,:dena na jmění p.atřící do ko.nkursní p~d
St t t. j. na pohledavku, jez byla rozvrhovym usnesemm okresmho
s a dY" v L. přikázána správci konkursní podstaty, zúčastnivším se v této
I
.
... . k
lid'
1 v one' exek
' Ne n ,.
sou
, kci
rozvrhového
nzem, Ja o II' t fa tDva. pOl
e av<a
UCl.
;unosobní nárok správce podstaty, jenž jedná sice za konkursní podstatu,
a~e ne' na své nebezl.'ečí, a proto p~tří ,~vedená pohledávka d? k?nkursm
Jodstaty. Konku!sm. po~\stata nenl ovse!n, san:o.~tatnJ::~~ra~n~m pod~nětem, poněvadz pra~m,m, subl,ektem Jmem" .lez ]I tvon, zus~ava n~dale
'm úpadce jen nakladam s Ol jest mu odnato (§ 3 konk. r.) a preve~\~no na spt"ávce kon~u.rsní podstaty (§§ 79,.81: I 17 k?nk. ř.). Za konkursní podstatu provad'. spravce podstatr praym jednam procesmo a ~?,e
kuční úkony jen ve sve funkCI lako je]1 sprav ce. mkohv na svuJ ucet.
Bylo-li v rozhodnutí čís. 8177 sb. n. S. vysloveno, že úpadková podstata
jest také procesně způsobilou, nebylo tím řečeno, nic jiného, než že Jest
Ihosteiné, zda vystupuje jako strana konkursm podstata sama nebo
správce konkursní podstaty. A právě Z toho jest zřejmé, že ať byla
soudem přikázána pohledávka konkursní podstatě nebo jejímu správci,
ide vždy? nárok I?,tříci d,o kouku~sní podstatJ::. a,nikoliv p!ímo, a oso~ně
správci. ro platl , O pnsouze!1ych nebo pnkazanych utratach, jezto
správce má nároky jen proti podstatě podle § 127 konk. ř., nikoliv proti
třetí osobě, a to i v příčině útrat, jež byly určeny podle odst. 4 § 127
konk. řádu.
čís.

14356.

Týká-Ii se zažalovaná pohledávka podniku ~edeného nadále pod firmOll zemřelého zůstavitele na účel pozil.stalosti, není závady, by nebyla
žalována pozůstalost jal<o kupec pod touto firmou.
(Rozh. ze dne 8. května 1935, Rv ! 737/33.)
Srov. čís. 10373.
Proti žalobě na zaplacení kupní ceny namítla žalovaná firma šimon
M., že nemůže býti vůbec žalována, poněvadž jediný její majitel Šimon
M. zemřel před podánim žaloby a že tedy měla býti žalována jeho pozůstalost a žaloba doručena k rukám přihlásivších se dědiců. Proc e sní s o II d uznal podle žaloby. O d vol a c í s u d nevyhověl
odvoláni a k výtkám žalované firmy, že rozsudek je zmatečný podle
§ 477 čís. 4 a 5 C. ř. S. uvedl: firma kupce jest jméno, pod kterým obchod
provozuje. Netvoří sice samostatného právního podmětu vedle' nebo
mimo něho, není právnickou osobou, avšak kupec mMe pod firmou žalovati a býti žalován a žalovaná firma má procesní zpusobi1ost. Neprávem vytýká odvolání, že žaloba nebyla řádně doručena z toho dů\'odu,
že měla býti doručena dědici Rudolfu M-ovi do vlastních rukou a nikoliv
Maxu Z-ovi, který po dobu projednání pozůstalosti byl k zastupování
firmy oprávněn. V daném případu jest pod firmou žalována pozustalost
po Šimonu M-ovi. Žaloba byla podána dne 14. dubna 1932 a od 8. března
do 16. června 1932 byl kurátorem pozustalosti ředitel továrny Max Z.,
který podnik pocl firmou Šimon M. provozovaný vedl a zashtpoval a ni-
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k'Oliv Rud'Olf M . .žal'Ovaná netvrdila že se v d'Obě podání žal'Oby Rudolf M.
jako dědic k pozůstalosti přihlásil a k zastupování jejímu byl 'Oprávněn .
.žal'Ovaná firma také právním zástupcem plnou m'Ocí vykázaným celý
sp'Or pr'Ovedla. Z toho vyplývá, že tu uplatň'Ovaných zmatečn'Ostí rozsudku a řízení jemu předcházejícího podle § 477 čís. 4 a 5 c. ř. s. a § 7
c. ř. S. není.
N e j vy

Š

š í soud

nevyhověl

dovolání.

Důvody:

Podnik vedený pod firmou šimon M. se vede po úmrtí majitele šímona M-a dále pod touto firm'Ou na účet pozůstalosti. .žalobkyně byla
by zajisté oprávněná podati žalobu na pozůstalost p'O šimonu M-ovi,
není však nijak závadné, když se pozůstalost žaluje pod jménem firmy,
když se zažalovaná pohledávka týká podniku vedeného pod touto firmou
na účet pozůstalosti. Firma jako taková nemůže býti sice žalována, ale
žalován může býti kupec pod svou firmou a tímto kupcem jest zde pozůstalost (srov. rozh. čís. 10373 sb. n. s.). jako zástupce pozůstalostI byl
zapsán dne 8. března 1932 do obchodního rejstříku ředitel podniku Max
Z., a ježto byla tomuto žaloba doručena, nelze mluviti o zmatečnosti
dovolatelkou vytýkané.
čis.

14357.

Nejde o p'Orušení předpisu § 416 c. ř. s., ani 'O zmatek podle § 477
čís. 9 c. ř. s., vydal-Ii soud písemně rozsudek (výrok) jiného znění, než
jak byl ústně prohlášen, šlo-Ii o patrnou nesprávnost výroku rozsudku
ústně prohlášeného a vada ta byla dodatečně v písemném vyhotovení
rozsudku napravena.
(Rozh. ze dne 8.

května

1935, Rv I 1010/33.)

Pro c e sní s o u d zamítl žalobu na zaplaceni ... Kč, o d vol a c í
s o u d vyhověl odvolání a uznal podle žaloby. V písemně vyhotoveném
rozsudku uvedl odvolací soud: Při vynášení rozsudku bylo jen zřejmým
nedopatřením prohlášeno, že se odvolání nevyhovuje a v odp9r vzatý
r'ozsudek se potvrzuje . .že odvolací rozsudek byl usnesen tak, jak v písemném jeho vyhotovení jest uvedeno, je zřejmo i z toho, že vysloveno
bylo při prohlášení rozsudku, že žalovaný jest povinen nahl'adití žalubci
útraty řízení odvolacího, jak v písemném vyhotovení rozsudku budou
určeny do 14 dnlI pod exekuci. Z celého odůvodnění prohlášeného rozsudku 'Odvolacího bylo také zjevno, že žalobě bylo vyhověno. Byl proto
nedopatřením prohlášený výrok rozsudku, že se odvolání nevyhovuje
a rozsudek v odpor vzatý potvrzuje podle § 419 c. ř. s. opraviti tak, že
se odvolání vyhovuje a uznává podle žaloby jak uvedeno ve výroku písemného vyhot'Ovení rozsudku.

Ne j v y

Š
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š í s o u d schválil tento názor.
Důvody:

Jest ovšem správne, ze podle § 416 ods!. 2 c. ř. s. je soud. na ~vé
.OZ hod nutí vázán, jakmile je prohlášeno, z čehož plyne, že zásadm zmena
ak nebyla přípustná. Než o takový případ tu nejde, když opravou
z ~fední moci do rozsudku samého poj.~!ou ,bylo nap'ra~eno patrne. nedotření totiž nesprávnost, která byla Jlz pn prohlasenr rozsudku I stra~~m zj~vná z toho,.. že _útratový, v~rok a úst~í odůvod~ění celého r~z
udku odpovídaly JIZ pn prohl'asem on'Omu vymku, jaky Je v plsemnem
~yhOtovení uveden: Nebylo !e~y. zá;rady, ,aby odvolací soud onu patrn'Ou
nesprávnost opravIl dodatecne I plsemne.

h

čís.

14358.

PrávO' věřitelů na oddělné uspokojeni nezaniká již tlm, že věřitelé
přihlásili své PO'hledávky i ,lakO' osobní vyrovnací věřitelé.

ti

(Rozh, ze dne 8. května 19'35, Rv [ 2.536/34.)

o

jmění žalobkyně bylo zahájeno dne 6. května 1933 řízení vy'rov~
naci které se skončilo jeho přijetím s 45% vyrovnací kvotou. K nzem
tom:1 přihlásila i žah.'vaná sv.oji pohledávku nyní e.xekučně, (vnucen?u
dražbou nemovitostí zalobkyne) vymahanou a bylo JI na lejl zadost pnznáno pro ttlto celou pohledávku hlasovací právo . .žalovaná hlasovala
pro přijetí vyrovnání celou přihlášenou pohledávkou . .žalobyně, tvrdíc,
že žalovaná přijetím vyrovnání, pro které hlasovala, pozbyla sveho oddělného práva a že její pohledávka do 55% zanikla a do 45,% kvoty
byla zastavena, domáhá se žalobou, by byla vyslovena nepřípustnost
exekuce vnucenou dražbou nemovitostí pro tuto pohledávku vedené.
Niž š í s o li d Y žalobu zamítly, o d v o' l' a c í s o u cl z těchto d ů V'O d ů: .žalované přísluší pro vymáhanou pohledávku na nemovitostech
žalobkyně právo zástavní na základě žádosti žalované, došlé na so,:d
dne 30. prosince 1932 a právo úkojné povolením exeku,e nucenou drazbou těchto nemovitostí ze dne 2. ledna 1933 vzniklé. Vyrovnací řízení
zahájeno bylo usnesením krajského soudu civilního v P. ze dne 9. května
1933 a jde tedy o právo, jež vzniklo před 50 dny před zahájením vyrovnacího řízenÍ. Právo takto nabyté není podle ustanovení § 13 vyr. ř. zahájením vyrovnacího řízení dotčeno. Od této zásady není ve vyrovnacím
ř2,du stanovmo odchylek, a nelze tedy z ustanovení jeho dovozovati, že
věřiteli nepřísluší a že jeho pohledávka je podrobena vyrovnacímu ří
zení, jestliže knihovní zástavní právo anebo poznámka zahájeného dražebního řízení je v takovém pořadí, že věřitel nemůže býti vůbec uspokojen z nemovité věci. Vyrovnací řád po této stránce řeší pouze otázku
'Jřiznání hlasovacího práva oddělných věřitelů, ale lim nedotýká se malerielní podstaty tohoto práva, neboť o tom, zdali dojde oddělný věřitel
výkonem svého práva na oddělení nebo uspokojení úhrady své pohledávky a zda zůstává jenom odkázán na vyrovnací kvotu, nemůže v řízení
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tomto bý!i ;ozho?ován?, pon~v~~ž to ~elze s určitosti na jisto postaviti,
n~b?f vyresem teto ota~ky zav';.SI na vysl'edku dražby a výši exekučnfho
vyt,,:zku ..Od,,:-olatelk':, ';la za to! z<;.tot? právo oddělné, resp. právo k úkoji
zamklo t~m, z.e strane za~ovane p.~I.zn~no bylo v~ vyrovnacím řízení právo
hlasovacl a ze ona take pro pnJett vyrovnám hlasovala. Tento názor
nefflá ,zákonné ~pory. Ustanov!,ní ~ ~7 vyr. ř., na něž se žalobkyně odvolava, t~to ot~zk~ ~e prospe~h JeJlho názoru neřeší, neboť upravuje
pouze otazku pnznam hlasovaclho prava oněch oddělných věřitelů jímž
toto právo hlasovací má ?ýtí přiznáno pouze potud, pokud pravděpo
doblle nebu:de JI,ch pohled,,;vka uhraz.ena z oddělného práva. Ale to nelze
na JIsto v nze111 vyrovnaclm p'O'stavlti a tím til!ké nemůže toto oddělné
práyo býti dotče.no. Tak.é " hlas?vání pro vyrovnání nelze spatřovati
projev IJf? .~zdal~. se,od~elneho pra~a se strany oddělného věřitele, když
vyrovnacI rad, pnznavaJlcI hlasovacl právo těmto věřitelům pouze jenom
s hlediska pravděp.odobností, takové účinky s tímto hlasováním nespoJUJC ~ ne~ylučuJe tun platnost ustanovení § 13 vyr. ř., podle něhož oddelna prava zahájením vyrovnacího řízení zůstávají nedotčena.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovol'ání.

'ak

ávni osobností a nemá ani povahu spolku. Také nedošlo ,dosud
f:traci politických stran, jejíž dtlsl~dky JSo,: .dosud n,:zna:nY a
. k t tg ě strana o niž se jedná, byla zatml rozpustena. Nepnchaz! tu
~s ,a I~U ani ja'kO právní osobnost, ani jako případné firemní označení a
\ u,,:-a adž tyto okolnosti jsou ze směnky na první pohled patrny, Je
onev
.
• č - • I
'h
P
směnka neplatná a nezavazuje smene ne za ovane o.
N e j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolání.

. ,:S re

Duvody:
podle § 3 čis. 6 směnečného zákona stačí takové označen~ směn~č~
'ka které vtlbec může býti jménem právního subjektu. To vsak pr~ve
n~IIZ~ tvrditi o sporném označení směnečníka, neboť tento Jest Qznacen
nnénem politické strany a politická strana není právnickou sobou (srov.
ťozh. čís. 5993, 7450, 7762, 7826 sb. n. s.). Podl~ platného řádu právn'ho, jenž jedině přichází v úvahu, nejsou pol!trcke str,any org':,ms?vany
'a'ko právnické o.soby a nutno proto ~suzovatr ze sporneho oznac~m sm~
hečnlka na polil1ckou stranu a mkol!v na sp01ek. Jde tedy o sm~nku neplatnou pro nedostatek označení směnečníka (§ 3 čís. 6 směn. zak.).

Důvody:

Stačí

poukázati k správným důvodům napadeného rozsudku a dodati
že zah~iení~ vyrovnacího řízení zanikaji práva na oddělné uspokojeni
Jen,v pnpade uvedeném v § 14 vyr. ř. čís. 64/31 sb. z. a n.; jinak zůstá
~.aJl P?dle § 13 odstavec (1) vyr. ř. tato práva nedotčena a oddělllí vě
ntelé JIch n~p'ozbývai!,. ani ~dyž přihlásili své pohledávky i jako osobní
vYiovna.Clventel<;" co~ Jest zceJme. z ustan~vení § 43 odstavec (4) vyr. ř.,
ano ~dy~ JIm za ,:ast, ktera ~~av~epodobne nebude uhrazena z práva na
odde~ene u~pokoJent; bylo pnznano hlasovací právo (§ 47 odstavec (3)
vy~. r.):. byt I tato .~ast z~sahovala celou pohledávku a i když hlasovací
p:av,o P!l:' t~kto e:!znane ,vyko?aH, S hmotněprávního hlediska by oddelnt veTl Lele, kten JSou. zarOven osobními věřiteli vyrovnacího dlužníka
pozbyli o~dělného l?ráva lín;, že J)řthlá~ili své pohledávky i jako osobnl
(vyrovnacI) poh!edavky a ze pnznane hlasovací právo vykonali jen
t~hdy, kdyby bud' .vý~lovně, (§ 869 ~bč. zák.) nebo mlčky (§ 863' obč.
zak.) se sveho oddelnello· prava vzdal! (§ 1444 obč. zák.), což se nestalo.

čís.

14360.

Pronajat-Ii Jeden z_obou spoluvlastn,ikil. byt ve spol~ném dom~,

zarnčiv nájemci zároven ochranu podle zákona na och!. naJ., a vypoVl-

dají-li oba takto pronajatý byt, schválil um druhý spoluvlastník celé
jednotné právní jednání prvního, spoluvla~tnika, tedy, pronájem i zamčenoU. ochranu, která byla podmmkou celeho smluvmho obsahu (§ 901
a § 1016 obě, zák.).
(Rozh. ze dne 8. května 1935, Rv I 791/35.)
P r v Ý S o u d ponechal k námitkám žalovaných v účinnosti soudní
výpověd' z bytu jim žalobci danou, o d vol a c í s o LI d výpověď zrušil.
Ne j v y Š š í s o II d nevyhověl dovolání.
Duvody:

čís.

14359.

Byla-Ii jako směnečník označena politická strana, jest
platná.
(Rozh. ze dne 8. května 1935, Rv I 782/35.)

směnka

ne-

žalob,ce za!alova!. s':lěn~u, v níž ~yla uvedena j«ko směnečník ně
mecká nar,?dn.e ~oclal!s!t~ka .~trana ~~~nická.. Pro ce sní s 'o u d ponec~.al sm~necny platebnt ,pnkaz ,v uc!nno~!t, o d vol a c í s o u d jej
zrustl. D u vod y. Na zazalovane smence 'est uvedena jako směnečník
německá národně socialistická strana dělnická. PolitiCká strana není

V souzeném případě jde o to, zda na žalované se vztahují podle nza-·
vřené smlouvy předpisy zákona o ochraně nájemníkU v příčině bytu,
o nějž v tomto sporu jde. Rozhodné jest, zda tato ochrana byla smluvena
v roce 1934 při přestěhování se žalovaných do vypovídaného bytu. Jeden
z obou spoluvlastníků, z nichž každému, patří polovice do:n~, a to pr.
Božetěch F., pronajal sporný byt žalovanym a u'Jednals mOli, ze na Jejtch
nový byt vztahují se předpisy z"kona na ochranu nájemníků jak co do.
činže, tak co do výpovědi. Žalovaní podle učiněné dohody přestěhoval!
se do nového bytu v dubnovém termínu 1934. Jestliže nyní druhý spoluvlastní _ Josef F. - společně s prvním spoluvlastníkem vypovídá
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spor~ý byt, uz?ává tím nezb~tně platnost a závaznost nájemní smlouvy
uzavren~ yrvmm . spoluvl<rstmkem, n~boť jinak by se musili domáhati

vy:khzem z~lov~nych pro neplatnost .najemní sml'Ovy. Uznal-Ii tedy druhý
sp?lu~lastmk nalem?l smlouvu za ~avaznou I pro sebe, schválil tím celé
pr~vm jed~aní p.rVn!ho. s~oluvlastm~a, který jednal ve skutečnosti nejen
jmen~m svym, nybrz I jmenem. druheho spaluvlastníka (§ 1016 obč. zák.),
neb?! jako pouhy ,spol,uvlastn~k ~lohl' nakládati voloě jen svým ideálním
podIiem (§ 829 obc. ~ak.), v nem~ bl' ?ebyl? lze byt pronajati, ale nikoli
pr,:ve~, v celku, ].akym je prona]Imam bytu ve společném domě (§ 828
obc .. zakL Schvahl-II ~edl'. spolužalujÍcí Josef F. nájemní smlouvu,
,chv~hL .lIZ t:m cele. prav11l ]ednam spclužalujícího Dra Božetěcha F.
u~~vren.e se zalo~~n~m; toto právní jednání nelze rozděliti na smlouvu
na]e';ln1 a na zvlast111 sn;I,:~vu o zaručení ochrany nájemníků, a nelze je
schvahtr leli co do ledne -castr, ale neschváliti co do části druhé která
byla P:o druh.ou .smluvní :t:anu předpo~1adem (podmínkou) pro u~avření
ceIkoveho pra~mh,: ]ednan~. (§ 9:01 ob,c zák., který slovem »výsl'ovoě«
minI pOlem »zreJIne«, po pnpade I micky - srov. rozh. čís. 42'6 a 987
sb. n. s.). Takový př,~dpoklad (pomínka) "náleží pak k celému smluvnímu
obsa~u (srov. rozh. ~IS. 126?7 sb:. n. s.), takže nesplnila-Ii by se, nedošlo
by :,ubec k; s~louve v celem jeJlm obsahu. Již podle zásady poctivosti
a vny '! prav?lm styku (§§ 863 ~ 914 obč. zak.) nelze připustiti, aby dov~l,:tele poklada}~ za neplatnou len ]edno část jednatneho právního jednanl a druhou cast za platnou podle toho, j<rk ta hoví jejich zájmllm
nebof buď b~lo celé je,dnání neplatné s dalšími důsledky, nebo bylo celé
lednam pla!n,;;, a pa~ zalobcl nemohou dáti výpověď z bytu bez svolení
soudu',kdyz zalovanym byla smluvně zaručena ochrana nájemníků (srov.
ľOzh. CIS. 8971 a 9808 sb. n. s.).
čís.

14361.

Ani ,podle p~avi~el o vybíráni obecní dávky z nájemného není po
uplynut! 14denm lhuty uvedené v § 4 pravidel zavázán k zaplacení proti
obci jedině ma jítel domu.
(Rozh. ze dne 8. května 1935, Rv II 285/33.)
, Po~le}řednesu žalobního zavázal se žalovaný jako nájemník v domě
zalobc~, ~e ponese též veškeré. veřej.né dávky, jež postihuji nájemníky.
Obecm davku z vodneho a z na]emneho za roky 1929 a 1930 nezaplatil
cl b,yl proto na.tyto. nezaplacené dávky doručen žalohcům platební piíkaz.
žal~b,o~ domaha]l se zal obel na zalovaném zaplacení oněch dá vek.
N! z S I S o u d y uznaly podle žaloby, o d vol a c í s o u d z těchto
cl u -;'0 dů: Mylný je právní názor žalovaného, že žalobci jako výběrčí
organove obce mohou vybírati dávky od nájemníkú jen ve 14denn{ lhůtě
§ ~ pra~lde! o .~ybírání.o?e~!,í dávkl' z nájemného a že po uplynutí této
Ihuty prestav:]l byh vyberclml organy obce a mohou, ručíce za dávky
osobne, od teto doby požadovati placení jich od nájemníků jen podle
ustan,ovem § ,1042~bč. ~ák. Tento náz~r. není ani § 4 pravidel odů
vo?ne,n, nebot I v, pnpade pradlenJ s vyblraním dávky nemění se nic na
pravmn1 po stavem stran.

N e j vy

Š

š i s o II cl

nevyhověl

dovalání.

Důvody:

Marně odporuje dovolatel správnosti právního náZOJlI, že majitel
,'omu zůstává oprávněn i po uplynutí 14denní lhůty, uvedené v § 4 pra~idel o vybírání obecní dávky z nájemného (§ 6 pravidel o vybírání vodnéhO), j<rko výběrčí abce vybrati u nájemníka obecní dávky. Ani z ostatních ustanovení dotčených pravidel neplyne, že po uplynutí svrchu zminěné Ihlrty -jest zavázán k zaplacení proti obci jedině majitel domu, a že
tento na nájemníkovi může se pak domáhati náhrady jen podle § 1042
obč. zák. neboť ustanoveními těmi zůstává nedotčen základní předpis
o pl'atební povinnosti, obsažený v § 2 pravidel o vybírání dávky z nájemného (§ 4 pravidel o vybírání vodného), podle něhož je mimo jiné tam
uvedené případy povinen dávku platiti ten, kdo má místnosti od majitele
(trvaléhO užívatele) najaty ..... , tedy nájemník - a na této platební
povinnosti není dalšími ustanoveními dotčených pravidel nic měněno
(srov. také rozh. čís. 7210 a 8122 sb. n. s.).

čís.

14362.

Zřídil-Ii spoluvlastník nemo.vito.sti bez souhlasu druhého spoluvlastníka výměnek i na částeCh, k nimž mu nepřlslušelo výhradné právo
s nimi nakládati, jde v příčině těchto částí o absolutní neplatnost zřízení
výměnku s hlediska hmo.tněprávního. Význam této skutečnost při ro.zvrhu nejvyššího podání dosaženého při exekuční dražbě nemo.vitosti.

(Rozll. ze dne 8.

kvčtna

1935, Rv 11 330/35.)

Na ideální polovici nemovitosti, prodané vnucenou dražbou, bylo zří
zeno a vloženo povinnou MariI S-ovou bez souhb3u druhého spoluvlastníka ve prospěch žalovaného právo výměny, obsahující užívání lysických
částí nemovitostí. Při rozvrhovém roku bylo na tuto výměnu přikázáno
žalovanému 54.891)" Kč 60 h a žalobce byl se svým odporem proti tomuto
přikázání odkázán na pořad práva. Niž š í s o II cl Y zamitly žalobu.
N e j v y Š š í s u tl cl změnil rozsudky nižších soudů a vyslovil, že
žalovaný nemá nároku na přikázání částky 27.448 Kč 8311 z rozvrhového
usnesení.

Dúvody:
Oba nižší soudy vyslovily právní l1ázor, že právo v)rměnku, obsahující užívání fysických částí nemovitostí a zřízené pouze na nedílné
části pavinné strany bez souhlasu druhého spaluvlastníka, jest neplatné
jen vůčí druhému spoluvlastníku a, poněvadž prý tím bylo zasaženo jen
do práv druhého spoluvlastníka, nikoliv též do práv osob třetích, že nel11lIže ani žalobce jako třeti osoba jedině z tohoto dúvodu odporovati
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podle §§ 213 a 231 ex. ř. jsoucnosti výměnku. Než ustanovení § 213
ex. ř. nevypočítává důvody odporu proti jsoucnosti nároku v odpor vzatého, ani nevylučuje určité důvody z odporu. Jedině věcná práva váznoucí na vydražené nemovitostí docházejí k úhradě z nejvyššího podáni,
jak patrno z ustanovení §§ 216 a 228 ex. ř. Výměnek nabývá vlastnosti
věcného práva vkladem do pozemkové knihy a plati proto jako věcné
právo a <lbsolutně proti každému i pozdějšímu nabyvateli nemovitosti
(§ 443 obč. zák.). Exekuční soud jest oprávliěn na odpor zadnějšího vě
řitele zkoumati hmotněprávní pl'atnost formálně pravoplatného vkladu
(rozh. čís. 7941 sb. n. s.) a jest proto oprávněn také z'koumati, zda a
pokud věcná vlastnost výměnku má absolutní platnost z hmotněprávního
hlediska, či zda a pokud výměnek jest jen nárokem obligačním, jenž
v rozvrhovém řízení nepřicházi v úvahu. Zřídil-li spoluvlastník bez souhlasu druhého spoluvlastníka výměnek i na částech, u nichž mu nepří
slušelo právo s nimi lJak1ádati, jde v příčině těchto částí o absolutní neplatnost, poněvadž nikdo nemůže postoupiti více' práv, nežli sám má
(§ 442 druhá věta obč. zák.), což platí i o' spoluvlastníku (§§ 829, 361,
362 obč. ztrk.) a zákon nikde nepraví, že neplatnost nastává jen tehdy,
odporuje-li tomu druhý spoluvlastník, jak tomu jest na příklad v přípa
dech §§ 870, 871 obč. zák., o něž tu nejde. žalobce sice musil počítati
se zapsaným výměnkem v době, když žádalo vkl'ad zástavního práva
pro svou pohledávku, ale tím není dolíčena relativní neplatnost výměnku;
žalobce tedy neměl tehdy ani právního zájmu (§ 228 c. ř. s.) na této
otázce a tento právní zájem vznikl teprve za rozvrhového řízení, když
v něm byl zasažen i žalobcův nárok na uspokojení. Ale věcné právo výměnku jest aspoň potud platné, pokud zasahuje vydraženou nedílnou část
dlužnice, a nelze proto výměnkáři odepříti věcné právo na užívání její
polovice lysických částí nemovitostí. Plnění to jest in natma ovšem nemožné bez souhlasu druhého spoluvlastníka nemovitosti a exekuční řád
neupravuje otázku, jak jest v takovém případě s výměnkem naložiti při
rozvrhu nejvyššího podání. Jest proto použíti obdobně ustanovení §§ 227
a 211 ex. ř., podle nichž lze ol niti výměnek v určitých případech i penězi.
V motivech k § 22'6 ex. ř. se praví, že podle způsobu jednotlivého pří
padn jest rozhodnouti, zda v případě § 226 ex. ř. jest odskodnění hraditi
oprávněnému přikázáním jistiny aneb úroků. Poněvadž výměnek vázne
jen na ideální polovici nemovitosti, bylo naň přikázati uhrazovací jistinu,
rovnající se polovici odhadní hodnoty výměnku, tudíž částku 27.448 Kč
83 h.
čis.
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Ustanovení § 2 čís. 3 odpůrčího řádu vztahuje se i na zřízení zástavního práva pro jakoukoliv pohledávku; věřitel může proto odporovati pokud jsou tu dány podmniky citovaného ustanoveni - i knihovnímu
pohledávku.
zástavnímu právu zřízenému pro'

V

(Rozh. ze dne 8.

května

1935, Rv IV 104/34;

důvody

viz ÚL sb.

č.

2083.)

čís.

14364.

Zrušil-Ii zaměstnavatel bez důvodu a předčasně služe~ní smlouvu ~
~ stuancem ,nelze v tom, že tento na to konal v podniku na zakladě
smlouvy 'se zaměstnavatelem po krátkou předem stanovenou ~~
novzatím práce odlišného druhu, spatřovati jeho souhlas se zntsenMn
pro
I~b'
předchozí smlouvy s uze m.

zan:'

(Rozh. ze dne 9. května 1935, Rv I 2634/33.)
S,O II cl Y zamítl'Y žalobu, jíž se žalobce domáhal na žalonáhrady mzdy ušlé mu bezdtlvodným a předčasným zr.ušením
~~~ebního poměru, o d vol a c í~ s o. u d z t~~chto. d ů ;r ~ d ů: Zalobce
b I až do konce března ~ 932 zan;estnan jako .u:,edl1lk, !,~cez ~ne 1. dubna
1~32 k vyzvání žalovane vstoupIl znovu?o JejIch sluze~, :,tvsak z~ zcela
"ných podmínek. Toho dne byl mu tOtlZ doručen dOpIS zalov~ne !Irmy
l~hoto obsahu: »Př~ijímám Vás,pro~atímně od clneš,ní~o dne do ute,ry dne
5. dubna t. 1'. včetne jak~ tru~larsk~ho nl1s~'a, kterymzto ~nem se umluv a
tato automaticky bez vypovedl ruSI. Odmena za tuto pracI bude v percentuelním poměru k dosavadnímu měsíčnímu služnému.« Tento dopIS
, obsahuje veškeré podstatné náležitosti služební smlouvy ve smysluustalIovení § 1151 obč. zák a jestliže žalobce zltstal u žalované fIrmy skutečně do dne 5. dubna 1932, jak sám doznává, pak tím dal zcela nepochybně najevo (§ 86~ obč: z{1~.), že s. oněmi po?mín~a~i souhlasí. Nešlo
tu jen o jednostranny projev zalovane strany, hm mene to byla smlouva
, odporující dobrým mravům. Vešel-li žalobce s žalovanou firmou v novou
smlouvu, pak ovšem dlužno v tO?' spatřoo~vati též jeho s~JUhlass; zru~
šením předchozí smlouvy pracov11l a nemuze nym tvrdltl, ze ona puvodm
smlouva byla zrušena jen stranou žalovanou.

Niž š í

éfirmě

Ne j vy Š š í s o u d zrušil rozsudek odvolacího souelu a uložil mu
nové jednání a rozhodnutí.
Duvody:
žalobce odvozuje svůj zažalovaný nárok z toho, že ho. žalo;raná dne
31. března 1932 předčasně bez důležitého důvodu propustIla, aokoItv se
úmluvou ze dne 29. července 1931 zavázala, že žalobce do konce roku
1932 nepropustí, a domáhá se tedy na žalované firmě náhrady po~le § 29
zákona ze dne 16. ledna 1910 čís. 2.0 ř. z. Společník žalované IIrmy N.
dne 31. března 1932 všem úředníkům žalované firmy za vykonanou práci
poděkoval a prohlásil, že počínajíc dnem 1. dubna 1932 nemá nikdo
v továrně co dělati. Tím zrušila žalovaná služební poměr se svýmI úřed
níky, tudíž i se žalobcem. Když pak žal?va~á dopisem ze dne 1. ~~~m~
1932 vyrozuměla žalobce, že ho prozatImne do, 5. dubna 1932 pnJ1ma
jako truhlářSkého mistra za odměnu, která bude v percentuelmm poměru k dosavadnímu služnému žalobcovu, že dnem 5. dubna 1932 se
tato smlouva automaticky bez výpovědi ruší, a když žalobce na základě
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tohoto dopisu prácí skutečně konal, lhostejno zda proto, že chtěl žalované vyjítí vstříc, nebo proto, aby si něco phvydělal, nedošlD tím k obnovení původního služebního poměru skončeného dne 31. března 1932, ani
k, jeho změně, ježto žalovaná neprohlásila, že touto novou smlouvou má
se původní služební poměr obnoviti nebo modifikovati; nelze ani usuzovati na takový úmysl stran, neboť žalobce byl před 31. březnem 1932
zaměstnán u žalované jako úřednik a na dobu od í. dubna do 5. dubna
1932 byl phjat jen prozatímně jako truhlářský mistr, a šlo tedy o poměr
jiného druhu a jen na docela krátkou dobu. Není tudíž správný závěr, že
v prozatímním konání práce truhlářského mistra žalobcem v době od
1. do 5. dubna 1932 dlužno spatřovati souhlas žalobcův se zrušením
předchozí smlouvy služební, a že žalobce pozbyl zažalovaného nároku,
který opírá o nedodržení původní služební smlouvy žalovanou. Neboť
z toho, že žalobce konal po zrušení svého služebního poměru úřednic
kého v podniku žalDvané shora uvedenou prozatímní práci jako truhlář
ský mistr po dobu 5 dnů, nelze ještě usuzovatí, že tím dal nepochybným
způsobem mlčky (§ 853 obč. zák.) najevo, že se vzdává svého nároku
z původní služební smlouvy, která podle jeho tvrzení byla až do konce
roku 1932 nevypověditelná a byla žalovanou bezdůvodně a předčasně
zrušena. Okolnost, že žalobce nevyhověl vyzvání žalované ze dne 6. dubna
1932 ani pozdějšímu vyzvání, aby přišel k žalované firmě do práce, jest
pr:o spor bezvýznamnou. Povinnost žalobcova ke konání prozatímní práce
práce skončila automaticky dnem 5. dubna 1932. Nutno proto v uvedených vyzváních žalované spatřovatí pouze nabídku k uzavření nové
služební smlouvy, kterou ovšem žalobce nebyl povinen přijmoutí. Ježto
nížší soudy nezjístíly skutkové předpoklady pro posouzení důvodností
a výše žalovaného nároku, byl napadený rozsudek zrušen.

čís.

důvodů:

- I bu o zaplacení služebních požitků opírá žalobce o to, že prý výza
' I ovanou. spo Iecnos
'
t'1,
"d' o e služebního poměru, jez, mu b y Iad 'ana za
po~ep ro~i rávní a neplatná. Jde tudíž v souzené věci o neúčlI1nost výpoje,sd'
slPužebního poměru podle § 24 odstavec (2) zilkona o soukromý. ch
' "
ve I, zetnancích ze dne ll. ,
cervence
1934 CIS. 154 s b . z. a n. a po dl e
'
5
".
61~ S,'
b z. a n., ? za~",h oV,am
. , ra zames
1 zákona ze dne 31. brezl~a 192 CIS . .
§ 'ch (služebních) poměru po dobu CVICel1l ve zbranI (cvICel1l sluzebcovnl
'I'I zames
, t nanec
. h) podle § 5 zákona čís. 51/25 sb. z. a n., nenas t OUpl~IC 7' dnů po skončení cvíčení ve zbrani (cvíčení služebního) práci, má
C o a to že vystupuje, leč by včasné nastoupení bylo znemožněno z dů
se"té
z příčiny
,
. I10 zavment.·
. , 'N
'
' ll!sta bez Je
epravern
ma'dovo Ia t e I za t0, ze
IeZI
h"
,
h
t
hd
I I'I
novení § 5 zák. čís. 51/25 sb. z. a n. n~pnc ~Zl ". uva u ,e y, b Y.lužební poměr skončen před nastoupel1lm sluzebl1lho pomeru n~spr,,;v
~ou výpovědi. Prohlašuje-li §, 1 ~2) zá~;. čis. 61/2~ sb., z. a, n. vy'pov;ď
danoU v ochranné době za pravne bezucl'l1nou, trva sluzebn~ pomer d,ale
a jest proto i v takovém. příp,adě zaměstnan~c .P? skončel1l v?j~nskeho
cvičení povinen nastoupIlI sluzbu. NenastoupIl-lI zalobce ve Ihute stanovené v § 5 zák. čís. 61/25 sb. z. a n. u žalované společnost~ službu, j,est
podle druhé věty § 5 cit. zák. míti za to, že vystoupIl ze sluzby, zejmena
když žalobce ani netvrdil, že mu bylo včasné nastoupení znelTlo~něno
z důležíté příčiny bez jeho zavínění (§ 5 ). Žalobcův pracovní pomer byl
tudíž zrušen vlastním jeho vystoupením a nepřichází proto v úvahu před
pIsy §§ 37 a 38 zákona Čí~. 154/34 s:b. ~. a ?, jež r>ředpokládaj!, ~~ ;aměstnavatel propustil zamestnance predcasne, nemale k tomu dulezlteho
důvodu, pokud se týče, že pracovní poměr byl zrušen výpovědí nesprávně danou. Žalobn} ná!ok není opod;;tatněn, i,ežto. žalobce nedbal
povinnostI k nastoupenI sluzby mu ulozene v § 5 z~k, ČIS. 51/25.
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čís.

Nenastoupil-li zaměstnancc do 7 dnu po skončeni cvičeni ve zbrani
práci, má se za to, že vystupuje, třebas mu byla dána v t. zv. ochranné
době výpověď ze služebního poměru.

V takovém případě neplati §§ 37 a 38 zákona ze dne 11.
1934 čís. 154 Sb. z. a n.
(Rozh. ze dne 9.

května

července

1935, Rv II 309/35.)
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Spolkový zákon čís, 134/1867 ř. z. nemá ustanovení o likvidaci
spolku a nelze užíti obdobně předpisů o likvidaci obchodních společnosti
a společenstev.
Neupravují-Ii ani stanovy likvidaci spolku a rozešel-Ii se tento způ
sobem ve stanovách upraveným, zanikl jako právnická osoba a pozbyl
způsobilosti podati žalobu.
(Rozh. ze dne 10. května 1935, R I 413/35.)

Zalabce dostal od žalované před nastoupením vojenského cvičení
6týdenní vÝPOV('ď služebního poměru v t. zv. ochranné lhůtě (§ 1 zák.
čís. 61/25 sb. z. a n.) ke dní 30. září 1934. Z toho důvodu nenastoupil
již po skoneční cvičení ve lhůtě 7 dnů u žalované službu, domáhá se
však na žalované zaplaceni požitků služebních za dobu od 1. října 1934
do 31. prosince 19'34, 1. j. za dobu, která by musil'a proběhnouti k poslednímu dni nové, druhé výpovědí. Žaloba byla zamítnuta s o u d Y
vše c h tří s tol i C n e .i vy š š í m s o II d e!TI z těchto
J

P r v Ý S o u d vyhověl žalobě, jíž se žalující spotek domáhal na svém
členu členského příspěvku a úhrady výloh, vzniklých spolku hájením
zájmu žalovaného podle stanov. O d vol a c í s o u d zrušil rozsudek
prvého s'Dudu i řízení mu předcházející pro zmatečnost a žalobu odmítl
(§§6 a 7 c. ř. s.). O Ů vod y: žalující spolek se na zá!kladě usnesení valné
hromady ze dne 1. června 1933, dobrovolně rozpustil a vyhláška o rozpuštění bvla uveřejněna v úředním listě. Žaloba byla podána Dr. Ríchardem

~ čis.
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T -em v plné moci žalujícího spolku dne 19. září 1933, tedy po jeho rozpuštění. Plná moc zástupce žalujicí strany je datována 22. března 1933.
V době podání žaloby žalující spolek již neexistoval a je podána žaloba
právním subjektem již neexistujícím.

_. I bce vystavěl na příkaz Karla O. st. dům a zůstal 111U Karel O. st.
za o dení tohoto
'
.zazalova"y
. ' obnos. D'um ten b yI preve d en
díla dluzen
za p:ov~ smlouvou na syna Karla O. st., Karla O: ml. a j~ho ž~nu Harpos u~~alované). Žalovaní namítli proti žalobě jednak, ze, zazal?vana
boruI d~ ka j'e nedospělou poněvadž má prý žalobce doddalt nektere
av
'.
. zahajeua
."
"
po h e práce
jednak že sporu
vadl
rozepre o hl eeIne eze po I"em~n:' vede'ná proti Karlu O. st. Žalobě bylo vyhověno soudy v sec 11
dav y,
.
'" '" .
d
t'chlo
tří s t .o I i c, II e J v Ys S 1 111 S o II e m z t:"
<

<

Ne j vy

Š

ši soud

nevyhověl

rekursu žalobcovu.

Důvody:

Žalujicí strana byla spolkem podle zákona ze dne 15. listopadu 1867
134 ř. z. (srov. § 2 stanov). Dne 1. června 1933 valná hromada se
usnesla na dobrovolném rozchodu spolku, kter.ýžto rozchod dozorčím úřa- .
dem byl vzat na vědomí. Žaloba byla podána až 19. září 1933 na úkladě
procesni plné moci podepsané dne 22. března 1933. Dobrovolným rozchodem zaniká spolek jako takový a jako právnická osoba (§ 26 z{ule
čís. 134/1867, srov. Dr. Václav Dusí!: Československé právo spolkové
str. 56, Ehrenzweig: System 1925 1/1 str. 197, Mayer: Lehrbuch L
str. 125, Klang: Komentář l. str. 288). O likvidaci spolku nemá spolkový
zákon žádného ustanovení. Podle stanov (§ 29) urči valná hromada, jež
se usnesl'a na zrušení spolku (§ 26 e), zároveň spolkové jmění k účelům
ob:cně prospěšným:, Z t?ho plyne, že naše práv~ nezná likvidací spolku
a ze v so~zenem pnpade am stanovy takovou likVIdaci neupravily. Ani
obdo~a predplsů o hh!claci o~cho~ních společností a hospodářských
spolecenstev tu nema mIs ta, panevadz podle zákona a podle stanov (§ 2)
~ebyly účele,!, s~olku zisk nebo některý z účelů § 1 zák. čís. 70/1873
r. z. Ustanov!l~-h P?slední va!ná hromada likvidátora k <rea!í~aci jmění
a JehO' odevzdam ucelu, jemuz bylo valnou hromadou venovano nejde
~ likvidátora v~ s:TIy:slu t~c~nickém, nýbrž o důvěrníka, jemuž byla svě
rena reahsace jmem zamkleho spolku do věrných rukou. Usnesla-Ii se
poslední valná hromada na dobrovolném rozchodu, aniž odsunul'a den
r~zchoqu n~ dobu pozdějŠí',J:ak tímto usnesením spolek zanikl a po"byl
zaroven zpusobllostl podalI zalobu a vystupovati jaJko strana ve sporu
(§ 1 c. ř. s.). Nemohl tedy ani procesní zmocněnec podati po rozchodu
spolku žalobu jeho jménem. Obzvláště zanikla tím i funkce orgánů
oprávněných k zastupování spolku a ježto t. zv. likvidátorovi právo k zastupovam spolku pro nedostatek zakonného ustanovení nepřísl'Uší není
tu ani zástupčího orgánu. Rozhodnutí nejvyššího správního soudu, sbírka
Bohuslav čís. 1112, se na souzený případ nehodí, poněvadž tam šlo
P?uze o legitimaci rozpuštěného spolku ke stížno.sti k nejvyššímu správčis.

mml1 soudu.

čís.
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Předpis § 891 věta třetl obČ. zák. není hmotněprávním ustanovením
nýbrž obsahuje procesuálni předpis platný v době vydán! občanskéh~
zákona, zmšený článkem I. odst. 2 uvoz. zák. k c. ř. s.

(Rozh. ze dne lO.

května

1935, Rv I 1120/33.)

<

("

<'

důvodů:

Dovolatelé vytýkají, že oclvolar;í soucl nepráve,:, ~os~zoval. jako ne.. ustnou novotu jejich námitku, ze poclle § 891 tretl vety. obc. zak .. po
pnXání žaloby může věřitel hlovatí solidárního dlužníka]en, upust1l-11
p~ oclané již žaloby proti druhému solidárnímu dlužníkovI. Tato obrana
~algvaných, ač již v í'ízení prvn~ stol~ce plně byla I?řednesena s pouKana žalobu podanou sveho ca Sll zalobcem ploh Karlu O. st. a pak
ze~echanou v klidu, byla sice oděna před soudem l'rv~ stolice v ná~tkU pře zahájené. To však nezba~110 SOlíC: pov1l1noslt P!ezkoul:,a~1 t~tto
námitku i s hlediska práva hmotneho, :ohz s hledIska ~ 891 .treh ~et;'
obč. zák., neboť soud musí samostatne pO~OUdlt1, kteE emu za'~onn~111~
ustanovení jest podřaditi skutkové okoln,osŤ!, strauO~l predn~sen,:;. Vecn<e
však výtka dov~lat~llt ,opodstatněn~ ne111: P;edpls §.891 veta tre,Ť! ?~~
zák. není hmotneprav11l111 ustanovemm, nybrz odsahuje plocesua111l precpis odpovídající procesnímu právu v do:;" vydání občans~ého zá~ona
pl:tnému, jenž však byl zrušen článkem i. odst. 2 uvoz. zak.k c. r. s,
(srov. zejména Tnsch: Der Einfluss. cler Z!VIlproze~srechte ,,;ut.das materiene Recht, ll. vyd., str. 219 a nasl., pak rozll. Ol. U. n. r. CIS. 293~,
3804 a čís. 866 sb. Nowakovy, pak Ehrenzweig System 1928 Jl/I str. 9~,
Stub~nrauch k § 891 Klangkomentář 1I/2 str. 293 a j.). Poukaz k § 1154
obč. zák. není na místě, ježto tu nejde o smlouvu služební, nýbrž "o sml?uvu o dílo. Poukazují-Jí dovolatelé k tomu, že dilo nebylo dOkonceno, jest
je odkázati k § 1168 obč. zák., podle ;"ěhož přísl~ší pO<?11lk~teh<s<~1Iuveny
plat, když byl ochoten plniti ~ coz v souze~em pr;pade mZSl s<oudy
zjistily ~ a zabránily-Ii mu v tom okolnosÍ1, jez ,se sbehlr na stra,ne ob~
jednatelově, což se stalo, protože nepodala druha smluvm strana zalo?cl
potřebné stavební hmoty a nesejde pak na tom, zda ve sporu prohlasll
žalobce svou ochotu, že dílo dokončí.
čis.
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Zrušení sl'Užebníbo poměm vedoucích úřednlků sanov:aný~.h spoři
telen výpovědí jim udělenou ve smyslu čl. XXXV a XLIX zák. C1S. 54/32
Sb. z. a n.
(Rozh. ze dne lG, května 1935, Rv I 33/35.)
Srov. Úr. sb, čís. 1911.
žalobce byl zaměstnán jako vedoucí úř~dník u F: spořitelny; Podkladem jeho služební smlouvy byla služebnr pragmahka s]ednana mezi
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Svazem německých spořítelen a Svazem uankovních a spořitelních úřed
níku v Č. S. R. Plat jeho řídil se podl·e schématu vydaného Svazem čsl.
spořitelen. Podle tohoto schématu měl žalobce dostávati na služném od
1. ledna 1934 měsíčně 4.750 Kč předem. f. Spořitelna, která byla v roce
1933 sanována, splynula lusí dne 2. prosince 1933 se žalovanou Okresní
spořitelnou F. Dne 14. listopadu 1933 dostal žalobce Svazem čsl. spoři
telen výpověď služebního poměru a nebylo mu služné ode dne I. ledna
1934 vypláceno. žalobce neuznal danou mu výpověď, poněvadž prý mu
nebyla dána zpusobem předepsaným služební pragmatikou, totiž po
předcházejícím disciplinárním řízení, a namítl, že se ani výbor spořítelny
na výpovědi neusnesL Jest dále názoru, že zakon ze dne 21. dubna 1932
čís. 54 sb. z. a n. se nev2ltahuje na služební poměry vedoucích úředníku
spořitelen, případně, že spořítelna jest podle tohoto z!ikona oprávněna
snížiti nepřiměřeně vysoké služební požitky vedoucích svých úředníku,
nikoliv vš",k zrušiti služební jejich poměr a žádá proto, by mu žalovaná
vyplatila jeho služební pO'žitky za dobu od 1. ledna 1934 do 30. června
1934. Niž š í s o u d y žalobu zamítly.
Ne j vy Š š í s o u d zrušil rozsudky nižších soudu a uložil· odvolacímu soudu nové jednání a rozhodnutí.
Duvody:
čl. XLIX zák. čís. 54/312 sb. z. a n. platí ustanovení čl. XXXV
i pro »jiné« ústavy v čl. XLIX jmenované, mezi nimi zvláště
pro spořitelny. Z doslovu ziUkona plyne nade vší pochybnost, že odchyl'ky
v druhém a třetím odstavcí dotčeného článku XLIX uvedené (pod a), b)
se týkají jen obdobnéhO' použití § 17 b) zákona čís. 239/24 sb. z. a n. ve
znění čl. XXVII zak. -čís. 54/32 sb. z. a n. a nikoli též čl. XXXV cit. zákona. Opak neplyne z materiálií. Podle vládního návrhu (tisk. 1622 posl.
sněmovny N. S. R z roku 1932) mělo býti vládě vyhrazeno (čl. XLVII
návrhu), by nařízením zásady stanovené mezi jiným v čl. XXXV obdobně
mzšířila na podměty uvedené v § 2 pod. b) až d) zák. čís. 239/24 sb.
z. a n. V duvodové zprávě jest to odůvodněno tím, že pro podstatnou
odlišno·st právní formy dotčených ústavů od útvaru akciové společnosti
nelze dobře v rámci osnovy podrobně provésti odchylné řešení a proto,
že se to vyhrazuie nařizovaci cestě. Ústavně-právní výbor poslanecké
sněmovny přesunul čl. XLVII vládní předlohy jako čl. XLIX v doslůvu,
iiťk byl též uzákoněn (tisk. 1647/32 posl. sněm.). Ve zprávě ústavně
právního výboru senátu N. S. (tisk 723/32) bylo dolíčeno, že smyslem
vládního návrhu, jalkO'ž i usnesení poslanecké sněmovny na podkladě
zprávy jejího ústavně-právního výboru jest, umožniti jednak snížení pří
slušného počtu vedoucích funkcionářu, jednak umožniti snížení jejich
nadměrných služebních požitku, a na jiném místě mluví tato zpráva
výboru o tom, že požadavek, aby by to s velkou opatrností postupováno"
při praktickém použití ustanovení čl. XLIX, totiž při případných výpovědích vedoucích úředníku ústavů a podniků, při výplatě odbytných a
stanovení pensijních požitku těmto osobám přináležejících, jest plně oduvodněn úvahou, že se v lidovém peněžl'ictví a v jiných ústavech ve
smyslu čl. XLIX nevyskytuje v dusledku zavedené systemisace služeb-
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' t a výše zaměstnaneckých platÍ! ani přílišný počet vedoucích

~:c~ ':~'~ ani nadměrná výše jejich služebních požitků. Není tedy opod-

ure n} u,. ar - že u sanovaných spořitelen jest pouze přípustno snížení
stad~e.ťrn':~~ platu vedoucích úředníků a nikoli též zrušení jejich služebn~ h
Yěru výpovědí jim udělenou ve smyslu čl. XXXV a XLIX CIt. zak.
mc l~ľ~ zákona vyslovuje též pro spořitelny platnost článku XXXV,
Čl., odstavci třetím ustanovuje, že služební poměry členu předsta
kter~v~ vedoucích úřední,ků a zaměstnanců vůbec, jímž byla udělen~
venks a' lze v období tří let poté, co představenstvu banky (obdobne
pro ur ,
'd
""ť
ed spořitelně) bylo doručeno vyr?zumě,ni ~ ?~sk~tnut: P?' ~ory" zrUSl 1
~olcem kalendářního čtvrtletí po. predcha~eJ1Cl seshnedeln~ vypOV;dl ~ez
ohledu na ustanovení jakýchkol'iV a s, kymkohv sJ~dnanY,ch s!u~ebmch
úmluva že kdo z nich vystoupli z.e sluzeb ba~~y, .al na vYEov,e~, banky
nebo na výpověd' vla;;,tní, m~.pr?h b~nce neJvys nar~k na !nmeS}C~l ,služební plat bez vedleJslch pozlt,ku,?~sem hez uJm}' z:"lwnr;ych n~roku na
od očivné a jiné zaopwtřovacl pozltky podle prav;llch predpls,u.o pe~
si'~ím pojištění zaměstnan<;u. Z I?hoto dosl?vu ,;akona Jest zreJmo, ze
SA,10UVY s uvedenými zamestnanCl ]s,:u ,zru~lteln~. be~ .ohledu na ustanovení jakýchkoliv úmluv, což zn~mena, ,ze ~lSposlhvm ]1nak .norma ~ 20
zák. o obch. pom. čís. 2q/191O r. z; ma mill pro, tut~ skup mu zamestnancu platnost normy veNcí (srov. duvodovou zpravu llsk 1622/32 pos1.
něm. str. 64). Žalobce ne muže se tedy odvolávalI na ustanovem smlouvy,
~odle níž jeho praco,vní poměr muže ,býti vy~o:,ěz~n to~iko po pře~cho
zím disciplinárním ř1zem na podklade dlsc,phnarmho ,nale~u. ,Byl-I! ,služební poměr zrušen. výpov~dí, má z~městna~ec pO,dm z:usem Jen ~aro~
na odbytné, byto-h takove smluvne ,.~lledi1ano, pnpadne ~a ?d'p05 lv,ne.
Tyto nároky byly zdurazněny a zvlasl upraveny ve druhe ve,t~ tre~lho
odstavce čl. XXXV zákona čís. 54/32 sb. z. a n., a nelze schvahll nawr
dovolatelův, že by zaměstnanci, jehož poměr byl předčasně zruš~n
přesto, že s ním byla smluvně ujednána delší výpo,vědní lhůta. ne?~ vJ;pověd' úplně vyloučena, mělo se tímto ustanovemm dostalI 1ak~sl nahrady za škodu vzniklou I?u výpovědí podle zákona. Ja~ék?hv, umluvy
o výpovědi nemají podle zakona platnost. Naproll tomu zustav5'Jl v p~at
nosti smlouvy, upravující nároky po rozv~zání ~~užební~5l pO,me,ru, ,:vsak
zakon obmezuje požitky v mch stanovene neJvyse na třlmeSlČ11l sluzebm
plat, .ovšem bez újmy zákonnZch ~á;oků na .odpočiv~.~ ~ jiné z~opatřo~
vací požitky podle právních predplsu o penslJ11lm pO]1ste11l zamestnancu
(viz zprávu ústavně-právního výboru senátu N. S. tisk. 723 ai 1932 str. 8
v doslovu »při případných výpovědích vedoucich úředníku, dále při výplatě odbytných a stanovení pensijních požitku. těmto o~obám podle J~
jich služebních smluv přináležejících ... «). Podl·e § 12 ČlS. 5 stan.o~,by
valé F. spořitelny bylo spořitelnímu výboru vyhrazeno propusŤ1t~ ~re~
níky a zaměstnance spořitelny nebo je dáti do výslužby. V zasedam vyboru jmenované spořitelny ze dne 6. listopadu. 1933 bylo usneseno, že se
uděluje svazu čsl. spořitelen zmocnění, by žalobci dal výpověď ke dni
31. prosince 1933, má-Ii to svaz za vhodné v zájmu spořitelny; dále,_ že
svaz žádá a zmocňuje, aby záležitost ředitele H. (žalobce) podle sveho
uvážení jménem spořitelny vyřídil. Podle § 25 zákona čís. 302/20 sb.
z. a n. jsou spořitelny povinny podrobiti se opatřením a výzvám svazu
čsl. spořitden, který je mimo jiné povolán, by sledoval a hájil zájmy SpoCivilní rozhodn"ti XVII.
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lečné spořitelnám
čís. 5) bylo

(§ 24 lit. c) cit. zákon;,). Podle stanov F.

spořitelny

právo výpovědi úředníkům ovšem vyhrazeno jejímu
výboru, avšak, hledí-li se k svrchu uvedeným ustanovením zákona
čís. 302/20 sb. z. a n., nutno výbor spořitelny pokládati za oprávněna
svěřiti v příčině žalobcova služebního poměru vhodná opatření svazu čsl.
spořitelen. Když se tak stalo a dozorčí a revidující organ (svaz) uznal
na zrušení tohoto poměru výpovědi, byl výbor spořitelny nucen se tomu
podrobiti a proto byl služební poměr žalobcův rozvázán výpovědí svazem za spořitelnu mu danou, ovšem za předpokladu, že žalobci byla dána
výpověď orgánem svazu k tomu podle jeho stanov oprávněným. Svaz
česko,slovenských spořitelen vypověděl na žádost F. spořitelny žalobci
služební poměr ke dni 31. prosince 19'33. žalobce uplatňoval v odvolání,
že mu výpověď byla udělena členem ředitelství svazu Dr. N. a to bez
předchozího usnesení podle stanov povolaného a oprávněného orgánu
svazu a nabídlo tom dÚkazy, jež' nebyly provedeny. Byl-li výpovědí,
o níž jde, pověřen svaz a měl-li svaz pti tom postupovati podle svého
uvážení v zájmu F. spořitelny, nešlo o pouhé sdělení výpovědi, na níž se
již nsneslaspořitelna, nýbrž o právní jednání svazu, jež mohlo se platně
státi jen orgánem právnické osoby svazu k tomLl podle stanov povol!,ných. Stanovy svazu čsl. spořitelen byly uveřejněny nařízením vlády
Csl. republiky ze dne 27. července 1920 čís. 477 sb. z. a n. a orgány
svazu, jejich obory a rozsah oború jsou uvedeny v § 7 tohoto nařízení.
Podle § 20 je k zastoupení svazu na venek povoláno ředitelství, a čeho
třeba k platnosti jeho usnesení, je stanoveno v § 19 téhož vlád. nař.
Bude tedy nutno, aby nabídnuté důkazy byly provedeny a bylo zjištěno,
došlo-li k platnému usnesení ředitel'Sltví Svazu o výpovědi žalobce a bylo-li mu toto usnesení sděleno ředitelem N. nebo jiným způsobem. Kdyby
jmenovaný ředitel N. žalobci dal výpověď bez platného usnesení ředi
tedství, tedy neoprávněně, nebyl by ní zrušen pracovní poměr žalobcův
a byl by žalobou uplatňovaný nárok odůvodněn. Věc není tedy zra~á
k rozhodnutí.
(§ 12
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>,vysazením z práce« zaniká nárok zaměstnancův na dovolenou, když
doba, po kterou zaměstnanec v tom kterém roce pro »vysazeni z práce«
nekonal službu, dosáhla nebo překročila dobu dovolené stanovenou
v § 17 zák. o obch. pom.
(Rozh. ze dne 10.

května

I ísemné práce a vedl stavební pokladnu. Měl zejména i právo při
dělníky, je propouštěti, přihlašovati a odhlašovati u neJlma ~Ské pojišťovny. Vedl zápisy o výsledcích práce (Bohrjournal), na~oceal
co pomocni dělníci mají dělati a podával písemné zprávy žalonzo v firmě
,
,
N
ipro
t o upn!
··t· k. ".a l·t
". h
vané
o výsledcích prace.
. e ze mu
! u vy~S!C,
městnanců kteří ve smyslu zakona o obch. pomoclllclCh podlehaj1
~amuto záko~u. Přichází také v úvahu, že žalobce byl přihlášen k pensYjnimu a nemocenské,,;u pojištění .~?ukr~mých ~ředníků a zřízenců.
také nasvědčuje tomu, ze konal vys~~ sluz?y. Mel. pr<:.to podk § 1~ z~~:
obch. pom. nárok na dovolenou -ln nead a, jezto zalovana proh VySl
~iC nenamítala, musel soud žalobě vyhověti. O d vol a c í s o u d zamítl žalobu. D ů v o df So~~ odvolací úplně se připojuje k.!,.rávn!mu
názoru soudu prvého, ze prac! zalobcovu jest posuzoval! za vySS! sluzbu.
Stačí poukázati k dotčeným zjištěním naříl:aného, ro~sudku. o právech
a povinnostech žalobce jako vrtmistra, pOKud se tyče sacl1tm!stra. Ustanovení § 17 zák o obch. pom. pro nárok na dovolenou. tam u;čený pfed~
pokládá trvalý poměr pracovlll. Dobu, po kterou zamestnanemu nemOC!
anebo nehodou výkon práce byl znemožněn, do dovolené včítati nelze.
Z tohu nutno souditi, že při výpočtu nároku na dovolenou zajisté jest
přihlížeti k oné době, ve které zaměstnanec vůbec nepracoval. Vždyť
plná dovolená má býti zotavením pro nepřetržitou práci. žalobce zaměstnán byl jen se mzdou hodino·vou. Nárok na náhmdu za dovolenou
uplatňuje se za poslední 3 roky, t. j. za léta 1931 až 1933. Po kterou
dobu v těchto letech žalobce byl skutečně zaměstnán, ani neuvedl. Vzhledem k ujednání z Února 1932 o vysazení z práce bylo hy to bývalo žádoucí, aby bylo lze zjistiti, přísluší-li žalobci vůbec ještě dovolená kromě
poskytnutých 8 dnú, když tě žalobce sám připouští, že ve zmíněné době
nebyl trvale zaměstnán. Avšak nehledě k tomu, nemůže žalobce doplnění
dovolené dodatečně žádaJti, uspokojil~li se 8denní dovolenou mu poskytnutou po několik let. Tu nemůže dodatečně již žádati prodloužení doby
dovolené, a to tím méně, když nárok ten zaniká, neuplatňuje-li se včas
ještě v dotčeném roce. Po uplynuti roku dovolené obchodní pomocník
není již oprávněn žádati ani prodl·oužení dovolené a následkem toho am
ni1hrady, neboť nároku na dovolenou nelze využíti k dosažení hmotných
výhod.
Ne j v y Š š í s o u d zrušil rozsudek odvolacího soudu a uložil mu,
by o věci znovu jednal a rozhodl.

k.onar ~omocné

To

Důvody:

1935, Rv I 742/35.)

Žalobce byl zaměstnán. u žalované jako vrtmistr a šachtmistr více než
15 let. Tvrdě, že mu příslušela podle § 17 zák. o obch. pomocnících dovolená třínedělní, že však ve skutečnosti obdržel dovolenou osmidenní,
domáhá se zaplacení náhrady za tento rozdil mezi dovolenou, kterou
skutečně obdržel a na kterou měl nárok, a to za léta 193'1-1933. P r oe e sní s o II d uznal podle žaloby. D tl vod y: Žalobce konal vyšší
neobchodní služby, neboť mimo ruční práce měl vyšší zodpovědnost,

387

V judikatuře nejvyššiho soudu (čís. 9399, 9434 sb. n. s.) byly pouze
řešeny případy, kdy obchodní pomocník neuplatňoval nárok na dovolenou včas, t. j. v dorozumění se zaměstnavatelem a v době přiměřené
provozovacím poměrům závodu. V takových případech vyslovil nejvyšší
soud zásadu, že zaměstnanec. který neuplatnil ve služebním roce nárok
na dovolenou včas, pozbývá náwku a nemůže po ulynuU slUžebního roku
žádati ani dovolenou, ani peněžní náhradu, ježto v neuplatňování práva
na dovolenou spočívá vzdání. se nárdku na dovolenou. V souzené věci
jde však

právě

o

případ opačný, neboť

žalobce tvrdil v odvolacím

řízení,
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v němž byly přípustné novoty (§ 33 zák. čís. 131/31 sb. z. a n.)
i nabízel o tom důkazy, že v letech 1931, 1932 a 1933 žádal dovolenou příslušející mu podle zákona o obchodních pomocnících v plném
rozsahu, ale že mu byla bezdůvodně v každém roce poskytnuta dovolená
pouze osmidenní podle zákona čís. 67/:25 sb. z. a n. žalobce podléhá
zákonu o obchodních pomocnících, ježto jeho pracovní úkony lze považovati za vyšší služby nekupecké (§ 2 odst. 1 cit. zák.), neboť šlo tu
zřejmě o čirnost vybočující svou povahou a jakostí z rámce prací děl
níků v závodě zaměstnaných. Žalobce měl mimo to též určité disposični
právo a rozhodovaci moc a jeho celková činnost - byť i konal některé
práce manuelní - byla službou dozorčí a do jisté míry i vedoucí
(čís. 12921, 4079, 4028 a j. sb. n. s.). Podléhá-li žalobce z<lJkonu o obchodních pomocnících a byl~-li mu poskytnuta dovolená v menším rozsahu, než mu příslušela ve služebním roce podle dotčeného zákona, byla
žalovaná na jeho úkor obohacena a on poškozen, neboť příslušel mu
nárok na placenou dovolenou, t. j. na plat za dobu dovolené, aniž měl
povinnost vykonávati sjednané služby. V souzené věci bylo však nesporno, že v roce 1932 bylo mezi stranami ujednáno »vysazení z práce«
a proto bylo třeba zjistiti, po kterou dobu v letech 1932 a 1933 žalobée
byl skutečně zaměstnán v závodě a jakou dobu byl z práce vysazen.
»Vysazením« z práce nebyl pracovní poměr zrušen, ježto šlo pouze
o novou úpravu (modifikaci) tohoto poměru, jinak v platnosti ponechávaného (čís. 13788 sb. n. s.). »Vysazením z práce« zaniká nárok naměst
nancův na dovolenou jen, když doba, po kterou zaměstnanec v tom
kterém roce pro »vysazení z práce« nekonal službu, dosáhl'a nebo pře
kročila dobu dovolené v § 17 ods't. 1 zák. o obell. pom. stanovenou.
Ustanovením § 17 zák. o obch. pom. mělo býti zaměstancům, na něž. se
tento zákon vztahuje, zajištěno potřebné zdravotní zotavení při trvalém
zaměstnání v podniku a po určitou zákonem přesně vymezenou dobu.
Předpokládá tedy zákon, že služební výkony, trvající celý služební rok,
způsobují takové vyčerpání sil zaměstnance, že jeho zotavení vyžaduje
určité doby na zotavení, která jest tím delší, čím větší je celková služební
doba zaměstnancova (§ 17 odst. 1 zák. o obch. pom.). Jestliže však síly
zaměstnancovy nejsou trvale vyčerpávány jeho nepřetržitými služebními
výkony, poněvadž mu byla smluvně poskytnuta doba, v níž zaměstnán
není - j,.ko je tomu právě při t. zv. smluvném »vysazení z práce«, pak
ovšem by podle smyslu zákona o obch. pom. mobl činiti nárok na zákonnou dov01enou podle odst. 1 § 17 tohoto zákona jen, kdyby během
služebního roku se mu - vysazením z práce - nedostalo ani tolik volných dnů, kolik mu § 17 odst. I zák. čís. 20/1910 zaručuje dovolené.
Jestliže však doba vysazení z práce dosáhla n~bo překročila dobu zákonné dovolené, nemá právního nároku ani na dovolenou podle § 17 zák.
o obch. pam., ani nárok na odškodnění za neposkytnutnou mu dovolenou,
ježto za započítatelnou dobu služební pro dovo'lenou nelze poklildati čas,
po který zaměstnanec pro »vysazení« nekonal práce, leč by šlo o důvody
v § 17 odst. 4 cit. zákona vytčené (§ 17 odst. 4 zák. o o'bch. pomocnících,
úsudkem z opaku). Věc není prolo zralá k rozhodnutí (§ 510 c. ř. s. a § 35
zák. čÍs. 131/31 sb. z. a n.).

čís.
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Zaměstnavatel odpovídá podle předpisů občanského zákoníka zaměstnanci za škodu, jež tomuto vznikla lim, že nebyl zaměstnavatelem
přihlášen k invalidnlmu pojištění. Nezáleží na tom, že měl pochybnosti
o pojistné povinnosti zaměstnancově.

(Rozh. ze dne ll.
žalobkyně

byla

zaměstnána

května

1935, Rv I 665/35.)

u žalované firmy jako

posluhovačka

od

1. dubna 1928 do 15. června 1932, kdy onemocněla a stala se částečně

invaldiní. žádost její za přiznání invalidní renty byla nositelem pojištění
pravoplatně zamítnuta s odůvodněním, že přihlášení její k invalidnímu
a starobnímu pojištění se stalo teprve dne 15. únOra 1932. žalobou domáhá se nyní žalobkyně na žalované firmě placení renty po dobu invalidity ve výši, na kterou by měla nárok, kdyby byla bývala žalovanou VČas
k pojištění přihlášena. Proti žalobě namítla žalovaná, že žalobkyně měla
jinde hlavní zaměstnání a že k pojištění nebyla přihlášena proto, poněvadž ujišťovala žalovanou, že není povinna pojištěním. žalobě bylo
vyhověno vše m i s o u d y, n e j v y Š š í m s o ude m z těchto
důvodů:

žalobkyně neměla v době své činnosti u žalované firmy jiného zaméstnání, takže nejde o konkurenci několika nesamostatných zaměst- I
nání.žalobkyně je svobodná a obstarávání vlastní domácno,sti jí nezabral'O příliš mnoho času, takže jest opodstaltněn názor, že při srovnání 'I
zaměstnání výdělečného s nevýdělečným pievyšovala činnost výdělečná
(činnost posluhovačky), ježto obstarávání domácnosti vzhledem na
rozsah domácích prací nezabralo žalobkyni více času než p'Osluho- I' ,:.'
vání v kanceláři a nelze je tedy hodnohti jako životní postavení, a
základ existence žalobkyniny. Nesejde proto na výši platu, pokud se týká ,~ t
otázky pojišťovací povinnosti. žalobkyně podléha!'a podle § 2 (1 ) zák. '
ze dne·9. října 1924 čís. 221 sb. z. a n. v doslovu zákona ze dne 8. listopadu 1925 čís. 184 sb. z. a n. povinnému nemocenSkémll, invalidnímu
a starobnímu pojištění. Žalovaná firma byla tlldíž jako zaměstnavatelka
podle § 17 cit. zák. povinna žalobkyni přihlásiti u příslušné nemocenské
pojišťovny nejpozději šestého dne ode dne, kdy počala službu povinně
pojištěnou. Nejvyšší soud dovodil již v rozhodnutí ve sbírce čís. 12882
ž~ při invalidním pojištění byla zákonemopllš1těna zásada pojištění z~
zakona (lpSO Jure) a že pojištění je tu závislé na podáni přihlášky a jejím
obs~hu, takže jejím nepodáním pojištěnci může vzniknouti škoda jsoucí
v pnčmné souvislosti s porušením povinnosti zaměstnavateli zákonem
pod, trestní sankcí nařízené. Zaměstnavatel, jenž opomenul přihlásiti
zamestnance k invalidnímu pojištění, jest mu tudíž práv z náhrady škody
z,.to.h? vzniklé podle předpisů občanského zákoníka, zvláště podle jeho
tncate hlavy o náhradě škody. žalovaná firma uplatnila v této věci

Čís.
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spoluzavinění žalobkyně, jež spatřuje v tom, že ji žalobkyně uvedla
v omyl tvrzením, že má u jiného zaměstnavatele hlavní zaměstnání
(§ 1304 obč. zák.). Podle § 17 svrchu uvedeného zákona stihá zaměstna
vatele ohlašovací povinnost a této povinnosti učiní zaměstnavatel zadost
odevzdal-li včas přihl'ášku pojišťovně. Paragraf 18 cit. zák. určuje, co m~
přihláška obsahovati. Zaměstnanec je jen povinen udati zaměstnavateli
včas okolnosti uvedené v prvním odstavci § 18 pod písm. b) a k tomu
nenáleži skutečnosti, z nichž by bylo lze posouditi, zda zaměstnání pojištěncovo má ráz zaměstnání hlavního nebo vedlejšího. Jinak nemusí se
zaměstnanec zúčastniti na podání přihlášky. Má-li zaměstnavatel pochybnosti o pojistné povinnosti osoby u něho zaměstnané, jest na něm
by podle třetího odstavce § 17 zákona současně s přihláškou písemně
s udáním důvodů prohlásil', že popírá pojistnou povinnost přihlašované
os~:~~ (t. zv. přihláška s. vt,hrad?u). V takovém připadě je povinností
pOj1stovny, aby sama vysetnla vsechny skutkové okolností, z nichž lze
učiniti si úsudek, zda takto přihlášená osoba na základě svého zaměst
nání jest povinnému pojištění podrobena či nikoliv, a musí pak vydati
výměr buď kladný, buď záporný, jejž lze napadati stranou jím dotčenou
přípustným 'Opravným prostředkem. Pochybnosti nezbavují však zaměst
navatele ohlašovací povinnosti zákonem mu uložené. Z toho ie patrno že
žal?v~ná lTI.ěla žalob~yni, byb-li u, ní zaměstnána, vždy přihlásiti u pří
slusne pOj1sťovny, trebas Jen s vyhradou, a že tato p'Ovinnost nebyla
vyloučena j"kýmk'Oliv udáním žalobkyně, pročež taková udání,třebas
byla nepravdivá, nemohla opodstatniti nepodání přihlášky a právě toto
opomenutí přihlášky zwkládá povinnost žalované k náhradě škody, a
nelze tu proto mluviti o sp'Oluzavinění žalobkyně:

čis.

14371.

~řihlási-Ii berní úřad k rozvrhu výtěžku za ideální polovici nemoVit~sti pohl~dávky státu na. ~elé nemovitosti knihovně za jištěné v pořadí
prednostmm podle § 216 CIS. 2 ex. ř. a jenom z toho důvodu se dostalo
s~tu ú~ady jeho přednostuích pohledávek, na něž by se jinak v pořadí
kmhovnun nebylo dostalo, nemůže se zadni věřitel, jenž vyšel se svou

pohledávkou na prázdno, domáhati stanoveni náhradni pohledávky podle
§ 222 ex. ř. v pořadí knihovniho zajištěni přednostních pohledávek státu
na druhé neprodané polovici téže nemovitosti.
(Rozh. ze dne ll.

května

1935, R II 224/35.)

Československý stát přihlásil k rozvrhu nejvyššího podání z prodané
ide~lní p o ~ o v i e, ne':10vitostí dluž~lku patřící, ~ hotovému zaplaceni

5'

v prednostmm porad! danovou pohledavku. Pohledavka ta byla knihovně
zajištěna na celé nemovitostí. P r v Ý S" u d pohledávku tu přikázal
podl~ přihlášky. Návrhu kníh'Ovních věřitelu na určení a vklad náhradní
pohledávky podle § 222 ex. ř, v pořadí přednostních pohledávek státu
na neprodané p.?lovici téže nemovitosti nebylo vyhověno, n e j vy Š š í m
so u d em z techto

důvodÍ1:

Jest nerozhodno, že pohledávka státu byla knihovně zajištěna na celé
nemovitosti a tedy t,"ké na její v dražbě neprodané ídeální polovici.
Názor dovolatelův, že by se v daném případě věcné ručení nem'Ovitosti
pro pohledá\Oky podle zákona s přednostním pořadím změnilo v zajištění
knihovní podle všeobecných norem exekučního řádu, není zákonně odů
vodněn. Berní úřad nepřihlási1' k rozvrhovému roku nedoplatek na dani
činžovní a pozemkové, jakož i převodní poplatek v pořadí knihovním,
nýbrž v pořadí předn'Ostním podle § 216 čís. 2 ex, ř. a jenom z toho
důvodu dostalo se státu úhrady přihlášené pohledávky, na niž by se
jinak v pořadí kmh'Ovním nebylo dostalo. Nemůže se proto rekurent domáhati ustanovení náhradní pohledávky podle § 222 ex. ř, v pořadí
knihovního zajištění pohledávky státu též na druhé, v dražbě neprodané
ideální polovici téže nemovitosti. Marně poukazuje rekurent na rozhodnutí nejvyššího soudu čís, 251 sb, Glaser-Unger, Neue Folge, a na Komentář NeumannÍ1v Ik exekučnímu řádu z r. 1909'---1910 (str. 654 k § 222
ex. řádu), ježto knihovní zajištění pohledávky státu na celé nemovitosti
bylo v daném případě zcela bez významu pro otázku práva státu požadovati úplně uspokojení své pohledávky i jen z polo'vice nemovitosti
v dražbě prodané. Není proto ani právního podkladu, aby v rámci onoho
zást~vního 'p.ráva, vl?žen.ého pr'O. pohledávku. státu též na druhé neprodane POlOVICI nemov!tosÍ1, byl vtelen náhradm nárok rekurenta jen z dů
vodu, že nedošel uspokojení v pořadí knihovním, ostatně předcházejícím
knihovnímu p~řadi pohledávky státu, z výtěžku dražby druhé polovice.
Z ~kol~oS!l, ze Sl dal st~~ s::ou pohl:edá,:,ku, ':1ajíc~ pI~dnostní pořadí
k nemuz pn rozvrhu jest pnhhzeh, take kmhovne zaJ1shh, nemÍl'Že rekurent nic ve svÍ1j prospěch vjtčžiH, neboť věc se má tak, jako kdyby zástavní právo pro stát vůbec nebylo vtěleno.
čís.
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Zvyklost v~pláceti novoročné. ",tMe ~ utvořiti i tehdy, když bylo
podle, kolektivm smlouvy stanovem Jeho prenecháno zaměstuavateli.
(Rozh. ze dne 11. května 1935, Rv II 78/35.)
Srov. rozhodnutí Č. 10661.
žalobc~ dom.áhal se na žalované výplaty novoročného za rok 1932,
1933 a častečne za rok 1934. Procesní soud, vycházeje z názoru že
usnesení~ozorčí rady, jímž byla žalobci zastavena výplata novoročného,
se stal,? az na konec roku 1932, pří soudil žalobci novoročné za rok 1932,
pnak zalobci žalobu zamítl. O d vol a c í s o u d k odvolání obou stran
zalobu na výplatu novoročného zamítl vůbec. Důvody: P'Odle kolek~
Ť1vnt,smlou~y bylo stanovení novoročného ponecháno šéfovi, a to podle
sameho pOjmu »novoročné« až ke konci roku. Svým pojmem rovná se
pOJmL! »remunerace«, není části platu a nemůže býti pochyby, Že jeho

-
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stanoveni vůbec, a zejmena co do výše může býti učiněno šélem až na
konci roku dle prosperity závodu a nikoliv dříve. Proto muselo býti ponecháno na vůli žalované, f!by se i v tomto případě až na konec roku
1932 rozhodla, zda a v jaké výši toto· novoročně žalobci přizná, neboť
smluvně na ně žalobce nárok neměl. Oznámila-li však žalovaná strana
koncem roku 1932 žalobci, že se mu remunerace nadále nepřiznává, jest
v tom zahrnut i právě 'končicí rok (Hl32), a nevyvodil-li žalobce z toho
důsledky a zůstal i nadále ve službách žalované, nemůže se o jeho
oprávnění ani po této stránce jednati, a nepřísluší mu novoročné nejen
za delší dobu, nýbrž ani za rok 193<2. Jinak by se ovšem měla věc, kdyby
žalobci nebylo sděleno, že se mu nadále novoročné nepřiznává. Pak by
ovšem nastal případ, řešený v rozh. čís. 10661 sb. n. s. Dodati jest, že
remunerace se udílí podle výsledrku hospodaření a podl1e konečné bilance
za uplynulý rok, ale i v případě že se vyplácela v předešlých letech pravidelně, a to po dobu tří let, nelze pustiti se zřetele, že mzhodující jest
prosperita závodu a že nelze ji uznati nadále v připadech, kdy závod
le pasivní a pracuje v pasivitě, jak jest tomu v tomto případě. V takovém
případě nelze ani dle dosavadních zvyklostí pravidelně vyplácenou remuneracl nadále uznati, neboť nastává dokonce nebezpečí trestního stí~á,:í zaměstnavatele .ve smyslu § ~86 tr. z. Proto nerozhoduje tu vůbec,
ze zalobce nesouhlasIl se zastavenlill výplaty novoročného, i kdyby tento
nesouhlas byl žalované oznámen.
N e j v y Š š í s o u d uznal podle žaloby.
Důvody:

Nejvyšší soud vyslovil v rozhodnuti Č. 10661 sb. n. s., že nárok na
za níž nutno pokládati i novoročné - může
býti založen a) buď smluvním ujednáním, nebo b) obchodni zvyklosti
v místě, kde jest zaměstnavatelův závod, anebo c) může býti podle okolnos'tí založen i tím, že zaměstnavatel vyplácí ve svém podniku remuneraci podelši ~ob~l?ra.:;jdelně, třebas dobrovolně, a ne ve stejné výši.
Soud pracovm zJIstIl, ze dovolateh bylo novoročné vypl'áceno žalovanou
po: 4, po sobě jdoucí období, vždy ve výši měsíčního platu a zjistil také,
ze vYP~~,ta, n.ovoročné!lO laktorům jest v živnosti knihtiskařské obvyklou.
Toto Zjl stem. nebylo zalovanou v odvolání vůbec napadeno. Podle zásad
v rozhod~utI Č. 1~661 sb. ,n. s. shora pod b) a c) dotčených, vznikl dovolateh tem Ilo zpusoby narok na placení no,voročného. Tomu nevadilo
že podle 'kolektivní smlouvy ponecháno bylo stanovení novoročného che~
lovi, težto nebylo ~n; vylo,:čeno, by se ~ozději v úvodě vytvořila zvyklost, ze se nOVOTOcne platIlo. Jde tedy len o to, zda se dovolatel zřekl
novoročn~h?, a zda stal'o se taM takovými činy dovolatelovými, z nichž
na tut? vulI stran lze bezpečně usouditi. Jednatelé žalované společnosti
usnesh se koncem r?ku 1932, že dovolateli nebude vyplaceno novoročné
am za rok 19~2" anI budoucně. Usnesení to bylo provedenO' a bylo sdě
l,eno dovolateh učetnim K; Dovolatel se proti srážce ohražo'val' jak vůči
učetmmu K., tak techmokemu správcovi D., nikoU však vůči jednateli V.
a pracoval dále v podniiku žalované. Tyto poslední dvě okolnosti - se~
trvání v práci a nepřednesení námitek jednateli - neopodstatňují ještě
periodickou remuneraci -

závěr že dovolatel zřekl se novoročného vážně a svobodně (§ 863 a 869

obč. ~ák.), ano šlo o, zan;ěstna;,ce hospo~ářsky na ža]o'va.né závisl~h,o,
o
. jenž se mohl duvodne
obavah, ze by byl JInak ze zamestnanl propusten
a vydán připadně neb,ezpečí nez~m~stnano~ti: Neběží te?y t,u o konkl~:
dentní čin tf!koveho razu, Jak Jel predpoklada § 863 obc. zak., by totIz
odle všech okolností nebylo důvodné příčiny, by se pochybovalo o vůli
~alobcoVě zřici se příslušejících mu nároků. Při tom nelze činiti rozdílu
mezi novoročným v době sdělení usnesení již splatným a budoucně
splatným, ježto důvody pro případné ml'čení dovolatele vůči jednatelůIn
žalované byly u obou částí stejné.
čís.

Byla-Ii

směnka

14373.

indosována jen na oko za

účelem

inkasa, je sice in-

dosatář oprávněn žalovati vlastním jménem, ale žalovaný může proti
němu vznésti všecky námit!,y, které by
tento žaloval.

měl

proti indosantovi, kdyby

(Rozh. ze dne 14. kvě:tna 19:35, Rv III 1089/34; důvody viz Úr. sb.
čís. 2089, sr. rozh. Č. 14069 sb. n. s.)
čís.

14374.

Ve sporu, přerušeném podle odst. 1 § 8. konkursního řádu a týkajícím se pohledávky, již třeba přihlásiti podle § 104 konk. ř., lze pokračovati podle § 115, 112 konk. ř. jen tehdy, byla-li pohledávka při zkušebním roku popřena co do pravosti nebo pořadl. V řízení jest přizpůso
biti žalobn! žádost stavu změněnému vyhlášením konkursu, při čemž jest
možno uplatniti i právo na oddělené uspokojeni.
(Rozh. ze dne 14.

května

1935, R IV 15'1/35;
čis.

důvody

viz Úr. sb.

Č.

2091.)
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Rozhodl-Ii procesnl soud usnesením, že vyslechne ve sporu určitou
osobu ne jako svědka, nýbrž jako stranu, nelze usnesení odporovati samostatným opravným prostředkem.
(Rozh. ze dne 15.

května

1935, R II 226/35.)

Pro c es n í s 8 u d upustil samostatným usnesením od výslechu
B-a, domnivaje se, že Bedřich B. je stranou v rozepři.
Rek u r sní s o u cl k rekursu žalobce uložil prvému soudu, by znovu
rozhodlo provedení důkazu Bedřichem B-em. D ů vod y: Podle § 349
odst. 1 c. ř. s. není proti usnesení, že má býti upuštěno od výslechu
svědka, samostatného opravného prostředku. Pod ustanovení § 337
svědka Bedřicha
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c. ř. s. nespadá všack případ, bylo-li upuštěno od výslechu svědka jen
proto, že jest ho považovati za stranu.
Ne j v y Š š í s o u d odmítl k odvolacímu rekursu žalovaného rekurs
žalobcův do usnesení prvého soudu.
Důvody:

Napadeným usnesenim změnil rekursní soud usneseni prvního soudu,
jímž tento upustil zatím od výslechu svědka Bedřicha B., a uložil prvnímu soudu, aby se znovu usneslo provedení důkazu svědkem tím. Z dosl'Ovu a odůvodněni obou usnesení jest zřejmo, že první soud pokládal
za to, že by mohl Bedřicha B. slyšeti jen jako stranu, kdežto rekursní
soud hájil názor, že by B. byl v tomto sporu jen svědkem. Šlo tudíž již
v první stolici o usnesení, tykající se otázky provádění důkazu, t. j.
otázky, zda osoba k dukazu nabídnutá může býti slyšena jako svědek,
či jako strana. Nelze-li však podle § 277 posl. odst. c. ř. s. odporovalI samostatným opravným prostředkem průvodnímu usnesení, jímž byl již
určitý důkaz o určité skutečnosti připuštěn, tím méně lze odporovati
usnesení, jímž byla řešena toliko předběžná otázka, zda by bylo lize slyšeti někoho jako stranu či jako svědka. PrMi takovým usnesením soudu
(srov. t"ké § 186 odst. 2 c. ř. s.) není samostatného opravnél!o prostředk1.l
a lze jim odporovati jen opravným prostředkem proti nejbližšímu rozhodnutí soudu, jež lze bráti v odpor (§§ 515 a 462 odst. 2 c. ř. s.). Samostatný rekurs žalující strany proti usnesení prvního soudu byl tedy nepřípustný a měl býti odmítnut (§ 523 a 526 odst. 2 c. ř. z.).
čís.
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Várečné právo spojené s nemovitostí není samostatným předmětem
exekuce. Exekuce na »jiná majetková práva« podle § 331 ex. ř. a dal.
předpokládá právo aspoň co do výkonu samostatně zcizitelné a přeno
sitelné, tedy ve prospěch třetí osoby zpeněžitelné.
(Rozh. ze dne 16.

ním

května

1935, R I 381/35.)

P r v Ý s o u d povolil podle návrhu exekuci zabavením a přikázá
podnů práv várečných, rek u r sní s o u d návrhu nevyhověl.
Dť!Vody:

Vymáhajícímu věří teN nešlo o povolení exekuce na peněžité požitky
práva várečného (čís. 3983 sb. n. s.), nýbrž o povolení exekuce na samotné právo dlužníkovo. Taková exekuce je podle něho přípustná, neboť
prý běží sice o reální oprávnění, ale takové, které není na trvalo spojeno
s domy spoluvlastnicky dlužnici patřícími, ježto může býti knihovně
přenášeno na kteroukouliv jinou nemovitost. Avšak stěžovatel není
v právu. Reální oprávnění je podle své povahy jako vedlejší právo spo-
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.
1 stnictvím nemovitosti, tvoří její příslušenství (§ 29~ obč., zák)
Jeno s .~: odl'e obdoby § 485 obč. zák. býti od ní samo~tatne oddeleno:
a nem~ to~to případě bylo várečné právo aspoň co do vy~?nu z~lZ1teln:
Ze?y .t I . takže by bylo ve prospěch třetí osoby zpenezltelne - coz
a preno sl e ne,
. '"
. k "
dle § 331 a
b 10 předpokladem exekuce na ]lna maJ~t ova prava po
~,
b~ l Y ' (srov. motivy stránka 227, Matenahen I. svazek str. 56/) na,~' e\ef"ve svém návrhu na povolení exekuce netvrdil, ač to bylo podle
st~1~~ 3 a § 55 odst. 2 ex. ř. jeho povinností. Várečné právo nel1l tedy
§
CtIS. řípadě samostatným předmětem exekuce ani podle § 294 a dal'v'" tom
o Ppodle § 331 a d aI'"
'
h ani
SIC h ex. r.
SIC J
čís.
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V lučovacl žalobu podle § 357 odst. 2 zákona čís. 76/27 Sb. z. a n;,
. ' b~la podána před uplynutím 30denní lhůty v ustanovení tom uvedene!
!~ pro nepřípustnost pořadu práva odmítnouti i tehdy, uplynula-lt
~ době vynesení rozsudku o této žalobě 30denní lhůta k rozhodnuti

o odporu.
"
a bsoI u tn'1 nepr'ípust no sti
Ustanovení §406 c.. ř. s. neplatí, pro prtpady
, ,.
'
t
podle § 42 j. n.
Předpisy o berní exekuci vztahu jí se i na vymaham dane z mo orových vozidel a poplatků.
(Rozh. ze dne 16. května 1935, R I 45OV35.)
Souhlasně: sb. n. s. čís. 11105; opačně: sb. n. s. čís. 12526.
žalovaný československý stát vedl k vymáhání daně z motorových
vozidel a poplatků protí žalobci berní exekuci. Proti této exek~cI po~~l
žalobce dne ll. prosince 1933 u b:rního úřadu podle § 3~7 za~{._ o pnmých daních odpor a dne 13. prosInce 1933 u soudu vyluc?vacl zalobu:
P r v Ý s o II d vyhověl námitce nepřípustnosti pořadu prava v~nesene
žalovaným státem a žalobu odmítl. D ů vod y: Podle ustan,?vel1l § 357
odst. 2 ",kona o přímých daních může třetí osoba ZjednatI svemu odporu
podanému podle odst.} cit. paragrafu pla;tnost zalobo~ u soudu Jen
tehdy, když exekuční úrad odpo,ru, nevyhovel, nebo ,kdyz o odporu ?erozhodl do 30 dnů od jeho podal1l. V tomto sporu zaloba, byla poda.n~
o jediný den později než odpor, takže berní úřad v N. o ne~ do podan~
žaloby ani rozhodnouti nemohl.. Tento nedos~atek ,uplyn~h:n 30der:~1
lhůty nemohl býti odstraněn a lest proto oduvodnen,a namltka nepr,lpustnosti práva žalovaným vznesená. Rek II r s n I s ?'.u d zan21tl
námitku nepřípustnosti p~řadu práva ,a prvépm soudu ulozIl, by o za~
lo'bě věcně rozhodl. D u vod y: Zakon ČIS. 76/27 sb. z. a n. pla!1
toliko pro daně přímé, nikoliv pro popl~tk~, o k!eré jde v tomto př!pade.
Prvý sOl1dnemčl již proto žalobu odml tah z duv,odu § 357 CIt. ,~a~on~;
Nehledíc k tomu bylo o žalobě rozhodnuto až 6. brez,:a .193~" tudlz ten;er
3 měsíce po podání nevyřízeného odpor,u u exek.ucm,hu uradu, }akze,
i kdyby uvedený zákon platil též ohledne popl'atku, namltka nepnpustnosti pořadu práva nemá místa.
Ne j v y Š š í s o tl d obnovil usnesení prvého soudu.

-
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Důvody:

Exekuce, jejíž nepřípustnost žalobkyně namítá, byla zavedena k vydobytí daně důchodové, daně. z m.otorových vozi;Jel a poplal'ků. Neprávem doličuje rekursní soud, ze predplsy o berl1l exekucI §§ 343-404
zák. čís. 76/27 sb. z .a n. se týkají jen daní přímých, neboť jako o vymáhání daně z motorových vozidel, tak o vymáhání poplal'ků plati obdobně ustanoveni týkající' se daní přímých (§ 21 zák. ze dne 14. července
1927 čís. 116 sb. z. a n. a § 5 zák. ze dne 28. dubna 1933 čís. 66 sb.
z. a n.). Paragraf 367 zák. čís. 76/27 sb. z. a n. připouští excindační ža·
lobu jen za předpokladu, že byl podán odpor u exekučního úřadu a že
odpor buď byl exekučním úřadem vyřízen zamítavě, anebo že nebyli vyřízen v určité lhůtě. Účelem těchto formálních předpokladů jest podle
důvodové zprávy k § 357 (str. 314 tisku posl. sněmovny čís. 706/26),
umožniti finanční správě jedmik, aby předešla zbytečným soudním sporům, jednak, aby se důkladným šetřením přesvědčila o vyhlídkách soud·
ního sporu. Ustanovením § 357 cit. zák. nařízená nepřípustnost pořadu
práva po dobu třiceti dnů' od podání odporu slouží proto nejen ochraně
finanční správy, nýbrž hledí zameziti i zbytečné zatížení soudů, které
by nastalo, kdyby strany v příčině předmětů herní exekucí postiž~ných
podávaly excindační žaloby, aniž by před tím podaly odpor u příslusného
exekučního úřadu nebo vyčkaly plynutí 30denní lhůty uvedeným před
pisem zákona stanovené, ačkoliv musily počítati s možností, že jejich
odporu bude exekučním úřadem vyhověno, takže se nebudou musiti
domáhati svého práva žalobou u soudu. Ježto jde o ustanovení upravující
poměr soudů a správních úřadů co do jejich věcné příslušno·sti a mající
povahu norem vížících, musí býti trváno na jejich přesném dodržení a
nelze přenechati libovůH stran, zda chtějí své právo k předmětům berní
exekucí postiženým uplatňovati podle těchto předpisů sloužících pře
vážně veřejnému zájmu, čili nic. Zmíněná ustanovení pozbyla by skoro
veškerého významu, kdyby soudy jednaly a rozhodovaly o žalobách, které
byly podány v době, kdy pořad práva pro ně nebyl přípustný, prošla-li
jen v době vydání rozhodnutí prvého soudu doba třiceti dnů od podání
odporu u exekučního úřadu, Těmto vyšším zájmům musila by ustoupiti
i procesní hospodárnost, která dala podnět k ustanovení § 4.06 c. ř. s,
i kdyby k němu bylO lze přihlížeti v souzeném případě. Leč toto ustanoveni' nepřišlo by v případě, o nějž jde, v úvahu, neboť má na mysli jen
rozepře, pro něž jest pořad práva přípustný, nikoliv i případy t, zv. absolutní nepřípustnosti podle § 42 j, n, Ani s hlediska procesní hospodárnosti
nelze důvodně nic namítati proti požadavku, aby doba třiceti dnÍ! od
podání odporu prošla již v době podání žaloby. Podle §§ 41-43 j. n.
má procesní soud, jakmile některá věc sporného soudnictví u s'Dudu se
zahájí, zkoumati z úřední povinnosti, zda zahájená právní věc jest odňata
tuzemskému soudnictví nebo alespoň řádným soudům. Bylo-li by z údajů
žalobcových patrno, že nejsou splněny lormální předpoklady § 357 (2)
zák. čís. 76/27 sb. z. a n., na nichž závisí přípustnost pořadu práva pro
excindační žaloby v příčině' předmětů berní exekucí postižených, bylo by
ji z úřední povinnosti odmítnouti, aniž by došlo k položení roku k ústnímu jednání o ní. Než i kdyby žaloba nebyla a limine odmítnuta a
otázka přípustnosti pořadu práva by byla nadhozena teprve při roku

Čís.

14378 -

397

kové žalobě položeném, mají předpisy §§ 239, 44~, 26.0, 431 c,!; s ..
hlené rozhodnutí procesního soudu o této otazce, to tun dnve,
~č.elto uryc idelně průvodní řízení ke zjištění jejího skutkového podkladu
Jez pr:~y byl podán odpor u exekučního úřadu) bude jednoduch~ a
(zd~k ~ ježto jednání a průvodní řízení ve věci samé Jest podle ~kuse
kra . e~b čejně rozsáhlé a složité, Z těchto úvah vysvítá, že, by zasada~
nosdtll .'f stačí proJ'itídoby třiceti dnů teprve v dobe vynesem rozhodnuÍ1
po e 111Z
b
t ho
rvého soudu, nesloužila proces~l. ho.sp?,d'arnosÍ1,. ,ny'b"
r~ ze . .y z .0
Pěžila rávě strana, která nedbaJ1c urcltych a psnych ~a~o.111tych pre.d.
t ,., u Pravujících přípustnost pořadu práva pro exc111dacm zaloby v pnP!S~ Pedmětů berní exekucí postižených, podala takovou žalobu u soudu
pr
, . . . . N I d ' d' 'ba·
včll1e
době, kdy pořad erava pro 111 nebyl: p;lpUS!~y, • e ze se . uv~ ne ,o. znovu podana, Je::to
t ' z'e odmitnutá zaloba bude v kazdem pnpade
va
'd b'
'h·
ch
počítati s možností, že se ~trany v ~ezl o 1 o spornyc narocl
lze 1,vždy
dohodnou a k soudnímu rozhodnuÍ1 o 111ch J1Z nedOJde.

? ta
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povinnosti posypávati v zimě chodník před domem uložené PJli~
cejnim řádem městským není níkdo zbaven již tím, že obec po vyhlásem
onoho policejního řádu sama dávala chodníky posypávati.
(Rozh. ze dne 16.

května

1935, Rv I 509/33.)

žalobkyně domáhá se na žalované náhrady škody tvrdíc, že úraz,
který si přivodila pádem na náledí chodníku před krámem, v domě žalované, byl způsoben tím, že ~á~edí ,:a chodník,; nebyl? v.ubec ne~o Jen
nedostatečně posypáno, ProÍ1 zalobe namltla zalovana, ze chodmk, na
němž k úrazu došlo, je veřejným statkem, jejž spravuje a udrŽUje obec,
Také zřízenci obce mají rozkaz chodník čistiti a posypávati, takže tím
případné její ručení za úraz z dllvodu, žalobou uplatňovaného, zaniklo;
P r v ýs o u d uznal žalobní nárok důvodem po právu.
d vol a c 1
s o u d žalobní nárok důvodem po právu neuzna'. D II vod y: Poněvadž
obec J. po četná léta sypání a čištění chodl~j,ků sama o.bst,ar~vá a ~a majitelích domů to ani nevyžadUJe, nelze spa:;o~ai1 porus,e~l predp~su n~bo
nedbalost žalované v tom, že sama nezandlla po'sypal11 chod11lku pred
svým domem, Žalovaná právem spoléhala na to, .že obec sama p~oved~
posypání chodníku, poněvadž tak po někol~k let čl~lla a v pos~:dm dOb,e
odchylná nařízení od své prlťkse nevydala. Zalovana dala sIce tez chodmK
před svým domem sypati, ale jen ode dveří krámu kolmo k pěšině po,
sypané obecními zřízenci. Z toho nelze nijak dovozovati, žetím uznávala
povinnost chodník sypati. Žalovaná .neměla ani povinno sÍl dohlédnouÍ1
na sypání a čištění chodníku, i když to vykonávali obecní zřízenci, poněvadž chodník před domem žalované je veřejným statkem. Není zákonného ustanovení, 'které by majiteli domu ukládalo povinnost dohlfžeti nad
tím, jak obec silniční policii vykonává na veřejném statku, takže porušení zákonného ustanovení je vyloučeno. Ani v polic. řádu města J.
z r. 1926 není takového ustanovení. Obec J. uložila sice v § 23 polic. řádu

a.
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majítelům domů, aby chodníky před jejich domy čistili a sypali, avšak
tDtO ustanovení polic. řádu majitelé domů nevykonával'i, nýbrž je vykonávala obec a sama také nad výkonem dohlížela. Za škody způsobene
opominutím výkonu silniční policie v tomto směru nebo opominutím dozoru je, pokud se týče veřejného statku, pouze obec zodpovědna. Žalované nelze nějakou nedbalost k vině přičísti.
N e j vy Š š í s o u d zrušil rozsudek odvolacího soudu a uložil mu
nové jednáni a rozhodnuti.
Důvody:

Podle § 23 policejního řádu města J. ze dne 26.l'istopadu 1926 jest
každý vlastník, správce neb nájemce domu povinen dáti chodník nebo
podloubí před svým domem podle potřehy čistě zamésti, v době zimní
snih odstraniti, v případě náledí pak pískem nebo popelem posypati,
v létě za velkého vedra kropiti a za deštivého počasí od bláta 'Očistiti.
Nařízení toto bylo vydáno v mezích platných zákonů 'Obcí jako veřejno
právním orgánem při výkonu místní policie podle § 35 obecního zřízení
zemského, a jest pro všechny osoby jím dotčené závazné. Formální platnost policejního nařízení byla nižšími soudy správně posouzena a nebyla
žalovanou stranou v odpor vzata. Okolnost, že též 'Obec J. i po vydání
policejního nařízení ze dne 26. listopadu 1926 dává pO'sypávati ch'Odníky ve městě, nezbavila žalovanou povinností, uložených jí dotčeným
policejním řádem, ježto nebylo zjištěno, že se tak stalo na základě platného usnesení obecního zastupitelstva, jímž mělo dřívější policejní naří
zení ze dne 26. listopadu 1926 pozbýtiÍ/.činnosti. Že nelze činitirozdil
mezi chodníky do obecní správy výslovně převzatýmí a nepřevzatýmí,
vyplývá z jasného doslovu § 23 zmíněného polícejního nařízení, jenž
jedna o' »chodníku a podloubí před domy« zcela povšechně; nesejde ani
na lom, že Chodník před domem žalované p. č. 1392 jest statkem veřej
ným. Byla tudíž žalovaná povinna starati se o tD, a dohlížeti bedlivě,
aby za náledí byl chodník před jejím domem pískem neb popelem řádně
posypán, a nedbala-li této povinností, jest v zásadě práva ze škody tím
způsobené. Odvolací soud neučinil však přesné zjištění o místu, na němž
žalobkyně upadla, ani 'O tom, byl-li chodník v době úrazu žalobkynina
řádně posypán, či nikoli. Věc tedy není zralá pro rozhodnutí soudem odv'Olacíím.
čís.
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Vlastník movité věci, jež byla bez jeho sv'Olení zastavena osobou, jíž
věc svěřil, nemá práva nedopouštějícího výkon exekuce zabavením této
věci, jíž bezelstný zástavní věřitel realisuje své smluvní zástavní právo.
(Rozh. ze dne 16. května 19'35, Rv I 884/35.)
Opačně: sb. n. s. civ. čís. 13280.
žalobkyně (pozůstalost po ní) svěřila a dala do užívání motorové
kola, jehož byla vlastnicí, Vilému P-ovi. K zajištění pohledávky žalova-
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d.1 Vilém P. žalovanému do zástavy svěřené mu motorové kolo, a

ne~~kl ~ři tom žalovanému, že kolo to mu nepatří. Když Vilém P. žalo-

. ner~mu nezaplatil, vedl tento proti němu na ~ákl~;Iě roz~udku, vyd a:
v~n o na zaplacení oné pohled~vky, ~exekucI, p.n, mz zaba,vll 1 ~otof(;ve
oer. ři zabavení jeho prohlasIl, ze se neznka smluvmho z"st"vmho
ko ,o, ~ež ho ke kolu tomu dříve nabyl. žaloba o nepřípustnost exekuce
~~a~6torové kolo podaná podle ~ 37 ex. ř. žalobky?í z důvo?~ vlastmc,kého práva k němu, byla zar;utnuta s o u d y v sec h trl s t o 11C,
o e j v Y š š i m s o ude m z techto
důvodů:

Výtka dovolání, že odv'Olací soud neprávem vychází z předpoklad;"
dovolatelka opřela žalobu o nepřípustnost exekuce Jen o to, ze
z~luvní zástavní právo, jež bylo žalovanému na vylučovaném mo!o~yklU zřízeno Vilémem P., zaniklo zabavením to.hoto motocyklu pro ~a
lovaného není závažná, ježto přípustnost soudcovského zástavmho
práva jehož nabyl žalovaný zabavením vylučovaného motocyklu, plyne
rávě' z toho, že žalovaný měl pro svou vykonatelnou pohledavku na
~abaveném mo.tocyklu smluvní zástavní právo, jehož platnost dovol atelka nepopírá, a jehož se žalovaný nevzdal tím, že dal tento motocykl
i zabaviti a Mbyl takto na něm pro tutéž pohledávku soudcovského zastavní ho práva, neboť žalovaný při zabaveni si výslovně vyhradIl
smluvní zástavní právo. Že exekuce ",bavením byh přípustná, ač motocykl nepatřil povi~nn~mu Vil~mu P:, r:ýbrž dovolatelce, n~vyvo~il do~o
lací soud z toho, ze zalovany, nabyvale toho·to soudcovskeh'O zastavl1lho
práva, byl chráněn bezelstností (§ 456 obč. z~ák.),. nýbrž ~ předpi;lU ~ 46~
obč. zák., a právem, neboť podle tohoto predpIsu mUSI vlastmk, Jehoz
věc byla zastavena třebas pro cizí dluh, trpěti, by se zástavní věřitel, nebyl.a-li jeho pohledávka včas uspokojena osobním dlužníkem, nebo, nebyla-li jeho škoda nahrazena vlastníkem zástavy (§ 456 obč. zák.), domáhal uSDokojení své pohledávky realisací zástavního práva, jež se podle
§ 461 obČ. zá:k. a podle min. nař. ze dne 19. září 18601 čís. 212 ř. z. děje
tak, že zástavní věřitel uplatňuje svou pohledávku žalobou, by tí~ získal
exekuční titul a na zákl<l'dě tohoto exekučníhO' titulu vede exekucI podle
předpisů, platných pro vymáhání peněžitých pohledávek, tedy jde-li, j~k~
v tomto případě, o ruční zástavu, zabavením zastavené věci ale]!
drúbou. Žalovaný, chtěl-li d'Osíci uspokojení realisací svého smluvního
.zástavniho práva, nemusil si vymoci exekuční titul žalobou zástavní,
tedy žalobou proti dovolateke j~ko vlastni ci zástavy. Vilém P. zastavil
vylučovaný motocykl jirko vlastní věc, tákže žalovaný ani nevěděl, že
pravým vlastníkem zastaveného moto·cyklu jest dovolatelka. RO'zsudkem,
na jehož základě žalovaný vede exekuci, bylo vysloveno jen tolik, že
pohl'edávka za Vilémem P. je po právu a vykonatelná, a t'O jen v poměru
k Vilému P. Dovolatelka mohla případné námitky co do platnosti smluvního zástavního práva a co do platno·sti a trvání zajištěné pohledávky
uplatňovati v tomto sporu proti exekuci žalovaného právě t<tk, ja!ko proti
případné žalobě zástavní. T<lkové námitky však dovohtelka ve sporu nevznesla, takže její žaloba, byť byla vysl'ovena nepřípustnost exekuce ža~
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lovaného má povahu nepoctivé žaloby; neboť má-li exekuce býti
hlášena ~a nepřípustnou jen z toho důvodu, že žalovaný nepodal na dovolatelku žalobu zástavní, byla by jeho exekuce přípustná, bude-li vedena na základě exekučního titulu proti dovol'atelce, jehož si žalovaný
vydobude žalobou zástavní. Zde platí zásada: dolo facit, qui petit, quod
redditurus est.
čis.

14380.

Moravsko-slezský zemský lond jest oprávněn navrhnouti exekuci
k vydobyti útrat za ošetřeni ve veřejné nemocnici na Moravě
Slezsku.
(Rozh, ze dne 16, května 1935, R II 194/35.)
P r v Ý s o u d povolil moravskoslezskému zemskému fondu k
bytí výloh za ošetření ve veřejné nemocnici v M. O. exekuci na zálcla(jě
výkazu ošetřovacích výloh městské veřejné nemocnice v M. O. opatře
ného zemským úřadem do'ložkou pravoplatnosti a vykonatelnosti. R ek u r sní so u d exeku~nímu návrhu nevyhověli. 'D ů vod y: Podle
§ 7 ex. ř. smí býti exekuce jen tehdy povolena, lze-li z ex"kučního titulu
seznati osobu toho, kdo, jest povinen a kdo jest oprávněn. Podle § 9 ex.
ř. může býti exekuce povo'lena pro jinou osobu, nežli tu, která jest jako
oprávněná v exekučním titulu uvedena, jen, pokud se prokáže veřejnými
nebo veřejně ověřenými listinami, že nárok v exekučním titulu uznaný
přešel s osoby oprávněné na osobu, jež exekuci navrhuje. Vytýká tedy
dlužník správně ve své stížnosti do povolení exekuce, že o povolení exekuce než1idal oprávněný, totiž město M. O., jemuž nemocnice patří, nýbrž
moravskoslezský fond zemský, jenž podle § 9 ex. ř. neprokázal, že nárok
v eXekučním titulu uznaný naň přešel.
N e j v y Š š í S'O U d obnovil usnesení prvého soudu a povinného
odkázal s jeho námitkami proti nároku exekučně vymáhanému na pořad
správní.
Důvody:

Nelze schváliti názor, že podle exekučního titulu jeví se oprávněnou
stranou město M. O., a že moravskoslezský zemský fond by musil podle
§ 9 ex. ř. prokázati, že nárok na něj přešel. Neboť výkaz ošetřovaCÍch
útrat je vydán zemskou účtárnou, jeho pravoplatnost a vykonatelnost je,
potvrzena zemským úřadem, a z pouhého označení na okraji této listiny,
že jde o útraty za ošetření ve veřejné městské nemocnici v M. O., nellze
usuzovati, že jedinou o'právněnou stranou je město M. O. Podle nařízení
ministerstva vnitra ze dne 6. března 1855, Č. 638:2 ex. 1854 je zemský
fond povinen nésti útraty za ošetřování ve veřejných nemocnicích. Podle
citovaného nařIzení ministerstva vnitra a podle výnosu zemské správy
politické v B. ze dne 13. března 1855 Č. 6370 (bod 10), jsou všecky veřejné nemocnice povinny předkládati zemskému úřadu periodické výkazy vzniklých ošetřovacích útrat s údaji o příslušnosti a majetkových
poměrch ošetřovancův i osob k náhradě útrat povinných. Zemský úřad,

401

fond je podle bodu ll. posléze citovask o-slezsky' zemsky'
. ' potrebne
.
. kro ky, a b
l
'·
re.sp . (]lorav
'osu povinen podmknoutI
y nezap
acene
oseeho
1I.
~Ygtraty byly vymáhány od osob k placení povinných. V souzeném
tr.?va d.e 'de o exekuČní titul podle čl. VI. zák. Č. 130}30; tento tItul Je
pn pa· .1 pra'vny' a na J'eho podkladě byla Moravsko-slezská finanční
forma lne s která zastupuJ'e mOL-slez. zemsky, fon d ]<l'
. k
· t m.'Jmem
• .
o l
zv'as
t u ra ,
k
rO'
ura
.
.
.
.
2"2
l'
t
d
1861·
7454
P. I . podle výnosu mlmsterstva fmancI z
. lB opa u
c.
.'
uč~.ove·na podati exekučni návrh proti povinnému. Ježto pak exekucoplavne
"'tos t'1 exe kII č'h
ni na'1 eZl
nt' 'Ú' t't
1 II lu ,
.
du náleží zkoumati pouze forma'1'
mmu sou
. '
d
.
vydaného správními úřady, byl'a exekuce prvym sou em pravem povolena.
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Ku provedení úspomých opatřeni podle ~1. XX~V odst. 3•.zákona !;C
dne 21. dubna 1932, čis. 54 ~b. z. a n., ne~l ~ovolan rozhodCI soud zrtzen' podle odst. (5) § 17 b) cl. XXVII téhoz zák.
•.
~nlžiti odpočivné a zaopatřov~cl požitky ve smxsl~ ~.dst. 4. cl. X~~
zák. čis. 54/32 Sb. z. a n. lz,; J~n po predchoz~!11 }~Jlc.h prez~ousem
v tom směru, zda jejich smluvm vymera byla nepnmerene vysoka (nadměrná).

(Rozh. ze dne 16. května 1935, Rv II 155/35.)
Žalobce byl zaměstnán u žalované firmy M., továrna na šicí stroje,
akciová společnost v O., jako vrchní ředitel. Dnem 1. dubna 1925 odesel
do výslužby s ujednanou pensí 3.000 Kč měsíčně, která mn byla placena až do srpna 1933 a dnem 1. září 1933 snížena usnes~ním sp;ávní
rady žalované na 1..000 K~ ,?ěsíčn~: Žalo?,ce domáhá se n~ zalovan~. doplacení rozdílu mezI pensl]nlml pozltky.. dnve n;u vy~lacenyml.a pO~ltky,
které jsou nyní po snížení vypláceny. Zalovana namltla pro II zalo.be, .~e
byla k snížení pensijních po.žitků oprávněna pod~e čl. XX~V zák .. CIS.
54/32 sb. z.a n.,· poněvadz Jest akCIOVOU spolccnostr, tudlz podmkem
společenským, na jejíž ~áklad~~m ~ap!!álu jest z. polovi~y ~účastn:ěna ,M.
banka. státem sanovana, z Jejlhoz pnkazu take k smze.m Odpoclvnych
požitků zalobcových do,šlo. Pro c e sní p r a c o v n I s o u d uznal
podle ialoby, "ycházeje z názoru, že k snížení požitků žalobcových byl
oprávněn jedině rozhodčí soud, zřízený podle odst. (5) § 17 b) čl. XXVI!
zá!k. <ČÍs. 54/32 sb. z. a n.,. k jehož výroku dosud nedošlo. O d voli a c I
s o II d žalobu zamítl. D ů vod y: Jde jen o to, zda žalovaná, chtějíc
snížiti odpočrvné požitky žalobcovy, se měla za tím účelem obrátiti dle
§ 17 b) odst 3 a 4 na rózhodčí soud, jak má procesní soud za to, anebo
zda byla oprávněna sama k přezkoumání a snížení výslužného, jak je
s poukazem na článek XXXV odst. 3 a 4 skutečně provedla. Paragraf 17 b) tu vůbec nepřichází v úvahu, nýbrž výhradně předpisy článku
XXXV zařazeného ve hl'avě 4, výslovně také nadepsané: Zvláštní ustanovení o bankách akciových s podporou z veřejných prostředků: V odstavci 3 článku XXXV praví se výslovně, že služební poměry ..... lze
:zrušiti koncem blendářních čtvrtletí po předcházející 6nedělní výpovědi
Civilni rozhodnutí XVlt.
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bez ohledu na ustanovení jakýchkoliv a s kýmkoliv ujednaných služebních úmluv. Dále mohou se snížiti a přezkoušeti též smluvní ..... odpočivné a zaopatřovací požitky..... Nemluví se tu nikterak o potřebě
domáhati se rozhodnutí snad u .rozhodčího soudu, jak ustanovuje § 17 b}
odst. 1 v případech tam uvedených, nýbrž stanoví se určitě: lze snížiti
a přezkoušeti a stanoví se dál'e také určité lhůty pro výpověď a skončení
služebního poměru. Z toho všeho jest zřejmo, že ustanovení § 17 b) tu
naprosto nemá místa. Tomu zřetelně nasvědčuje také srovnání s člán
kem XXXVI, jednajícím o náhradách a restitucích škod vzešlých bance
zaviněním funkcionářů. Tento článek zařazený rovněž do hlavy čtvrté
o zvláštních ustanoveních pro banky sanované v odst. 6, má za potřebné
výslovně stanoviti, že o uplatnění nároku podle předešlých odstavců 1-5
článku tohoto platí obdobně ustanovení § 17 b) odst. 3 až 10 s dalšímí
úchylkami v odstavci tom podrobně uvedenými.
N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudek odvoi'acího soudu a uložil mu
nové jednání a rozhodnutí.
Důvody:

Ustanovení čl. XXVII § 17 b) zákona ze dne 21. dubna 19'32 čis. 54
sb. z. a n. o příslušnosti rozhodčího soudu nelze v souzené věci vůbec
použiti. Uvedený předpis "ikona pÍ1ttí pro banky, které utrpěly vytčené
tam ztráty, a poskytuje jim možnost, aby se domáhaly snižení nepřimě
řeně vysokých služebních požitků, a to návrhem u zvláštního rozhodčího
soudu, který pak stanoví poútky podle zásad slušností. Naproti tomu
ustanovení čl. XXXV téhož zákona se vztahuje na banky, kterým byla
poskytnuta podpora z veřejných prostředků, a takovým bankám jakož
i společenským podnikům s nimi ho'spodářsky úzce spjatým vyhrazuje
zákon oprávnění, by přímo samy provedly úsporná opatření blíže uvedená v odst. 3. K provedení těchto úsporných opatření není tedy třeba
a nebylo by ani připustné podati návrh u rozhodčího soudu, zřízeného
podle čl. XXVII § 17 b) téhož zákona. Pokud bylo v důvodové zprávě
senátu (tisk. 723 na str. 7) při výkladu o čl. XXXV poukázáno také na
odst. 2' a 9' § 17 bl, stalo se tak jen za účelem vyložení pojmu »nadměr
nosti« služebních požitků, ale z toho nelze vyvozovati, že i k provedení
úsporných opatření podle čl. XXXV odst. 3 hy byl povolán rozhodčí
soud. Naproti tomu jest dovolání oprávněno, pokud jde o další otázku,
zda snížení žalobcových odpočivných požitků ze smluvených 3.0.00 Kč
měsíčně na pouhých 1.000 Kč vyhovovalo zákonu, nebo jak to vyjadřuje dovo'latel zda toto snížení odpo'vída'lo zásadám slu,šno,ti a
spravedlivosti. Podle poslední věty třetího odstavce čl. XXXV zákona
čís. 54/32 sh. z. a n. mohou se přezkoušeti též smluvní, z prostředků
banky placené odpočivné a zaopatřovací požitky osob tam uvedených
a pozůstalých po nich a mohou se snížiti na míru odpočivných a zaopatřovacích požitků podle právních předpisů o pensijním pojištění zaměstnanců. Toto ustanovení lze uplatniti podle čtvrtého odstavce
čl. XXXV též v příčině odpočivných a zaopatřovacích požitků, vyplácených společenskými podniky, na jejichž základním kapitálu jest banka
aspoň z poloviny trvale zúčastněna. Zákon tu připouští mimořádný zásah
do souikromoprávních poměrů založených na smlouvě a do nabytých

k' . ých práva jest proto možnost t<tkového zásahu vylkládati zJ;ů
sou lo,nbmezuiícím. Již v důvodové zprávě k vlád. návrhu bankovmho
sobem
" po sl. sněm., na str. 9,)
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,
.. k
d
"h f un k'
.. o kt ~'ť snížení nadměrných služebnich pO'Zlt _u ve OUCIC
clOnaru,
~~~to pojem jest blíže definován v ustanoveních odst. 2 a 9 § 17 bl, ,:.ze
'~st v intenci ch zákona, ,aby u;;tan?vení ,č!. ~XXV od,st. 3 b]llo ,pO~ZltO
1 proti těm vedoucím redltelum, JeJlchz sluzebm pozltky a pne pnJmy
Jen astávaných funkcí plynoucí byly nepřiměřeně vysoké. V odstavcI 2.
ze 1~ b) (čl. XXVll) se praví, že nepřiměřeně ~ysoké jso~ slu,žební po~itk , které neodpovídají h~spodář~'~é onosn,:~tl ?an~J' a ze pn jJo~UZ?~
přiměřenosti služebmch pozltku SIUSl pnhhzetr spravedhve tez
~aeýši služebních požitků ostatních, zal;rěst~anctl banky,. k "významu,
který pro banku má zvláštní odborna ZPUSObll'~st osoby, o JeJl~ ~~louvu
'de k její služební činnosti pro banku a k dohe, po kterou trva JeJl sku{eč~ý poměr k bance. Na tyto zá~ady ~e ed}<az~je tak~. v oodsta~ci 9.
§ 17 bl. Co tu bylo řečeno o nadmernostr sluzebmch pozltku, pJatr obdobně i o požitcích odpočivných a zaopatřovacích, ne~oť mtence, zakona jsou v ohou případech stejné, a platí tyto zása~y 1 pro spolecenské podniky, jež jsou s bankou hospodářsky úzce, sppty l?o?le odst. 4
čl. XXXV. - Zákon poskytuje ovšem společe~skym pod~lkum, ,~vede
ným v odst. 4 čl. XXX:V, mo~nos!, a?y. přezkou~ely "~mlu~n! Odpoclvn,é a
zaopatřovací požitky; vyplacene JImI vedouclm .ured~l.kum a z,amestnancům vůbec, jimž byla udělena prokura, a aby ]e smzlly. na mlru o~
počivných a zaopatřovacích poži!~Ů podle práv?ích p~edp!s~ ? p,enslJním pojištění zaměstnanců. Ale JIZ z, dosl?vu za~.on~ Je z~eJl~e, ze. to~
muto snížení odpočivných a zaopatrovaclch pozltku mUSl predchazetr
jejich přezkouš.ení, jež jes! p:ov~sti podle zá~!ld ,prá~ě vylož~ný:.h v tom
směru, zda jejIch smluvm vymera byla nepn~er~ne v~~oka.. ~Ih . nadměrná,.a teprve podle výsledku toh'Oto' přezkousem lze pnkroclll .k JejIch
snížení. Zákon tedy neponechává prosté libovůli správy poctnrku, by
smluvně ujednané požitky odpočivné a zaopatřovací snížil,a v kte:~m~
koJiv případě vždy až na míru odpočivných a zaopatřovacích pozrtku
podle právních předpisů o pens,ijním .pojištění ~aměstn~n~~:, nýbrž dovoluje přezkoušení jejich nadmernO'sÍl a stanovl Jen ne.lm~sl mez, pod
kterou správa podniku i při odůvodněném snížení odpočlvnych a zaopatřovacích požitků nesmí nikdy sejíti. V souzené věci přednes~ ž~lo:~c~
při ústním odvolacím jednání, že snížení jeho pense na 1:000 Ke meslcne
odporuje zásadám slušnosti, protože byl zakladatelem !lfm-ť a )eho Čl~
nosti jest děkovati, že podnik obstál po celou dobu svetove valky, a ,ze
jeho nástupce bral měsíční pht 15.000 Kč. O těchto tvrzeních nabldl
také důkazy. Tento jeho přednes směřoval zřejmě k uplatnění námitky,
že snížení smluvené pense ze 3.0!)!) Kč měsíčně na 1.000 Kč měsíčně nevyhovovalo z!úkonu, t. j. předpisům čl. XXXV. odst. 3 a 4 zákona čís.
54/302 sb. z. a n., a jde tudíž o okolnosti důležité pro rozhodnutí sporu.
Odvolací soud však nepřihližel k tomuto žalobcovu přenesu, spokajiv
se s poukazem na skutečnost, že pensijní požitky žalobcovy by činily
O
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podle zákona o· pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších
službách 7.200 Kč ročně, kdežto žalovaná mu je snížila jen na 12.000 Kč
mčně. Tím však není ještě vysvětleno, zda snížení žalobcovy smluvní
pense o 2.000 Kč měsíčně bylo vůbec přípustné, když nebyly zjištěny
skutkové skutkové okolnosti, z nichž by se dalo podle zásad shora vyložených usouditi, že žalobcova smluvní pense 3.000 Kč měsčně byla nad- .
měrná, a že bylo' odůvodněno její snížení na pouhých 1.000 Kč měsíčně.
Dovolacímu soudu není možno, by rozhodl sám ve věci, a bylo proto
podle § 35 odst. 2 záek. čis. 131/31 Sb. z. a n. napadený rozsudek zrušiti.
čís.
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Na které společenské podniky vztahuje se ustanovení čtvrtého odstavce čl. XXXV zákona ze dne 21. dubna 1932, čís. 54 sb. z. a n.
Poskytnutí úvěru není »trvalou účastí na základním kapitálu« akciové společnosti ve smyslu téhož předpisu.
(Rozh. ze dne 16. května 1935, Rv II 282/35:)
Podle usnesení správní rady žalované akciové společnosti M., pivovar a sladovna v B. ze dne 17. prosince 1930 byla vyplácena žalobkyni
pense 3.000 Kč měsí,čně až do dubna 1933, kdy byla snížena vzhledem
k čtvrtému odstavci čl. XXXV zák. čís. 54/32 sb. z. a n. na výši sfO'vnávající se s vdovským důchodem žalobkyně, který dostávala od Všeobecného pensijního ústavu v B. ve výši 6.209 Kč ročně. Žalobkyni bylo
proto již v květnu 1933 a dále i v červnu 1933 vyplaceno na pensijních
požitcích za každý měsíc 500 Kč. Žalobou domáhá se nedoplatku za tyto
dva měsíce ve výši 5.000 Kč. Pro ce sní s o u d vyhověl žalobě jen
co do částky 34 Kč 80 hal. D ů vod y: Plat vyplácený žalobkyni jest
vdovským zaopatřovacím požitkem podle odst. 4 čl. XXXV banko'vního
2<Ikona. M. banka jest také bankou sanovanou ze zvláštního fondu pro
zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů, jak předpokládá první
odstavec cit. čL To jde najevo ze správy ministerstva financí ze dne 30.
ledna 19'34, kterou zároveň jest dokázáno, že poslední podpora sanační
byla poskytnuta vládním usnesením ze dne 28. července 1932, takže tří
letá lhůta odst. 3 cit. čl. ještě neu'Plynula. šestinedělní výpovědi není
třeba. Bankovní zfrkou o této výpovědi mluví v 3 odsl!. čl. XXXV bankovního zákona, uváděje, že služební poměry členů představenstva, vedoucích úředníků a zaměstnanců, jimž byla udělena prokura, lze zrušiti
koncem kalendářního čtvrtletí po předcházející šestinedělní výpovědi;
kdo z nich vystoupil ze služeb banky, ať na výpověď banky nebo na
výpověď vlastni, má proti bance nejvýš nárok na tříměsíční služební
plat, O'všem bez újmy zákonných nároků na odpočivné, a jiné zaopatřo
vací požitky, podle právních předpisů o pensijním pojištění zaměst
nanců. Teprve v další větě téhož odstavce uvádí zakon, že lze přezkou
šeti též smluvní odpočivné a zaopatřovací požitky osob napřed uvedených a pozůstalých po nich, a snížiti na míru odpO'čivhých a zaopatřo
vacích požitků podl'e právních předpisů o pensijním pojištění zaměst
nanců. V této větě není však zmínky o šestinedělní výpovědi. V dalším

4 odstavci se uvádí, že ustanovení odst. 3 lze uplatniti též při služebních
a zaopatřovacích požitcích vyplacených společenskými
podniky, na jichž základním kapitálu jest banka trvale zúčastněna aspoň
z polovice. Jelikož při odpočivných a zaopatřovacích požitcích zákon
nemluví o šestinedělní výpovědi, dO'spěl soud ku přesvědčení, že při
těchto požitcích šestinedělní výpovědi není zapotřtbí. Ostatně Jeze vysvětliti, proč zákon trvá na takové výpovědi při zrušení služebních pomědI aktivních zaměstnanců. Zákon totiž stanoví šestinedělní lhůtu
)foto, aby aktivní zaměstnanec měl nějakou lhůtu při hledání nového
~aměstnání, 'kdežto při osobách, které pobírají odpočivné neb zaopatřo
vací požitky, netřeba aspoň v převážné většině případů počítati s nutností iiného zaměstnání. Konečně soud má rozhodnouti, zda M. banka
aspo.ň z polovice je trvale zúčastněna na základním kapitálu žalovaného
pivovaru. Soud má za dokázáno, že M. banka již asi v létech 1922 a
1923 získala větších položek akcií žalovaného> pivovaru a v pozdější
době stále je dokupovala, ta:kže poslední 3 nebo 4 roky měla na nostru
něco přes 6.0100 "kcií. Všech "kcií jest 30.10100. V únoru 1933 získala M.
banka přes 12.100010 dalších akcií od V. bankovní jednoty, takže jich má
asi 18.81010. Mimo to M. banka byla interesována na podniku žalovaného
pivovaru tím, že mu poskytovala úvěr. Ten činil začátkem roku 1933 asi
9,.000.000 Kč, ale v poslední době pohledávka banky se zvýšila, neboť
banka zaplatila za žalovanou pohledávku Č. banky U. asi 18,000_0010
Kč. Má tedy M. banka za žalovanou stranou pohledávku asi 2:>,000.101010
Kč. M. banka jest účastna podniku žalované strany kapitálově i úvěrově
a tuto účast třeba pokládati za trvalou, neboť nelze očekávati, že bl'
někdo jiný mohl převzíti toto angažma. úmysl M. banky trvale se účast
niti podniku žalované strany plyne také z toho, že za tím účelem postupně nabývala akcií, že zároveň pracovala s S. pivovarem, chtěj!c míti
vlliv v obou podnicích. M. banka jest tedy na základním kapitálu žalované strany nejméně z polovice trvale zúčastněna a jsou též splněny
všechny předpoklady pro snížení zaopatřovacích požitků žalobkyně.
Snížení to stalo se na míru zaopatřovacích poži,tků pensijního pojištění
až na nepatrný rozdíl, neboť sama žalobkyně uvádí. že od Všeobecného
pensijního ústavu dostává vdovský důchod 6.209 Kč ~ a rovněž žalovaná připouští, že od Všeobecného pensijního ústavu má žalobkyně
důchod v této výši. Poněvadž žalovaná za oba měsíce vyplatila žalobkyni jen po 5010 Kč ~ činil by SOUČEJt za rok 6.000 Kč, zbývá tedy 2109
Kč, ~ to jest na měsíc 17 Kč 40 h. Proto soud přiznal žalobkyni za
měsíc květen 17 Kč 40 h a za měsíc červen 1933 dalších 17 Kč 40 h.
O d vol a c í s o u cl uznal podle žaloby i pokud jde o zbývající žalovaný obnos, t. j. 4.965 Kč 20 h. D ů vod y: Jest rozhodnouti otázku,
zda žalovaná strana jako podnik, na jehož Z<Í:kladním kapitálu jest alespoň z poloviny trvale zúčastněna akciová banka s podporou z veřejných
prostředků (čl. XXXV bank. zák.), jest oprávněna ve smyslu odst. 4 čl.
XXXV bank. zák. přezkoušeti a snížiti požitky svých úřední,ků a pozů
stal'ých po nich. Otázku tuto rozřešil první soud tak, že rozhodl, že právo
toto žalované straně přísluší, než neprávem. Bankovní zá!kon jako zákon
v~jimečný nutno vykládati přesně. Jeho účelem byla sanace bank, které
nasledkem změněných hospodářských a hlavně odbytových poměrů
II výdělečných podniků, na nichž banka byla kapitálově zúčastněna,
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oc!ly s.e V plateb;,ích nesnázích. Již tento účel z"kona dává jasné vy_
svetlelll, co rozumet! Jest pod podmínkou »trvalého účastenství alespoň
z pol'Oviny základniho kapitálu«, jak ji žádá odst. 4 čL XXXV bank. z"k.
S~át odhodlal s~ ku znač~ýn:. o'?ětem, aby zachránil banky a tim i podnr~y b~nkaml fmancovane, zada však oproti tomu po bankách, aby ve
svych ustavech (odst. 3 CIt.) a v podnicích na nich závislých (odst. 4 cit.)
úpravou režie a tedy hlavně úpravou platů zaměstnanců těchto podniků
přispěly k ozdravění těchto podniků a tím i k ozdravění ústavů na nich
kapitálově zúčastněných. Lze tedy obratu »trvale zúčastněna« v odst. 4
cit. rozuměti pouze tak, že banka, o jejíž sanaci šlo, v době sanace na
tomto podniku, jenž potřeboval reorganisace, již trvale zúčastněna byla
a sice 50,% jeho základního kapitálu čili otevřeněji řečeno, aby tento
podník byl' jednou z příčin, proč banka sanace potřebovala a proč po
státu podporu žádala. Aby banka z veřejných prostředků sanovaná ještě
dodatečně získávala různé hospodářské podniky jen za tím účelem, aby,
odvolávajíc se na podporu státem jí poskytovanou, mohla v nich rušiti
smlouvy a snižovati požitky zaměstnanců, čímž by bankám těmto bylo
přiznáno výjimečné postavení vůči bank"m, které sanace nepotřebovaly,
nebylo jistě účelem bankovního zákona. Pro názor tento mluví o'statně
i ustanovení čl. XLV bank. zákona. V souzeném případě M. banka, která
jest bankou ve smyslu ustanovení čl. XXXV bank. zák., měla v době
své sanace (v červenci 1932) pouze asi 6.00,0, kusů akcií žalované strany,
což odpovídá asi 50% účasti na základním kapitálu žalované strany.
V dubnu 1933, když žalovaná strana pensi žalobkyně přezkoušela, měla
M. banka těchto akcií asi 18.800 kusů z celkového počtu 30,.0,00 kusů,
byla tdy více jak 50,% na základním kapitálu zúčastněna, ~kcie tyto ZÍskala však teprve v únoru 1933, tedy asi v 7 měsících po provedené sanaci. Na věci nic nemění, že M. banka byla v době sanace na žalované
straně interesována poskytnutím značnějšího úvěru, ježto poskytování
úvěru pod podmínky odst. 4 čL XXXV bank. zák. nepadá. Konečně není
ani rozdílu mezi požitky smluvními a zaopatřovacími požitky z milosti
(bez nároku), ježto právě tyto nad smlouvu poskyto,vané požitky byly
příčinou nevýnosnosti těchto podniků. Než o M. bance nelze však ani .
tvrdilti, že by byla v době, když žalovaná přikročila ke snižování pensí
svých zaměstnanců, na základnim kapitále žalované strany zúčastněna
50% trvale. M. banka dosáhla 50,% kapitálu žalované strany teprve
kupem akcií v úno'ru 1933 a již v dubnu 1933 po,čala žalovaná snižovati
platy svých zaměstnanců. Jest sice správné, že pojem »trvalá účast«
posouditi nutno zvl'áště v každém případě, než lhůta 3 měsíců, která od
doby, kdy M. banka nabyla více jak polovici záikladního kapitálu žalované
strany, nezdá se býti odvolacímu soudu ještě tak dostatečně dlouhou,
aby z ní dalo se usuzovati, že M. banika, i když poskytla již dříve žalované straně značný úvěr osobní, by byla na tomto podniku trvale zúčast
něna. Ježto není prokázána trvalá účast M. banky na základním kapitál~
žalované a ježto dále tato účast alespoň z pollOvmy nebyla zde v dobe
sanace banky, případně před toulo sanací, posoudil první soud věc nesprávně PO' stránce právní.
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dovolání.

Důvody:

Jádro sporu tkví v právní stránce, podle které doby jest posuzovati
podmínky stanovené v odstavci 4 čl. XXXV zákona ze dne 21.
dubna 1932 čís. 54 sb. z. a n., že banka jest alespoň, z poloviny trvale
zúčastněna na zá:kladním kapitálu společenského podniku. Odvolací
soud vyslovil právní názor, že tu jest rozhodnou doba sanace banky,
kdežto podle dovolatelky rozhoduje doba, kdy se uplatňuje snížení požitků podle odst. 3 a 4 čL XXXV. Nejvyšší soud uvážil o uvedené otázce
takto: V třetím odstavci čl. XXXV poskytuje zákon čis. 54(32 sb. z. a n.
bankám uvedeným v prvním odstavci téhož článku mimo jiné také právo,
že se mohou přezkoušeti také i smluvní, z prostředků banky placené
odpočivné a zaopatřovaci požitky osob tamtéž uvedených a pozůstalých
po nich a snížiti na míru odpočivných a zaopilJtřovacích požitků podle
právních předpisů o pensijním pojištění zaměstnanců. Toto přezkoušení
a snížení lze provésti v období tří let po té, kdy představenstvu banky
bylo doručeno vyrozumění o poskytnutí podpory (odst. 1), byl'a-li však
bance poskytnuta podpora z veř,ejných prostřeclků již přede dnem vyhlášení tohoto zákona (t. j. před 30. dubnem 1932), běží tato tříletá
lhůta ode dne vyhlášení tohoto zákona (čL XLV odsUl. Podle čtvrtého
odstavce čL XXXV lze ustanovení odstavce třetího uplatniti též v pří
čině služebních, odpočivných a zaopatřovacích požitků, vyplácených společenskými podniky, na jejichž základním kapitál'u jest banka alespoň
z polovice trvale zúčastněna. V odstavci čtvrtém čl. XXXV jde o úsporná
opatření, jež jsou Odůvodněna tím, že reorganisace sanované banky jest
těžko myslitelna bez reorganisace podniků s ní úzce hospodářsky spjatých(viz důvodnou zprávu k vládnímu návrhu tisk. 1622 po sL sněmovny,
str. 92). Taková hospodářská spojitost banky s podnikem jest tu však
podle zákona teprve tehdy, má-li sanovaná banka alespoň 50%ní účast
na akciovém nebo kmenovém kapitálu spole'čenského podniku. Stanovil-li zákon ve čtvrtém odstavci ,čl'. XXXV takovou účasl banky na základním kapitálu podniku jako podmínku uplatnění ustanovení odstavce
třetiho a lze-li, jak již vyloženo, ustanovení to uplatniti již od té doby,
kdy bylo představenstvu banky doručeno vyrozumění o poskytnutí podpory, pokud se týče ode dne vyhlášení bankovního zákona, vyplývá
z toho, že ona trvalá účast musi tu býti jiiž v době, kdy počíná možnost
uplatniti ustanovení odst. 3, tedy v době, kdy počne běžeti uvedená tří
letá lhůta k použití úsporných opatření. Zákon tu připouští zcel'a mimořádný zásah do soukmmoprávních poměrů, založených smlouvou, a lze
proto možnost takového zásahu vykládati jen způsobem obmezujícím.
Názor, že postačí, byla-li tu aspoň 50%ní účast na základním kapitále
teprve v době, když se redukce požitků již skutečně provádí, nemůže
obstáti, neboť by to vedlo k neudržitelnému důsledku, že by pak sanovaná banka mohla pouhou dodatečnou 5O%ní ú.častí na základním kapitálu jiných spol!ečenských podniků přivoditi zcela libovolně možnost
zhoršení služebních, odpočivných . a zaopatřovacích požitků osob zaměstnaných v těchto jiných podnicích a pozůstalých po nich, ač jinak,
kdyby bylo nedošlo k této dodatečné účas'ti banky, nebylo by vůbec
splnění
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podkladu pro podobný mimořádný zásah do nabytých soukromých práv
zaměstnanců oněch podniků a osob po nich pozůstalých. Takovéto dů
sledky však zákonodárce nepochybně nechtěl a ani z doslovu zákona
nelze tako'vý důsledek vyvoditi. Lze tedy ustanovení čtvrtého odstavce
čl. XXXV vztahovati jen na takové společenské podniky, které byly se
sanovanu bankou hospodářsky spjaty alespoň poloviční účastí na základním kapítálu: a) buď již v době, kdy představenstvo banky obdrželo
vyrozumění o poskytnutí podpory z veřejných prostředků po vyhlášení
zákona čís. 54/32 sb. z. a n., anebo b) v případě, že byla bance poskytnuta podpora ještě před vyhlášením zákona čís. 54/32 sb. z. a n., již
v době tohoto vyhlášení (t. j. dne 30. dubna 1932, čl. XLV odst. 1
a čl. XXXV odst. 1 zák.). Že poskytnutí úvěru není trvalou účastí na
základním kapitálu akciové společnosti ve smyslu odst. 4 čl. XXXV, bylo
správně vyloženo již odvolacím soudem. V souzené věci bylo zjištěno,
že M. banka dokonce již obdržela podporu z veřejných prostředků
v červenci 1932, tedy až po vyhlášení zákona čís. 54/32 sb. z. a n.
Podle zásady shora vyložené bylo lze použíti ustanovení odst. 4
čl. XXXV jen tehdy, kdyby M. banka byla bývala již v červenci 1932
účastna aspoň 50% na základním kapitálu žalované akciové společ
nosti. M. banka měla v době své sanace jen así 6000 kusů akcií žalované
firmy z celkového počtu 30.000 kusů, což nedosahovalo poloviny jejího
základního kapitálu. Nebyla tedy splněna ",kladní podmínka pro použití ustanovení ods!. 4 čl. XXXV proti žalobkyni. Získala-Ii M. banka
teprve v únoru 1933 takový další počet "kcií žalované firmy, že tím její
účast na základním kapitálu této firmy převýšila jeho polovinu, jest 110
pro spor nerozhodné, neboť tatol teprve dodatečně získaná zvýšená účast
neopravňoval'a již žalovanou firmu k tomu, by v dubnu 1933 přikročila
ke snížení pense, příslušející žalobkyni smluvně, a nen! ani třeba uvažovati o tom, zda tato pozdějí kapitálová účast byla trvalá čili nic.
čis.
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Výnos ministerstva železnic z 1. července 1920 čís. 1060/Pres.
Nedošlo-Ii co do výpovědi služebního poměru železničního zaměst
nance k dohodě mezi úřadem a důvěrnickým výborem a úřad opomenul
pokusiti se ještě jednou o dohodu (§ 17 cit. výnosu), rozhodnuv ihned
sám o výpovědi, je výpověď bezúčinná.
(Rozh. ze dne 16. května 19'36, Rv III 333/34; důvody viz Or. sb.
Čí'S. 2092.)
čls.

14384.

Nelze žalovati na vrácení částky, kterou složila jedna ze smluvniclt
stran k zajištěni svých závazků z diferenčniho obchodu.
(Rozh. ze dne 17.

května

1935, Rv I 1227/33.)

Žalobce sjednal se žalovaným diferenční obchody a ke krytí svých
z tohoto obchodního spojení složil 18.000 Kč. Po rozvázání

závazků

.

hOdního spojení domáhá se žalobce vrácení složeného vkladu a získu,
obc. roň. je vykázán. P r v Ý S o u d žalobu zamítl. O d vol a c í
klerydP vy' hověl žalobě Dokud jde o vrácení složeného vkladu. D ůs oo ucl : Jde o diferenčni' nebursovní
.
o'
o,b cho d y a v dOus Ie dk u t o ho r;emu.ze
v ,robce domáhati vzhledem na predpls §§ 1270 a 1272 obc. zak.
s: ;a z těchto obchodů jenž představuje sázku předem nesloženou a
f~~i~ soudně nevymožit~lnou. Ohledně Vkladu .}8.000 KČ,l;epadá ,tat?
skutečnost na váhu. Tento obnos nere~ultuJe btothlzdz dhlferencnl hry, nJ~rz
. t zálo'ha kterou žalobce při počatku o com o spojem se za 0le Ou složil 'J' ako obvyklé krytí a po'čáteční vkl'ad a která vzhledem na
vano
•
' ta k'ze neIze Jl.. po kl'a. kem končící transakce zustala
dosud netKnuta,
~I:ti za sázku nebo výhru ve sm)'slu. §§, 1271 a 127~ obč. zá~., Kdl:'ž nyní
obchodní spojem mezI stranam~ m.a bylI ~llkvld?;,a~~, nemu~e s~ce ;CaI bce soudně vymoCI výplatu sve vyhry, avsak muze zadah vracem sveho
°epoužitéhO krytí per 18.000 Kč, které není výsledkem difer~nční ~ry a
~ hož vrácení nebrání ani předpis § 1174 obč. zák., neboť dlferečm ob~~ody nejsou zakázány, nýbrž pouze nežalovatelny. Není důV'Od~, pro~
by tento obnos měl zůstati žalované ~traně, která by, 'Se, t,;k bezdu"od~e
obohatila nejen zadrženým ziskem zal'obcovym, nybrz.. I. J.eho kryCll';
vkladem, jenž jí přece nenáleží a který, si cht~la os,voJlh Jen ke kryh
ztráty utrpěné na kontě Roberta L., Jez nema se zalobcem nIC společného.

Ne j v y

Š

š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
Důvody:

šlo vesměs o diferenční obchody a obnos 18.000 Kč byl složen při
zahájení obchodního spojení jako obvyklé krytí a p~čáteční vklad., Jde
tedy jen o otázku, dlužno. !i ten,to vkla~ 'p0su,zovah Ja~o c,:nu s~zky
(hry), jež podl'e § 1271 obč. z~k., nemuze byh soudn~ pozad?;,a?a.
Z ustanovení §§ 1271 a 1432 obc. zak. plyne, ze ~ ta!k0v:ychod~aznl:'ch
smluv, jakými jsou sázka a hra, ~~Jen :en, ~tery v.ť~:~I, n~ma prava
k žalobě, nýbrž i prohrávající nemuze zpet pozadovatt JIZ slozeno.ll. cenu
sázky. Byly-Ii zamýšleny a sjednány diferenční obc~ody a dala-Ir Jedna
ze smluvních stran k zajištění svých závazků krytt v hotovostI, nutno
O?č. zák, ~eb?ť
tento vklad označiti jako cenu sázky ve smyslu §
složitel dává jasně na jevů, že chce tento obnos pn hre nskovalI, ze Jej
dává jako vklad do hry. Již z toho,to důvodu byl nárok na vrácení vkladu
ľ8.0oo Kč nežalovatelný a netřeba proto uvažovati o tom, měl-Ii žalobce
právo požadovati zpět onen "klad s hlediska § 1174 obč. zák.

:.272

čis.

14385.

Návrh na zabavení naturálnich požitků povinného přesně neoznače
ných jest neurčitý (§ 54 čís. 3 ex. f.),
(Rozh. ze dne 17. května 1935, R II 223/35.)

-

Čís.

14386 -

14387 _

-

410

čís.

14388411

P r v Ý s o u cl povolil vymáhajícímu věřitelí mimo jiné též ex<okuci
zabavením třetiny naturálních požitků příslušejících povinnému jako pekařskému pomocn íkll. Rek u r sní s o u cl návrh zamítl.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovol'aCÍmu rekmsu.
Důvody:

Př.edp!~em § 54 čís .. 3. e~ .•

!.

ulo,ženo jest vymáhajícímu věřiteli, by

označIl pn exekucI na Jmem castky majetku, na které má býti exekuce
vedena, tedy, chtěl-li se domáhati exekuce na veškeré důchody dlužní_
kovy, i naturální, jak zněl návrh, bylo jeho povinností, by všechny dů
c~ody přesn~ označil a po~sal a tím soudu exekuci povolujícímu umožml posouzem, zda Jde o duchody podle zákona čís. 314/20 sb. z. a n.
v doslovu zákona čís. 177/24 sb. z. a n. zabavitel'né (viz čís. 5496, 5335
sb. n. s.). Této povinnosti nedostála vymáhající věřitelka, udala-li
v exekučním návrhu, že jest povinný zaměstnán u poddlužníka jako pekařský pomo.cník a má jako takový »služební plat, mzdu a naturální
požitky« částku 6.000 Kč převyšujicí. Právem zamítl tedy rekursuí soud
exekuční návrh, pokud se domáhal zabavení naturálních požilků povin-

ného, které v návrhu nebyly přesně označeny.
čís.

Kdyby přejimatel převzal místnosti, ve kterých podnik už byl '.proozován s převážnou částí inventáře, a tím získal možno,st udrželI SI do~avadní 'zákazníky podnik~, přev!al b~ tím oyšem yodnik (srov. rozh.
9001 sb. n. s.). Tyto podmmky vsak u zalovane splneny nebyly, ona obchod od Jana J. nepřevzala. Pouhý vstup do nájmu '~rámu ta~o,vý důvod
ručení tvořití nemůže, zvláště když žaloba byla oprena o prevzetr obchodu se zařízením a zbožím.
.
čís.

Rel.; II r sní s o u d potvrdil rozhodnutí p r v é h o s o u d u, jímž
bylo podle § 142 odst. 2 ok. zák. ,rozhodnuto, že se ditě odnímá z výchovy matčiny a svěřuje do výchovy a výživy otcovy.
Ne j v y Š š í s o u d uvedl co do přípustnosti dOvolacího rekursu:
Odůvodnění:

čl. V čís. 2 zákona ze dne ll. prosince 1934 čís. 251 sb. z. a n. stano,ví, že proti rozhodnutím soudu druhé stolice o výši výživného ze zákona a o úpravě sty k ů rodičů s dětmi není dalšiho opravného prostředku. Avšak v tomto případě nejde jen o otázku styku rodičů s dětmi,
nýbrž o důležitou a do životnich poměrů zúčastněných osob citelně zasahující otázku, u kterého z obou rodičů odděleně žijících má býti dítě
vychováváno, a není tedy dovolací rekurs vyloučen.

14387.

Pouhý vstup do nájmu krámu není převzetím podniku podle § 1409
zák.
(Rozh. ze dne 18. května 1935, Rv I 873/33.)

obč.

dllvodů:

14388.

14386.

Proti rozhodnuti soudu druhé stolice o tom, komu z rodičů má býti
dáno ditě do výchovy a výživy, jest dovolací rekurs přípustný· ustan.ovenl čl. V čís. 2 zákona čís. 251,/34 Sb. z. a n. tn nedopadá. '
(Rozh. ze dne 18. května 19'35, R I 5,16/35.)

čís.

Ž lob ce opřel žalobu o ustanovení § 1409 obč. zák. tvrdě, že žaloná a řevzala od Jana J. obchod s obuví a. ti'? též i žal?v~nou P'?~le
v~ k P jež byla podnikovým dluhem, o nemz musIla vedet!. Zj1steno
~ar ~šak jen to, že žalovaná převzala nájem krámu, ~e převzala krám
,Ylo ě vyprázdněný a zařídila si v něm svůj obchod. Zalaba byla zaU~tnnuta s o u d V
vše c h tří s t o I i c, ne j v .V Š š í m s o ude m
ml
~
z těchto

Výhod zákona čís. 34/34 sb. z. a n. není účasten nezaměstnaný, jenž
na se převedl poezemky v dražbu dané jen proto, aby oddálil uspok.ojení
pohledávky vymáhajícího věřitele.
(Rozh. ze dne 22.

května

19'35, R I 424/36.)

Jiří Č. stal se kníhovním vlastníkem nemovitostí, na něž byla povolena exekuce nucenou dražbou, teprve po poznámce nařízeného dražebníhoi roku, kdy již byl nezaměstnaným podle § 4 zák čís. 34/34 sb. z.
a n. P r v Ý s o u d nevyhověl jeho návrhu na odklad dražby podle § 1
zák. čís. 34/34 sb. z. a n. Rek u r sní s o ud uznal podle návrhu.
D ů vo d y : Konaným šetřením je osvědčeno, že u Jiřího Č-a jsou dány
všechny náležitosti, které zákon v § 4 pro pojem osoby nezaměstnané
vyžaduje. Jeho návrhu bylo proto vyhověti. Okolnost, že se stal později
vlastníkem nemovitostí, tedy že jest jen dlužníkem hypotékárním, nikohv
osobním, není na újmu tomu, by jeho návrhu na odklad dražby nebylo
vyhověno, ježto účinnost exekučního titulu proti němu jako knihovnímu
vlastníku jest stanovena zákonem (§§ 88, 89 ex. ř.), takže i jeho sluší
považovati za stranu povinnou. Důsledkem povolení odkladu exekuce
musel býti zrušen příklep i s dražebním rokem, ježto exekuce byla podle
návrhu odl'Ožena ještě před konáním dražebního roku, takže rok se
vůbec odbývati neměl, a od doby návrhu na odklad exekuce do právoplatného rozhodnutí o návrhu na odklad v exeku'ci pokračováno býti nemělo.

N e j vy Š š í s o u d k dovolacímu rekursu vymáhajících
i vydražitele obnovil usnesení prvého soudu.

věřitelů

412

--

čís.

14389 -

-

čís.

14390413

Důvody:

., . Pod~e ustanovení §. 1 od~t. 1 zákona čís. 34/34 sb. z. a n. jest odloZItI dr~zbl1 v. exekučmch vecech, které budou zahájeny proti osobám
~ezamestnanyl1l ode ~ne,. kdy ,~ento, zákon nabude účínno;sti, t. j. 28.
u~ora 1~34. V p;oJednavanem pnpade. bylo dražební řízení zahájeno jíž
~Iavno ered 28. uno!,e!TI 19~4. Podle odst. 2 § 1 téhož zákona jest odloZItI drazbu v exekucmch ve;:ech, l<teré byly již proti nezaměstnaným zahaJe~y v den, ,kdy tento zakon nabude účinno.sti, t. j. 28. únOra 1934.
Take ,tento p~e.dpoklad .v projednávaném případě není splněn, ježto
v.dobe nabytI UCI?nostl z<lkona, t. J. 28. února 1934, Jiří Č. nebyl vlastmke.m nemovltosÍ!, a. tedy dl~~ník;m, nab,YV ~ dražbu daných nemovitosÍ! . teprve po p~lZnamce nanzeneho drazebmho roku. Správně se dovozu.J€ v do,:olanm rekursu,. že ~Y se nesrovnávalo s právními zásadamI uve~enc~o zá~?na,. bY:'.!e~o vyhod byla účastna tacková osoba, jako
v 'projedna~a.nem pnr;ade J!n C., kterJ.:' nab~l'pozemků v dražbu daných
a:: po ~~danl uvede?eho z~kona, kdyz byl jlz nezaměstnaným, a v tom
v~doml Je na sebe pr~v~dl Jen proto,. aby docílil výhod právě uvedeného
",~ona, a ~by oddall! uspokoJem pohledávky vymáhajícího věřitele.
J~:to vydrazltel pozen:ky ~yd.~ažil bez jakékoliv výhrady a má tudíž
zajem na tom, aby udeleny pnklep byl v platnosti zachován jest i on
oprávněn k odvolacímu rekursu.
.'
čís.

14389.

, Pr~vní ~čin a.?0l!entního ..1?ojištěni sjednaného prohlášením majitele
CasopISU, ze pOjistil u POjlsťovny předplatitele časopisu pro případ
smrtelného jich úrazu.

. • 652/19 sb. z. a n. účinná ustanoveni § 132 zákona o pojišťovací
zenlI uvě
c.· jež v odstaVCI.
..
,
' oso b a na b"yva, neprvem
pravI,
ze o b mys' I
ena
. S~\o e' smlouvě ustanoveno jinak, nároku na plnění pojistitele dostam- ~mv se pOJ'istné přihody. Než otázku tu netřeba v souzeném sporu řevenl
• , se zavaza
. I pO]1s
.. t m"k ('za Io"ť ano jde v něm jen o to, k jak'emu p Inem
Sl \) proti obmyšlené osobě. Pro tu otázku jest rozhodným pouze obsah
~~:;ouvy, uvedený v p~edl'Ož~ném. ča~opisu. Podle toh? proh!ási! ~alo
vaný, že pojistil u POjlsťova~1 akclo,ve společ~osÍ! S. predplaÍ1tel~ caso~
isu pro případ smrt~lneho urazu predpla!ltelu ~a 4.000 Kč, a sl~bll po~ůstalým že jim pO]1sťovna S. podle pOjlsťovacl smlouvy vyplal1 do 14
dnů pojiŠtěnou jistinu. Nezavázal se tudíž sám k osobnímu zaplacení p?'istné jistiny, ba ani nep.rojevi!', že ručí p,ředp)atitelům ~a v~sledek, ..tOl1~
. ~a to že pojišťovna pOjlstnou sumu pozustalym vyplal1. Nejde tudlZ all!
o zá/uční smlouvu podle § 880 a) druhá věta obč. zákona. Ale i kdyby
o ní šlo, plyn,;,la by z ni je~ p~vinnost žalovaného .~ r;lnému zad?stmónční, když pOJišťov~a ~eplm, mkoh;r povmno~t '~ ~n.memu. osobnm;u zalacení pojištěné ]1stmy. PIne zadostmcrnem Jest nahradou skod)'
1323 obč. zák.), ale o t~ žalující strana. nežaluj,e, ?ýbr~.požaduje za~
placení pojlstne sumy tak, pko by se byl zalovany sam pnmo k placem
zavázal. Onu záruku by nebylo lze ani vykládati bezpodmínečně v tom
smyslu, že žalovaný ručí za výsledek i tehdy, když pojišťovna d ů
vod n ě odepře placení. Neboť smlouva pojistníka s předplatiteH, otištěná v časopise, se výslovně odvolává na pojišťovaci smlouvu, a bylo
lze proto záruku za výsledek, kdyby o ni šlo, vyložHi jen tak, že poF'stník jest povinen. plný:u zadosti~činěním .J:n teh;ly, kdy~ pojišťo~n~
v odporu s podmmkanll, uJednanyml v P0]1sťovacl smlouve, se zdraha
plniti. Že pojišťovna odepirá plnění bezdůvodně, nebylo ani tvrzeno.

(§

čís.

(Rozh. ze dne 22. května 1935, Rv I 883/33.}

P~dle ~:ohlášení, uv6:,j~ěného v časopisu M.-Sch. T., jehož je žalova~~ maJItelem, byl kazdy předpl.al1tel časopisu pojištěn žalovaným

u pO]1.~ťovn.y S. pro příead smrtelného úrazu na 4.000 Kč. Obnos ten vy,;,ahaJI na zalovaném zalobkyně, poněvadž jejich otec utrpěl smrtelný
u~az a byl v. roce, kdy k nehodě došlo, předplatitelem časopisu žalovaneho, zaplatJv I předplatné. Niž š í s o u d y uznaly pocHe žaloby
.
N e j v y Š š í s o u d žalobu zamítl.
Důvody:

Jde ;0 abonentní pojišt~ni,tedy o pojištěni zájmů, jež v pojišťovací
smlouve jSo.u 0.z,n~čenY. .Je.n .svým druhe:u a nikoliv individuelně, tedy
? tak zvane, bezne pOj1stem (§ 166 zakona o pojišťovací smlouvě
: .. 501/ 1.917 r:. z.). Smluvními stranami jsou pojišťovna a pojistník, t. j.
zalovany m~Jltel ?akladatelství. Předplatitelé časopisu »M.-Sch. T.«
JSou o~obaml.obmysl'enými nebo, pojištěnými, a jest smlouva pojišťovací
v po.meru k mm sm.louvou ve prospěch osob třetích (§ 881 obč. z.) o níž
plal1 podle § 167 c. 26 zákona ó pojišťovací smlouvě a vládního' nařl-

14390.

Proti zápůrčí žalobě knihovního vlastníka stavby na vyklizeni téže
se žalovaný brániti námitkou, že nabyl naturálního vlastnictví
stavby. Nezálež! na tom, že námitka byla opřena o předpis § 418 obč.
zák., jestliže ve skutkovém přednesu žalovaného jsou obsaženy zákonné
předpoklady nabyti naturálního vlastnictví podle § 372 obč. zák.
může

(Rozh. ze dne 22.

května

1935, Rv I 853/35.)

Žalobce domáhal se na žalovaném vyklizení truhl'ářské dilny, ježto
prý žalcy,yaný užívá dotčené dilny bez právního důvodu. Proti tomu
bránil se žalovaný námitkou, že se stal vlastnikem. truhlářské dílny, že ji
postavil s vědomím a za souhlasu žalobcova vlastním materiál"m a nákladem, a to z části na pozemku žalobcově a z části na pozemku, který
sám koupil od souseda a jen iormálně dal připsati do vlastnictví žalobcova; že žalobce sám při stavbě dilny mu pomáhal, a že později dokonce slíbil, že mu v pří6ně pozemku, na němž stojí dnna, podepfše
listinu, schopnou knihovního vkladu práva vlastniokého.
P r v Ý S o u d uznal podle žaloby, o d vol a c í s o u d žalobu
zamítl.

-

Čís,

14390-

_

čís.

14391 -

415

414

N e j vy

Š

ší s

O U

d

nevyhověl

dO'lolání.

Důvody:

Žalobce domáhal se na žalovaném kromě vykÍ'Ízení strojovny, umístěné v domě, O čemž již bylo právoplatné rozhodnuto, též vyklizení
truhlářské dílny s půdou, která jest ve zvláštní budově vystavěné u toboto domu, ježto prý žalovaný užívá dotčené dí!ny bez právniho dů
vodu. Proti tomu brání! se žalovaný námitkou, že se stal vlastníkem
truhlářské dí!ny, že ji postavil s vědomím a za souhlasu žalobcova
vlastním materiálem a nákladem, a to z části na pozemku žalobcově a
z části na pozemku, který sám koupí! od souseda a jen formálně dal při
psati do vlastnictví žalobcova; že žalobce sám při stavbě dílny mu pomáhal, a že později dokonce slíbí!, že mu v příčíně pozemku, na němž
stoji dHna, podepíše listinu, schopnou knihovního' vkladu práva vlastnického.
Nezáleží na tom, že žalovaný ve svém přednesu uvedl, že se stal
podle § 418 obč. zák. vlastníkem vystavěné budovy í s pozemkem, neboť
na procesní straně jest jen, aby přednesla skutkový podklad náwkn neb
obrany, kdežto, podřadití skutkový přednes příslušnému předpisu, není
úkolem strany, nýbrž úkolem soudu (srv. na př. rozh. Č. 10565 sb. n. s.).
Po právní stránce je v přednesu žalovaného obsažena námitka, že nabyl
ke stavbě naturálniho vlastnictví, o němž pojednávaji §§ 372-374 obč.
zák., a k Jehož nabytí stačí platný titul' a držba k vydržení způsobilá, t. j.
pořádná, pravá a bezelstná (srv. rozh. Č. 13091 sb. n. s.). O tom svědčí
tvrzení žalovaného, že dílny používal vždy výhradně sám, že si žalobce
v příčině dílny nikdy nějaké ingerence neosoboval, a že naopak mu
slíbil podpis na listinu pro knihovní vklad práva vlastnického. Při práv- ,
ním posouzení věci jest vycházeti ze skutkových zjištění, že truhlářská
dílna byla vystavěna na po'zemku žalobci do kníhovního vlastnictví při
psaném, že stavbu dílny prováděl žalovaný za vědomi a souhlasu žalobcova jako stavebník, že obě sporné strany přispěly ke stavbě vlastní
prací a daly pro ni stavební hmoty" a to žalobce cihly, že díl stavebního pozemku koupil, žalovaný od sousedů P-ch, že jej se souhlasem
žalobco'lým dal tomuto do knihovního vlastnictví připsati že žalobce
sám stavební pozemek vyměřoval a když žalovaný žalobci 'prohlásil, že
by se chtěl státi knihovním vlastníkem dílny, byl s tím žalobce srozuměn, a že tuto připověď ještě jednou později učinil. Z těchto zjištěných
skutečností dospěly nižší sou-dy, po'Suzujíce případ jen s hlediska § 418
obč. zák. k různému právnímu závěru. Kdežto prvý soud usoudil, že šlo
o stavbu společnou, a že tu nejsou předpokl:ady n,"bytí vlastnictví podle
§ 418 posl. věta obč. zák., dospěl odvolací soud k opačnému názoru a vyslovil, že žalovaný se stal podle § 418 'Obč. zák. vlastníkem budovy, a že
žalohce může na žalovaném požadovati jen obecnou hodnotu za půdu, na
níž byla postavena. V příčině výkladu ustanovení § 418 posl. věta obč.
zák. nelze schváliti názor odvořacího soudu, neboť ustanovení to před
pokládá, že se nestala předběžná smlouva o stavbě na pozemku, a neplatí pro případy, kde stavba se děje podle úmluvy s vlastníkem půdy,
jak tomu právě bylo v souzeném případě (srv. rozh. Č. 8034 sb. n. s.).
Přes to však nelze vyhověti dovolání, neboť rozsudkový výrok odvola-

. soudu jest správný. Běží tu o žalobu zápůr,čí podle § 52~ obč. zák.!
clhO 'h "1 žalobce svobodu svého vlastnrctvl prolI bezpravnemu .pry
k!eroh~ se a~trany žalovaného. Při žalobě té stačí, ?okáže-li žal~bce Jedza sa 'vlastnictví jehož neobmezenost pOJmove a podle zakona se
nak sve
. (§§ 354 a 366 obč. zák.) a jednak čin rušební (srv. rozh.
, " ,
..'
k'h
'
I st
sama rozuml
10653 sb. n. s.). Pozemek, na nemz dllna stoJI, Je v m ovmm. v. a ~
Č.. . ' lobcově a žalovaný dílny již od mnoha let k provo~ovanr ?ve
~1~~~s~\'uhlářSké užíval. Bylo tedY,na žalované~, aby pr5':k,;zal, pravo
Zl
u'ící vlastnictví žalobcovo, CIIr aby prokazal, ze, UZlva dllny na
ob;:;e~) právního důvodu. V příčině té uplatml žaloNany podle skutko,z~h~ ~véhO přednesu obranu domnělého vlastnictví. p~dh: § 372. obc.
v'
a bylo již také svrchu vyl'oženo, že Je nerozhodne, ze zalov:,-ny n,:k
Z\"I
že nabyl vlastnictvi ke sporné dílně podle § 418 posl. veta ob_co
~~k~,' a že také nižší soudy je,n tout~ s~ornou,ot~zkou s,: obíraly: Z,e
roti žalobě zápůrčí jest mozno hramlI se nam.ltko,u drzby. por.ad~~:
Pravé a bezelstné, čili námitkou naturálního' vlastmct;'l, dovodIl neJvyssl
P d zevrubně v rozhodnutí č. 85-20 sb. n. s. žalovany .post~VII Sl na ~o
sou ku žal'O'bcově s vůlí- a za vědomí žalobce pko kmhovmho vlastmka
z~~emku truhlářskou dílnu, a dílny té až do podání žaloby ,za ,souhlasu
Palobcova k výkonu svého řemesla užíval. Tlm JSou po pravnr stranc"e
~ lněny veškeré předpoklady domnělého vlastnictví P?dle § 372 obc ..
z~k., t. j. i<lk platný titul, tak i bezelstnost a prav:,st drzby .. Podl'e ~ 37}
,ohč. zák. jest pokládati takového držitele, ~a p;aveho vlastmka prolI okazdému držiteli, který nemůže udati bud' zadneho lItulu, ,ne?o )~? douvod
I bší. Běží tedy v souzeném připadě jen o to, kdo ma sll~eJsI du~od,
~;a žalobce jako kniho'vní vlastník, či žalo~aný ja:ko vla.stnrk nat~ralnr.
Ježto jen tento mllže vykonávati obsah prava vl'astmckeho, J~k Je vymezen v §§ 354 a 362 obč. zák. (srov~.také .Rand,a~~asoanda »~rav~ vlastnické« str. 295 a pozn. 13), nutno pnznalr slÍlleJsI duv~d ?rzby zal?va~
nému, čímž je prokázán i tento právní předpoklad naturalnrho vlastmctvl
podle § 372 obč. zák.
čis.

14391.

. Paragraf 1 zák'Ona ze dne 22. ún'Ora 1~34 ,~is. ~4 Sb: z. a n. ,0 doč~s
ných 'Opatřenich v exekučním a kon~urSMl!. nz~m pr?ti ne~ame:'tnanym
platí i pro útraty sporu a exekuce jako pnslusen~tv~ vymahan~ pohledávky, ať vznikly před či po 28. únoru 1934, platí-h pro hlavnt pohledávku samu.
(Rozh. ze dne 22. kvěotna 1935, R II 227/35.)
Ex e k u ční s o u d vzav za prokázáno, že povinný j-e ~ezaměst
naným ve smyslu § 4 (2') zák. čís. 34/34 sb. Z. a n.,. p~vohl k Jeho
žádosti 'Odklad dražby nemovitosti na dobu po 31. prosmel !934. R ek u r sní s o u d zamítl návrh povinného na od~la? drazby, p.okud
exekuce byla vedena i pro část úroků a útrat v~mklych po ,~8. uno-ru
1934. D ů vod y: Ustanovení zákon~ ze, dne. 22., unor~ 19~4 .,CIS. 34 sb.
Z. a n. neplatí podle § 2 c)
pOhled,a,vkach,lde;e prolI dluzmku. ~znlkly:
po dni, kterého tento zákon nabyl ucrnnoslI. Zakon ten nabyl učmnosl!

°

-

Čís.

-

14392 -

čís.

14393 -
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pDdl; § 5dnem vyhlášení, jež se stalo dne 28. února 1934. Pohledávk
kte~e vzmkly p.o ~vedeném,?~i, jsou ty, u nichž byl po tomto. dni /~
tv?ren s~utkovy zaklad, tvoncl t. zv. právní důvod pohledávky. úrok/'
I utr~tova pohledávka vY';1áhajícího věřitele na úroky z vykDnatelné p~:
hledavky vzmkla po 28. unoru 1934 a není proto účastna odkladu ex
ekuce podle zákona čís. 34/34 sb. z. a n.
N e j vy Š š í s o u d obnovil v této části usnesení prvního soudu.

Vymáhající věřitel podal proti povolení odkladu dražby rekurs je
potud, pokud by~ po:,~ler:,~dklad i v příčině úroků a útrat. O hlavní sv~
pohledav.ce vymah.ajlcI ve:ltel am netvrdí, že vznikla po dni 28. února
j 934,. to Jest po dm, k?y zak~n čís. 34(34 sb. z. a n. nabyl účinnosti, a že
'pada pod ustan?,vem § ~ pIS~. c) ,zakona. Již v rozhodnutí čís. 14018
sb. n: s'"bylo blIze. vylozeno, ze pri posuzování povahy pohledávky a
~~dy I pn posouzem, zda Jde {) zakonnou výjimku podle § 2 c) zákona
CI,~' 3~/34 sb. z~ a n.! rozhoduje Jen hlavní pohledávka, nikoliv též její
pnsl~senstvI, a.ze sejde pr~to Jen na tom, zda a kdy byl u'hlavní pohledav~y vytvor~n. skutkovy. zákl'ad, ktterý jest právním důvodem oné
pohl~davky. Nem-h t~dy al1!. t~rzeno, že hlavní pohledávka vznikla po
28:. un<:ru. 1934, nevzmkly am uroky po 28. únoru 1934 a nespadají pod
vyjln;ecne ustanovení § 2 písm. c) zákona. útraty vznikají ovšem podle
plen~rního rozhodnutí~ís. 7392 sb. n. s. teprve jejich přisouzením, avšak
pk ~Íl,aty sI;0r~, tak utraty ex~ku:e JSou příslušenstvím vymáhané pohled.a..vky, s~llel.' JeJI oS!1d a nezalezí na tom, kdy vznikly, zda před nebo
po ,:cmnostI zakona ČI'S. 34/34 sb. z .a n., to jest před nebo po dni
2~. unora 1934, a platio nich § I zákona čís. 34/34 sb. z. a n. Tato
z~s~da.byla vyslovena JIZ v rozhodnutí čís. 13953 sb,. n. s., která se sice
tyka zakon~ CI~ .. 33(34 sb. z. a, n: o odočasných opatřeních v exekučním
a konk~rsl1ln;. nzem protI zemedelcum, ale jeho důvody platí obdobně
1 pro zakon CIS. 34/34 sb. z. a n.

ťr,opachtování

14392.

živnosti hostinské a

výčepnické

nebrání jej! vnucené

sprave.
(Rozh. ze dne 23.

května

Psou propachtovány, n~bralll y~ucene sprave: n;bot .vnu~e.ny sp!avce

~TIllže vybírati pac~tovne a POUZly ho k uspo~oJe':l ,:"y!"ahaJlc,lh? ventele;
Ani postup ná;oku. z pach!?Vlll s?,louvy pnslusej1clch dluZlllku nečllll
vedení vnucene spravy nepnpustnym.
čis.

Důvody:

čís.

ekuce jest v ohou případech týž, totiž živnost hostinská a výčepnická,
e~ovozo~aná v onom domě; j~kož i kopcese, p!,o ni ud~lená. Ok.olnoSl!, že

1935, R I 399/36.)

P r v Ý s ~ u d po:,o!il podle návrhu exekucí zpeněžením zabavené
zlvnostl vnucenou správou, r e 'k u r sní s o u d
navrh zamltL
N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
h~stmske ~ vyčepmcke

Důvody:

~~ní ~pr~v'2Ý náz?r, že se návrh na zpeněžení zabavené hostinské
a _vyceplllcke zlvn?s!1 p,r~)Vozo~ané vnucenou správou nekryje s náv,hem. na zab~v;m teto .Zlv,nosh, p~:,ěvadž živnost a koncese není provozoyan:, dluzmk~~, .nybrz pa~hÍ)'rem Jaroslavem V., což prý brání
navrzenemu zpenezem zabavene zlvnosti. Předmět, na který se vede

14393.

Přihlásilo-li se nemanželské dítě z e z á k o n a k pozůstalosti po

přijati jeho dědickou přihlášku s obmezením, že dodatečně předloží pnlkaz o tvrzené legitimaci potomním sňatkem jeho matky
se zustavitclem.

svém otci jest

(Rozh. ze dne 23. května 1935, R I 509/35.)
P o z úst a los t n í s o u cl přijal dědickou přihlášku, jíž podal ze
zákona Jan š. k pozůstalo'Stí po Václavu Š. Rek u r sní s o u d při
hlášku jeho zatím nepřijal.
Ne j vy Š š í" s ~vu d obn~vil ,l'.~ne~ení prv~ho so~du s ob'!.'e~en!ni, ž,~l
'Se dědická pnhlaska Jana S. pnjlma s podmmkou, ze dodatecne predloz
průkaz o tvrzené legitimaci potomním sňatkem jeho matky se zů~tavitelem.
Důvody:

Dovol'ací rekurent přihlásil se k pozůstalo'sti s dobrodiním inventáře
a tvrdil v dědické přihlášce, že jest rodným synem zemřelého Václava š.
a jeho manželky Marie Š., rozené Karoly v K. (v Rumunsku) dne 21.
ledna 1881. Během pozůstalostního řizení udal jeho právní zástupce,
"že dosud bylo v Rmnuns'ku jenom úředně vyšetřeno, kdo jest matka
dovo,lacího rekurell'ta a v jakém poměru byla jeho matka k zůstaviteli,
ale dosud že není prokázáno, že jeho nemanželský původ byl' spraven
potomním sňatkem v manželský původ«. Neprávem bylo napadeným
usnesením vysloveno, že se dědícká pří hláška rekurento'va na soud
dósud nepřijímá, neboť podle § 122 nesporného, patentu má býti každá
oědická přihláška, vyhotovená v předepsané formně, od soudu přijata
a k pozůstalostním spisům vzata; důkaz o dúvodu může býti podán i dodatečně. Názor, že Jan š. své dědické právo neprokázal (§ 799 obč.
zák.), přehlíži jednak právě uvedené ustanovení § 122 nesp. pat., jednak
předpis § 174 nesp. pat., podle něhož náležitého výkazu dědického práva
je třeba teprve k odevzdání pozůstalosti. Odmitnouti lze jen dědické při
hlášky zřejmě nezákonné, zcela libovolné a žádným dědickým důvodem
nepodložené (rozh. čís. 11472,8086,5731, 1751 a 205 sb. n. s.). O takovou přihlášku však zde nejde. Poněvadž však po otci má nemanželské
dítě zákonné právo dědické jen, bylo-Ii legitímováno (§ 752 obč. zák.),
a dovolací rekurent skute,čné také tvrdí legitimaci potomním sňatkem,
bylo připojeno obmezení ve výroku vytčené (viz rozh. býv. nejvyššího
soudu vídeňského 01. U. 10358).
Cívllnf r07.hodnuH XVII.

~ Čís.

14394

~

~ Čís. 14395~
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čís.
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Spoluvlastníci prodaného pozemku ručí kupiteli nedílně za škodu způ
sobenou nedodržením kupní smlouvy, jde-li o jednotnou kupní smlouvu
o něm a ne o oddělené, na sobě nezávislé koupě pozemků.
(Rozh. ze dne 23.

května

1935, Rv I 907/33.)

Žalovaní byli pravopla!ně uznáni povinnými odevzdati žalobkyni pozemlkové parcely č. kat. ... v celkové výměře 1316 m' patřící jim každému ideální polovicí za ujednanou kupní cenu 14.422 Kč a za tím úče
lem podepsati žalobkyni kupní smlouvu. Žalovaní kupni smlouvou ze dne
13. září 19,z9 prodali a odevzda]!j Ú. ralináruě cukru část těchto parcel,
takže plnění, k němuž byli žalovaní pravoplatně odsouzeni, sta1'0 se tím
nemožným. žalobkyně tvrdí, že zbývající část, která jest ještě v majetku
žalovaných, jest timto odprodejem úplně znehodnocena a pro nf bez
zájmu. Nesplněním koupě pozemků uzavfené se žalovanými utrpěla
škodu spočívající v rozdílu mezi kupní cenou 14.442 Kč, kterou sama
měla zaplatiti žalovaným, a kterou by docílila prodejem těchto, pozemiků
ve výši 78.960 Kč, totiž 64.518 Kč. Opírajíc žalobní nárok též o § 1302
obč. zák. navrhuje žalobkyně, poněvadž dodržení převzatého závazku
in solidum není již možno, aby žalovaní byli rukou nemzdílnou uznáni
povinnými ji tuto částku zaplatiti. P r v Ý s o u d žalobě vyhověl, neuznal však na solidární závazek žalovaných. O d vol a c í s o u d nevyhověl odvolání žalovaných a k odvolání žalobkyně uznal! nu solidárni
závazek žalovaných. D ů vod y: Žalovaní prodal( a odevzdali nejcennější
část pozemků, takže splnění povinnosti žalovaným ulo'žené se s;alo nemožným. Uvá~í-~i se, že smlouva ze dne 13 iáří 1929 byla uzavřena
v době, kdy žalovaní měli v rukou již potvrzující ro·zsudek druhé stolice,
na základě jehož byla by mohla žalobkyně navrhnouti povolení exekuce
k zajištění, že prvžalo'vaný povoláním svým jest advokátem a v této
vlastnosti zastupuje i druhou žalovanou svou manželku a že musili si
býti oba vědomi následků svého jednání, je patrno, že žalovaní jednal1i
s nápadnou bezstarostností, ano ve zlém úmyslu. Důsledkem toho, že
škoda způsobena byla úmyslně v plném vědomí, že se tím porušuje závazek vůči žalobkyni převzatý (§ 1294 o. z. o.), jest žalobkyněopráv
něna požadovati od žalovaných náhradu ušlého získu a plné zadost- .
učinění podle § 1324 o. z. o. Neboť, je-Ii zjištěno, že žalobkyně, která
přece s pozemky od žalovaných koupenými mohla volně nakládati, měla
možnost pozemky tyto prodati po 60 Kč za 1 m2 , pak spočívá ušlý zisk
v rozdílu mezi cenou, kterou by byla obdržela a částkou, kterou sama
byla povinna žalovaným zaplatiti. Nesprávně právně posoudil prvý soud
věc jen potud, pokud neuznal na solidární závazek žalovaných. Prvý soud
usuzuje, že se nejedná o trestný čin žalovaných ve smyslu §§ 130.1 a 130.2
o. z. o., nýbrž o případ § 13-03 cit. zák. S názorem tímto souhlasiti nelze.
Jest ovšem pravda, že se nejedná o trestný čin žalovaných a zejména
nebyln by lze věc podřaditi pod ustanovení zákona ze dne 25. května
1883 čis. 78 ř. z., poněvadž zákonem tím jsou chráněni pouze věřitelé
mající pohledávky peněžní, kdežto zde se jedná o porušení nároku na
odevzdání pozemků. Pro použití ustanovení § 130.3 o. z. o. není v daném

řípadě mista proto, že přítomnou žalobou uplatňován jest nárok z náhrady škody a nikoliv nárok ze ~mlouvy., V úvahu př!chá~í I;wto pouze
ustanovení § 1302 o. z. o. a to veta druha, podle ktere ruČI Vice osob za
škodu rukou společnou.a nerozdí!nou, k?yž .~k~da by;la způsobena úmyslně. že škoda byla zpusobena umyslne, zJ1strl prvy soud. škoda byla
totiž způsobena protiprávním činem, pozůstávajícím v tom, že žalovaní
V době kdy měli již v rukách svých potvrzující rozsudek odvolacího
soudu ~dprodali smlovou ze dne 13. září 1929 společným aktem nejcennější část sporných pozemků osobě jiné. K založení solidárního závazku
k náhradě škody okolnost tato stačí, aniž třeba bylo dokazovati, že jde
o čín trestní.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovol'ání.
Důvody:

žalobkyně
vaní způsobili

domáhá se na žalovaných náhrady škody, kterou jí žalonedodrženim kupní smlouvy s ní dojednané a nebyla proto
povinna dokázati více, než'p0r,ušení smluv?í P?v~nn.osti ža.loyanými, j~chž
věcí bylo podle § 1298 obc. zak., by prokazah, ze Je nestrha zavmem na
tomto porušení. Porušení smluvní povinnosti žalovanými záleží v tom, že
orodali a odevzdali dne 13. září 1929 část pozemků Ú. ralinárně cukru,
které byli zavázani odevzdati žalobkyni na základě kupní smlouvy s ní
dříve dojednané. Jde O' náhradu škody způsobené ze zlého úmyslu nebo
aspoň z hrubé nedbalosti žalovaných. V t<rkovém případě je poškozený
podle § 1324 obč. zák. oprávněn žádati plně dostiučinění, tudíž i ušlý
zisk (§ 1323 obč. zák.). žalobkyně prokázala, že nemovitosti od žalovaných koupené mohla prodati po 60 Kč za 1 m2 • Tato skutečnost jest
směrodatná pro vypočtení ušléhó zisku, takže v souzeném případě nebylo
třeba zjišťovati, zda a pokud cena dotčených pozemků by se byla zvýšila
podle obyčejného běhu věci. žalobkyně není povinna, aby převzala zbývající část pozemků od žalovaných koupených, nebof jest oprávněna žádati, aby jí byly odevzdány pozemky ve stavu hovícím smlouvě; to plyne
z ustanovení § 1413 obč. zák. Otázka, zda žalovaní ručí za škodu rukou
společnou a nedílnou byla odvo'lacím soudem správně řešena. žalobkyně
koupila od žalovaných pozemky parc. čís .... v celkové výměře 1316 m',
patřící každému z nich k iedné ideální polovici. Nešlo tudíž o oddělené
koupě podílů na sobě nezávislé, nýbrž o jednotnou kupní smlouvu o urči
tém kupním předmětu. Žalovaní jako pro datelé jsou proto co' do dodržení
kupních podmínek, zejména co do odevzdání prodaných pozemků vůči
žalobkyni jako kupitelce solidárně zavázáni. Pl'nění tohoto nedílného, závazku znemožnili žalovaní úmyslně tím, že část pozemků žalobkyni dodatečně prodali a odevzdali třetí osobě. Ježto jde o obligační závazek
podle úmyslu stran nedílný, ručí žalovaní za škodu žalobkyni tímto jednáním způsobenou solidárně (§§ 1301, 1302 obč. zák.), neboť povaha
dotyčné kupní smlnuvy vylučuje, aby ručení žalovaných za š:kodu žalobkyni způsobenou bylo za použití § 130.3 obč. zák. děleno.
čís.

Několik přejimatelů,
nedílně.

blízkých

14395.
příbuzných zeizitelo~ých, ručí

za celý

dluh

(Rozh. ze dne 23.

května

19-35, Rv I 1211/33.)
Zl'
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Žalobce zapůjčil žalované Marii W-ové 8.481 Kč, která tuto zápůjčku
použila k zaplacení přestavby provedené na její nemovitosti. Později postoupila polovinu této nemovitosti druhému žalovanému Eduardu W -ov i
(bratru žalobce) a druhou polovinu jeho manželce (své snaše). Žalobou
domáhá se žalobce, by oba žalovaní byli uznáni povinnými zaplatiti lllU
nedílně po-skytnutou zápůjčku. Pro c e sní s o u d zjístiv, že žalovaný
Eduard W. věděl o poskytnuté zápůjčce, rozhodl, že žalovaná Marie
W-ová jest povinna zaplatiti žalobci zápůjčku 8.481 Kč a z toho oba
žalovaní obnos 4.240 Kč 50 h solidárně. O d vol a c í s o u d potvrdil
rozsudek prvého soudu. D ů vod y: Nesprávné posouzení věci po stránce
právní spatřuje žalobce v názorech prvního soudu, že žalovaný Eduard
W., když převzal od své matky Marie W-ové polovici usedlosti _
kdežto druhou polovici převzala jeho manželka - ručí za žalovanou pohledávku žalobcovu jen polovicí, tedy jen obnosem 4.240 Kč 50 h. Žalobce dovozuje naproti tomu, že z ustano'vení § 1409 obč. zák. jde netoliko, že přejimatel jmění ručí za dluhy zcizitelovy soHdárně s tímto,
nýbrž také, že, je-Ii tu více přejimatelů jmění, je také jejich závazek vůči
věřiteli solidární, a že otázka, jakým dílem má každý z nich přispěti na
zaplacení celého dluhu, týká se jen jejich vnitřního poměru mezi sebou.
To; plntí tím více v tomto případě, kde žalovaný Eduard W. a jeho manželka převzali od dlužnice, Marie W -ově, usedlost její jednotným
právním jednáním, a jde o nabytí ideálnich polovin, jež nepřipuštějí skutečného dělení ani odděleného zhodnocení. Žalobce má pmto právo žádati zaplacení celé své pohledávky na žalovaném Eduardu W -ovi a
tomuto přísluší případně jen právo postihu proti spoluvlastnici převzaté
usedlo-sti. Soud odvolací nesdílí tento názor. § 1409 obč. zá!k. ustanovuje
jen, že ten, kdo převezme nějaké jmění, nebo podnik, je bez újmy dále
trvajícího ručení zcizitelova věřitelům bezprostředně zavázán z dluhů,
jež náležejí ku jmění nebo podniku, jež při převzetí znal nebo znáti musil.
Z toho lze dovozovati jen, že přejimatel je věřitelům za dluhy ty zavázán
bezprostředně přímo, vedle zcizitele. Věřitel má právo volby žádati zaplacení od zcizitele (zciziteh'l) neb přejímatele (c.d přejimatelů, je-Ii jich
více), nebo od obou z nich. Otázka objemu ručení jednotlivého z několika
přejimatelů není však v § 1409 Dbč. zák. vyřešena a sluší ji proto rozhodnou-li podle všeobecných zásad právních. Solidarita závazkll se nepředpokládá; v pochybnosti je míti za to, že je tu závazek dělený, jde-Ii
o plnění dílné (§ 889 obč. zák), jakým je placení peněžité. V převzetí
jmění podle § 1409 obč. zák. leží zá!konný přístup k dluhu. Je-N tu více
dlužníků téhož dělitelného plnění, ručí každý, pokud smlouvou nebo zákonem není stanovena výjimka, za podíl na něho vypadající. Pří tom je
míti na zřeteli, že ručení podle § 1409 obč. zák., i když se vztahuje na
dluhy, patřící ku převzatému jmění, je závazkem obligačním, osobním,
nikoli věcným. Soud odvolací pokládá prolo rozhodnutí prvního soudu
i pokud se týká žalovaného Eduarda W -a za správné.
Ne j vy Š š í s o u d změnil rozsudky nižších soudů a uznal na so.]idární závazek Eduarda W-a s Marií W-ovou do celé výše poskytnuté

Iz' druhy' žalovany' jest blizkým příbuzným zcizitelky podle § 35
32) konkursniho řádu č. 64/31 sb. z. a n., a J'd e o dl u h na·1····
ezeJlCI
ění po případě k podniku převzatému, ježto zápůjčky bylo použito
k JU~ I~ceuí přestavby, provedené na postoupené nemovitosti. Podle
§ 1~/ cit. zák. ručí blízký příbuzný zcizitelův, který převzal jmění neb~
dnik za dluhy náležející ke jmění nebo podniku přímo a bez omezenr
po hod~otu Dřevzatého jmění (pokud nedokáže, že o dluzích při převzeti
~~věděl ani ~ěděti ~lemusil, co~ z?e nepřichází v úvahu, P?něvad~ dru~ý
'alovaný o dotčenem dluhu vede!.) Z tohoto ustanovem vyplyva, ze
z římo a bez zminěného omezení ručí každý přejimatel jmění za celý dluh
;olidárně, bylo-Ii přejimatelů několik, což ostatně plyne i z toho, že ručí
přejimatel solidární' se scizitelem (srv. rozh. Č. 10337 sb. 'l. s.).
•
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čís.

14396.

K § 6 lit. bl zákona č. 221/24 v doslovu zákona č. 184/28 sb. z. a n.
počal-li zaměstnanec vykonávati práce nebo služby dřlve, než dokonal svůj šedesátý rok, podléhá povinnému po jištěni invalidnhnu a
s!arobnhnu, třebas napotom přerušil svůj služební poměr a počal v něm
pokračovati teprve po dosaženi 60. roku.
Wo-zh. ze dne 23.

května

1935, Rv I 585/35.)

žalobkyně podle svého přednesu byla zaměstnána u žalovaného od
13. června 1927 do podzimu 1929 a od 1. května 193'0 do 2(;. srpna 1933
za měsíční odměnu 200 Kč a byt a stravu. šlo o službu povinně pojiště
nou. Za dobu, kdy byla u žalovaného- po prvé zaměstnána, byla také při
hlášena k sociálnímu pojištění. Přihlášení její za dobu od 1. května 1930
do 26. srpna 1933 stalo se až po uplynutí této doby. Výměrem ústřední
sociální pojišťovny v P. byl proto, pokud jde o tuto dobu, její nárok na
přiznání starobní renty zamítnut. Žalobou domáhá se žalobkyně zjíštění,
že jest žalovaný povinen nahraditi jí v důsledku opomenutí přihlášky za
dobu od 1. května 1930 do 26. srpna 1933 k starobnímu pojištění budoucně jí vzcházející škodu, spočívající v rozdílu mezi starobní rentou,
která je jí skutečně vyplácena a rentou, jíž by dostávala, kdyby byla
i za druhé pracovní období řádně přihlášena, a zaplatiti jí již dospělý
rozdíl 77 Kč 85 h. P r v Ý s o u d uznal podle žaloby, o d vol a c í
s o u d žalobu zamít!. D ů vod y : V odvolacím řízení bylo zjištěno, že
žalobkyně 1. května 1930 byla již starší 60 let. Podle § 6 lit. b zákona
ze dne 9. října 1924 Čí's. 221 sb. z. a n. ve znění zákona ze dne 8. listopadu 1928 čís. 184 jsou vyloučeni z pojištění podle tohoto zákona ti,
kdož vstoupí do práce v době, kdy již překročili 60 let svého života. Žalovaný nebyl proto vůbec povinen přihlásiti žalobkyní k pojištěni a neručí jí za tvrzenou škodu.

zápůjčky.
Důvody:

Sporný případ je posouditi nikoliv podle § 1409 obč. zák., nýbrž
podle § 187 třetí dílčí novely k obč. zák., (cís. nař. č. 69/1916 ř. z.), po-

N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudek odvolaciho soudu, pokud se
týkal určovacího výroku a uložil odvolacímu soudu v této částí .nové jednání a rozhodnutí.

-

čís.

-

14397-

čís.

14398 -
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Důvody:
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kandidáta advokacie, nebo přip~stiti ho. k ~?vokátní zkoušce!
odst 3 "dv. ř. lze podati odvolam k neJvysslmu soudu, byl-II
advokáiní komory a na odvolá~í ,účastníkovo též advokátní kO,vyb
de řen zápis do seznamu advokatu, 3. podle § 3D odst. 3 adv. r.
moroudo t'l Podvolání k neJ'vyššímu soudu byl-li výborem advokátní ko. ' soudem o d
'
" d o selzepoa odvolání účastníků i vrch mm
epren
zapls
mory ua r~ndidátů advokacie, nebo byl-li nařízen výmaz.z tohot<:. sez,~
znam
bo bylo-li odepřeno potvrzení advokátní praxe. Mimo to pnslusl
namu
ne
' h
.
c"111U soudu
by rozhodoval s konečnou p I atnos t'I o opravny~
neJvy~s~cích v ká/ném řízení proti advokátům a kandidátům advokaCie
pr~~tr§§ 46 a násl. zákona ze' dne I. dubna 1872 čís. 40 ř. z. S uvectep~ e 'edpisy jsou ve shodě též ustanovení § 5 lit. g)a i) zákona o neJnyl?,}. pr soudě ze dne 16. dubna 1919 čís. 216 sb. Z. a n. a v odst. i) § 5
vYhsstlm ákona J' est výslovně odkázáno jednak na §§ .7 odst. 3 a 30 odst.
o o ř.,
Z .
. d nak , na
3to adv.
pokud jde o odvolání z ~~nese.m, a d vo',k't'
a ~I 'kO!;,ory, Je
,
5 ds!. 3 adv. ř., pokud jde o stl'znosÍl ve spravmch vec~ch advokatu.
~elz~ tedy ze zákona dovoditi, že jest nejvyšší. soud,po,,:olan k t0.m~,
a vyblram pnho do val též o opravny' ch prostředcích proh. vymerem
roz
d k' t 'k
'
dle
spěvků, jež členové komory mají zapravovaŤ! a vo' a m omore po
§§ 27 d) a 28 d) adv. ř.

i.7
. 2.,P~~~~
<'

ah

do pns

Odvolací soud mylně vyložil ustanovení § 6 lit. b) zákona č. 221/24
v doslo·vu zák. č. 184/28 sb. z. a n., kteréhož bylo použíti na souzený
případ. Podle § 6 lit. b) cit. zák. je z povinného pojištění invalido a starobního vy.ňat, kdo teprve po dokonaném šedesátém roce počne vykonávati práce nebo služby povinně pojištěné, a nesejde tedy na tom, že žalobkyně dne 1. května 1930 překročila již tuto věkovou hranici, tvrdí-li
a dokazovala-li, že již před tím v době od 13. června 1927 do podzimu
1929 vykonávala práce a službu podléhající povinnému a starobnímu pojištění. Nebylo-li žalobkyni šedesát let v době, kdy počínala konati tyto
práce, resp. vstoupila původně do služby, nebyla vyňata ze sociálního
pojištění, o kteréž jde, třebaže tyto práce (službu) na nějakou dobu pře
rušila, a žalovaný jako jeji zaměstnavatel byl povínen znovu přihlásiti
ji u příslušné nemocenské pojišťovny, nejpozději šestého dne ode dne,
kdy u něho nastoupila (§ 17 cit. zák.). Pokud to opomenul, jest žalobkyni
práv náhradou škody z toho vzniklé podle předpísů občanského zákonníka (sb. n. S. 12882). Musí býti především zjištěna správnost tvrzení žalobkyně, že již před 1. květnem 1930 byla u žalovaného zaměstnána, a že
počala tuto· službu, nedokonavší ještě šedesátý rok svého věku, a že tu
šlo o službu povinně pojištěnou podle svrchu dotčeného zákona.
čís.

14397.

Nejvyšší soud nemůže rozhodnouti o opravných prostředcich proti
výměte a vybírání příspěvků, jež členové advokátní komory mají zapravovati komoře podle §§ 27 d~ a 28 d) adv. řádu.
(Rozh. ze dne 23.

května

1935, N I 113/35.)

Stěžovatel dr. Karel K., advokát v K., podal přímo k nejvyššimu
Boudu odvolání proti usnesení valné hromady advokátní komory vč.,
jímž byl ,stanoven komorní příspěvek za rok 1935, a zároveň proti výměru výboru této advokátní komory, jímž byl odvolateli tento komorní
příspěvek předepsán.
Důvody:

Jest především zkoumati, zda nejvyšší soud může vůbec rozhodnouti
o tomto, odvolání. Správní rozhodnutí a opatření i'dvokátní komory a
jejího výboru jsou vnitřní věcí advokátní komory jako veřejnoprávní samosprávné korporace a nejvyššímu soudu přísluší rozhodovati o opravných prostředcích ve věcech advokátských jen potud, pokud jest to 'Stanoveno v zákoně. Advokátní řád (zákon ze dne 6. července 1868 čís. 96
ř. z., změněný a doplněný zákonem ze dne 31. ledna 1922 čís. 40' sb. Z.
a n.) připouští opravné prostředky k nejvyššímu soudu jen proti těmto
rozhodnutím a opatřením ve věcech advokátských: I. podle § 5 odst. 3
adv. ř. lze podati rekurs k nejvyšímu soudu, odepřel-li vrchní soud vzíti

?Y

čís.

14398.

Zákon ze dne 7. dubna 1927 čís. 44 Sb. z. a n. o stavebním r~chu.
Zákaz zcizení a zavazení na nemovitosti podle § 43 tohoto zákona
brání i exekučním'.l zcizeni nebo zavazení.
(Rozh. ze dne 23. května 1935, R II 229/35.)
Srovnej: sb. n. s. čís. 12596.
Prvý soud povolil exekuci nuceným zřízením pr~va ~ástavn~ho .na
nemovitosti, na níž byl v pozemkové knize poznamenan zakaz zClzem a
zavazení podle § 43 zákona o stave~ním ruchu Čís .. ~/27, sb. Z. ~ n;
Rek II r sní s o u d návrh zamítl. D u vod y: Vlastmcke pravO povmne
jest obmezeno zákazem zcizení a zavaze:ní p'~dle § ~3 ::~.k. ~ís. 44/27. sb.
z: a n. ve prospěch státu. Zákaz ten pusobl I proŤ! ventelum vlastmkovým a má v zápětí, že i exekuce nucenÝ,m ~ří.zením práva. ;ás,tav?lh0.i~
za jeho účinnosti vyloučena bez svolem mlmsterstva soclalm peče, Jez
nebylo vykázáno.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Zákaz zcizení a zavazení ve prospěch čsl. státu váznoucí podle § 43
zák. o stavebním ruchu č. 44/27 sb. Z. a n. na nemovitostech, na něž se
exekuce vede, je povahy veřeinoprávní, a týká se nejen dobrovol~ého,
nýbrž i exekučního zcizení nebo zatíženÍ. Při opačném názoru nemel by
zákaz ceny, poněvadž by bylo mOžno jej obcház~ti tí.m způ~?b~m, že by
bylo lze, třebas i se souhlasem vlastmka nemovltos,lI, dobylI SI exekuč
ního titulu a dosáhnouti tak účelu Z<lJkázaného (rozhod. č. 7617 sb. n. s.).

-

Čís.

14399-

čís.

14399.

-

Čís.

14400 -
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Rozhodnutí ředitelství státních drah a ministerstva železnic, jímž byl
(smluvní) železniční zaměstnanec přeložen do trvalé výslužby podle § 13
prvý odstavec, zálwna ze dne 22. prosince 1924, čís. 286 Sb. z. a n., jest.
rozhodnutím správního úřadu o soukromoprávnlm nároku zaměstnan
cově ve smyslu § 1 zákona ze dne 15. října 1925, čís. 217 Sb. z. a n.
(Rozh. ze dne 23. května 1935, Rv II 247/35.)
Opačně: rozh. n. s. s. čís. 7424.
žalobce (smluvní zaměstmnec čsl. státních drah) byl nuceně přelo
žen do trvalé výslužby s odbytným jednou pro vždy. Vyčerpav pořadí
správních stolíc do tohoto rozhodnutí ředitelství čsl. st. drah v B., domáhá se žalobou uznání neúčinnosti resfrikčního výměru a jako dů
sledku toho zaplacení služebních požitků za poslední tři roky před podáním žaloby. Niž š š í s o u d y zamítly žalobu, o d vol a c í s o u d
z těchto důvodů: žalobce měl podati žalobu v propadné lhůtě 90 dnů
ode dne, kdy mu bylo dodáno zamítavé rozhodnutí ministerstva železnic
ze dne 14. ledna 1926, které rozhodlo· s konečnou platností. Žaloba, podaná dne JO. července 1934, je opožděná, ježto rozhodnutí ministerstva
železnic bylo žalobci doručeno dne 21. ledna 1926. Žalobcův služební
poměr má povahu soukromoprávní a také žalobcovy nároky odvozené
z tohoto služebního poměru jsou soukromoprávní. Prvý soud zjis,til a žalobce to sám tvrdil, že žalobce byl přeložen do trvalé výslužby podle
§ 13 zák. ze dne 22. prosince 19'24 ČÍs. 286 sb. z. a n. Podle § 22 cit. zakana vztahují se ustanovení dílu I. tohoto zákona též na státní podniky,
tedy i na čsl. státní železnice. Do dílu I. jest pak zařazen § 15/4, který
praví, že k rozhodování a opatření dle §§ 9e.-13 jest příslušný ústřední
úřad, který jest oprávněn zmocniti k rozhodnutí neb opatření úřad jemu
bezprostředně podřízený, ve kterémžto případě výrok tohoto úřadu jest
konečný. Když železniční úřady, t. j. ředitelství neb ministerstvo želeZnic
prováděly ustanovení restrikčního zákona, neupravovaly soukromoprávní služební vztahy železničních zaměstnanců jako smluvní strana,
nýbrž jako orgány restrikčním zákonem k tomu zmocněné a vrchnostenskou mocí opatřené, aby jednostranně upravovaly služební vztahy
železničních zaměstnanců, a ta;k dosaženo bylo účelu restrikčnÍm zá c
konem zamýšleného. Železniční úřady jec,lnaly proto v tomto případě
jako úřady správní. Podle § I zák. ze dne 15. října 1925, čís. 217 sb. z.
a n. jest ve všech případech, ve kterých správní úřad rozhodl podle zákonů o tom vydaných o nárocích soukromoprávních, volno straně tímto
rozhodnutím dotčené po vyčerp<iní prostřdků dovolávati se nápravy ve
výroku o těchto nárocích pořadem práva, Podle § 2 tohoto zákona jest
však žalobu podati v propadné lhůtě 90 dnů ode dne, kdy bylo straně
dodáno rOzhodnutí správního- úřadu, který rozhodl s konečnou platností,
není-li v příslušném z<ikoně stanovena delší lhůta. Poněvadž je mezi
stranami nesporno, že žalobci byl doručen výměr ministerstva železnic
jímž byla zamítnuta jeho stížno·st do výměru ředítelstvístátnfch drah
v B. ze dne 30. září 1925, že je ve smyslu zákona Čí'S. 286/24 sb. z. a n.

. oován s odůvodněním, že je postradatelným dne 21. ledna 1926,

r:W~d toho dne tato 90denní lhůta k podání žaloby (§ 2 zák. ze dne 15.

?ez 1925 čís 217 sb. z. a n.). Žaloba podaná dne JO. července 1934 Je
nJI1 a
.

opožděná.

N e j v Yš š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Dovolatel dovozuje, že se na jeho žalobu nevztahuje ustanov~ní ~ 2
dst. 1. zákona ze dne 15. října 1925 čís. 217 sb. z. a n. o propadne !~ute.
~Iužební po;něr. žalo?ce jako .zaměstnance státních dra~ bťl p~merem
kromopravmm. I zalobm mrok, vyvozovany z toholo, sluzebmho posO~ru
J·est povahy soukromoprávní. (Viz též rozh. čís. 9<875 sb. n. s.). Jest
me ,
.
k
.., k
"
'ešiti jen otázku, zda tu jde o takovy sou romopravm naro , o nemz
r odle zákonů o tom vy"daných má rozhodovati úřad správní (§ 105
~stavní listiny a § 1 zákona čís. 217/25 sb. z. a n.). Žalobce byl nucene
~řeložen do trvalé výslužby s odbytným jednou pro vždy. slo tedy o nucený odchod podle §.13 odst. 1. zákona ~e ~ne22. prosmee )924
čís. 286 sb. z. a n., jehoz bylo ve smyslu § 16 tehoz zako,na obdobne po~
užito u žalobce jako smluvního zaměstnance. Nyní. se zalobce domaha
uznání neúčinno·st restrikčního výměru a jako dúsledek toho požad~Je
zároveň zaplacení služebních požitkú za poslední třl roky před podamm
žaloby. Závazek žalovaného státu k pož~dovanémuo plnění o.!?í~á o tvrzení, že nebyl služebně postradatelny, a ze proto duvod pouzlty pro !·.estrikci neodpovidal skutečnosÍÍ. Ustanovením § 15 odsl. 4 zakona CIS:
286/24 sb. z. a n. bylo vyhraženo rozhodnutí a opatření podle §§ 9' az
13 správním úřadům tam jmenovaným. Ředit~lství, stMníc~, drah v B. ~
ministerstvo železnic rozhodovaly v tomto pnpade pko .urady spravlll,
zmocněné k tomu zvláštním zákonem, ne jako soukromý zaměstnavatel.
Bylo-li však rozhodnuto správním úř~dem
soukromoprávnín; P?n;~ru
žalobcově, jenž jest základem žalobmho !Taroku, a byl-Ir spravlll urad
zvláštním zákonem - t. j. ustanovením § 15 odst. 4 zákona čís. 286/24
sb. z.a 11.- ustanoven jako příslušný k tomuto rozhodnutí, byl žalobce
sice oprávněn, aby se domáhal nároků nyní uplatňovaných žalobou na
řádném soudě podle § I odst. 1 a 3 zákona čís. 217/25 sb. z . a 11., ale
musil by tak učiniti v propadné lhůtě, stanovené. v,§ 2 tohoto záko.na.
(Srovn. obdobné rozhodnutí čís. 8053 sb. n. s.). zaloba byla podana
dávno po uplynutí uvedené propadné lhůty, a je proto opožděná.

.o

čis.

14400.

Obmeškaný vydražitel ručl podle § 155 ex. ř., třebaže byl zbaven
svéprávnosti, stalo-Ii se tak teprve po právomoci příklepu a po uplynuti
Ihůty,v níž mělo nejvyšší podáni jim býti zapraveno.
Otázku, zda obmeškalý vydražitel byl nepřičetný již v době před vydáním usneseni ó zbavení svéprávnosti lze řešiti jen pořadem práva.
(Rozh. ze dne 24.

května

1935, R I 524/35.)

426

-

Čís.

, .. P r v Ý s o II d vyslovil, že obmeškalý věřitel Vavřinec W. nemá ruclh za.s~hodek, který vznikne při opětné dražbě, ani vadiem, ani svým
zbyv~J1c~m ~aJetkem, n.e~oť podle SpISU L ... byl dán pod opatrovnictví
a, v l~karsk~m dObrozdanl, by~o v~sl~~~no, 2e ?e!"ŮŽe býti činěn zodpo_
vednym, pOKud Jde o slozem neJvvsslho podanl. Rek u r sní s o u d
z:ušil usnes~n!, prv'~ho soudu a nařídíl mu, by podle § 155 (2) ex. ř.
zJI~trl z mocI ur~dm schodek n~. nejvyšším podání a útraty nové dražby.
D u vod J::: Poz~s~alost byla p!"lklepnuta pravoplatně Vavřinci W., a to
za. neJvy:sl p,od~m I ~ 1;000 Kc. V~vřinec W. nesplnil dražebních podmrnek. Pn opetne drazbe bylo dosazeno nejvyššího podáni jen 95.000 Kč.
Za tento schodek a výl?hy opětné dražby ručí promeškavší vydražitel
P?dle § 155 odst. 1 ex. r. bez ohledu na to, že po pravoplatném udělení
pnklepu byl zcela zbaven svéprávnosti.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

. N~jvyššf soud dovodil v rozhodnutí čís. 11312 sb. n. s., že 2Jbavení
svepravnostr pro. ch?romy~lnos: PŮSO?í od. nynějška (ex nunc) a že po
d?bu ,z~avem svepravnostr trva nezpusobllost K právním jednáním nep~etrzlte do d?by,. dokUd nebYlo zr~še~? opatro~nictví nad choromyslny?!. ;'okud. vsak Jde o dobu predchazeJlcl soudnrmu Usnesení o zbavení
svepravnostr, rozhoduje skutečný stav v čase uzavření toho kterého právn~ho jednání. a. břímě pr~vO?ní stíhá toho, kdo tvrdí tehdejší nezpůso
b:I?st Jednajlclho. Vy?~azena nemovItost byla Vavřinci W. pravoplatně
pnklepnut,: dne 21. zan 19'33 >;a 131.000 Kč a nejvyšší podání mělo býti
h?tove slozen? u.. s?,:du a to ctvrhnou ve čtrnácti dnech po pravomoci
pnklepu a }byvajlc, cast ve dvou stejných lhůtách ve dvou měsících po
to~, co pnklep n~byl právní moci. Vavřinec W. byl pak zbaven svépra~n~s~1 usnesenlm okresr:~ho so~du ze dne 19. března 1934, tedy
zn~~?y ca: po p!avomoCI pnklepu,! po uplynutí lhůty, v níž mělo nejvr ssl podaTI! bytr zapraveno vydrazltelem. Nedostál-li vydražitel své pac
vmnostr, ,:by. včas, složil ~~.ivyŠŠí pod~~í a byla-li proto navržena i pov~lena opetna draz,ba, ruCI Jlnenovany Jako obmeškalý vydražitel podle
za~ona (§ 1~5 ex. L) z31, schodek při nejvyšším podání a za náklady na
?pet~ou dra~bu "; nemuze, se této rtlšební povinnosti zbaviti v nynějším
nZ~~1 tvrzen~m, ze byl JIZ ),,;ko n~.I:ríčehlý v době draiby a příklepu.
Otazku, ~da j.me?ovan~ b~1 Jl.z nepn~e!~ý v době I:řed vydáním usnesení
o zb~vel:1 svepr~v?ostr a Jako pravnr ucmky by mela jeho nezpůsobilost
~ p'ra~nrm J~dnall!m ?a nesložení nejvyššího podání včas, bylo by lze
reslÍ! Jen poradem prava.
čís.

-

14401 -

14401.

. ~la-Ii písemno~t ~mlouvy určena vůlí stran, platí předpis § 886 obč.
zák., ze smlouva stava se skutkem teprve jejím podpisem a plati podle
§ 8~4 obě. zá~. práv!}1 .domnětIka, že strany před podpisem nechtějl býti
vázány. Ostfil ujednam neplati v takovém případě ani jako předběžná
smlouva podle § 936 obč. zák.
(Rozh. ze dne 24. května 193'5, Rv I 1070/33.)

čís.

14402

~

427

Zalovaný František W. st. poranil dne 6. února 1930 žalobce a byl za
. 'ednání pravoplatně dne 16. dubna 1930 odsouzen. Pro toto
. toto .s~e v~ešla žalobci proti žalovanému pohledávka z důvodu náhrady
!~r;rn Zalobce domáhá se nyní, by byla prohláše~a bezúčinnost postupní
sm~o~~ ze dne 20. února 1930, kterou žal?vaný ~rantišek
st. po~
il ~vé nemovitosti svému synu, spoluobzalovanemu Frantrsku W -OVl
s fU Přídil výměnek a pro svého vnuka, spoluobžalovaného Antonína W.,
n; '1 zvní právo. Zalovaní namítli, že k postupní smlouvě došlo již (ústně)
~~~ a16. ledna 1930, tedl:, před vznikem žal~bco.va nároku, tehdy bylo
také dohodnuto, že .Frantrsek W. st. pOS!OUpl .sv.e :,emovl~ost~ Frantr~ku
W-ovi ml. dne 15. ořezna 1930, konečne namlth, ze nemel: umyslu z~1 bce zkrátiti. Niž š í s o u d y uznaly podle žaloby, vzavse za proka. ZDáno, že k postupn~ smlouvě d~šlo dn~ 20. února. 1930 podpi~e~ pímného vyhotovem a ze spoluzalovalll musllr znatr zkracovacl umysl
se
"k a W . s t .
žalovaného Frantrs
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

"!.

't

Důvody:

Zalovaní vytýkaj; nesprávnost právního názoru, že odstupní smlouva,
jejíž bezúčinnosti se žalobce domáhá, nestala se hotovou - t. j. pro sm~uv:
ní stmny závaznou - již ústním ujednán!m dne !6. ~edna 1930, pybrz
až podpisem vyho~oven!. smlouvy a tedy a,,: po vZlllku ~alobcova naroku.
Ale když žalovam, kten mezI sebou uzavreh odstupnr smlo}lvu, SI vyhradili pro ni použití pisemné formy, vznikl pro ně závazek z teto smlouvy
teprve jejím písemným v~hotovením a po~ep:áním. Vyhradll~-h SI s!rany
použití určlto formy, platr podle § 884 obc. zak. v pochybnostr don:nen~a,
že před splněním této formy nechtějí býti vázany. K takové výhrade dosl~
. a byla tedy písemnost smlouvy u;čen~ vůlí stran.
důs~edku. toho pJatI
zde předpisy §§ 886 a 884 obc. zak., ze smlouva pnchazl k mlstu teprve
jejím podpisem a platí právní domněnka, že strany před .podp.lsem
smlouvy nechtějí býti vázány. Odvolací soud posuzoval tndlz pr~vem
uvedenou výhradu podle § 884 obč. zák. a podle toboto ustanovelll Jest
mítí za to, že před splněním vyhrazené formy žalovaní - přes to, že
ujednali ústně i den předání hospodářství, totiž 15. březen 1930 -;- n.echtěli býti ústním ujednáním vázány (čís. 12341 sb. n. s.), a t.o am ustmn;
ujednáním jako předběžnou smlouvou podle § 936 obč. zak. Odvolacl
soud vyslovil právem další názor, že žalovaní musili znáti zkracovací
úmysl dlužnikův. Důkazní břemeno o tom, že tento úmysl žalovaným ani
. znám býti nemusil, náležel žalovaným, jejichž vědomost o úmyslu dl~ž.- .
ní-kově zákon předpokládá. Jestliže žalovaní tuto domněnk~ ne~yvrátrh,
tedy zůst{tvá domněnka v platnosti a nebylo třeba protI mm nrc dokazovati.

y.

čís.

14402.

Ú\nrtim opatrovance (poručence) nezaniklo opatrovnictvi a veškerá
opatrovl1ického soudu, jde-Ii o dokončení jednáni započatého
za života opatrovanrova, jež nelze přerušiti beze zřejmé škOdy pozůsta
losti, po případě dědicu.
(Rozh. ze dne 24. května 1935, R II 249(35.)
působnost

-

Čís.

14403-14404-14405-

-

čís.

14406--14407 ....

429

428

o k r e s 11 í s o u d ve F. p. R., případně k r a j s k Ý s o u d v N.
schválil opatrovnicky návrh trhové smlouvy, podle níž zamýšlel uualT"O_
vanec František K. prodati své nemovitosti. Rek u r sní s o u d
z podnětu rekursu manželky zatím zemřelého opatrova11ce, podaného do
těchto usnesení, obě usnesení z důvodu, že úmrtím svéprávnosti zbave_
ného opatrova11ce zaniklo opatrovnictví a veškerá působnost opatrovníckého soudu.
N e j v y Š š í s o u d uložil rekursnímu soudu, by o stížností
K. věcně rozhodl.

čís.

lo-li prodateH dáno povolení k vykácení ~řeva ~ ~tojato ~ rozBYe oměrně menším, než bylo ve smlouvě predpoklad.ano, muze ~u,sahu ndPt
·t od smlouvy pro dodatečně nastalou nemoznost k pinem.
pitel o SOUpl
o

Rozh. ze dne 28. května 1935, Rv IV 643/33; důvody ziv Úr. sb.
(
čís. 2110.)

Důvody:

čís.

Jak bylo vyloženo v rozhodnutích bývalého nejvyššího soudu ve Vídni
ř. čís. 3931 a 5027, jakož i v rozhodnutí tohoto nejvyššího soudu
čís. 3501 sb. n. s., nemá smrt opatrovance uvedený zánik podle §§ 249,
282 obč. zák. v zápětí, jde-li o dokončení jednání za života opatrovanco va započatého, které nelze beze zřejmé škody pozůstalosti, případně
dědiců přerušiti (arg. §§ 1022, 1025 obč. zák.). Neprávem proto rekursní
soud napadeným usnesením, používaje nepřípadně ustanovení § 41 lit. I)
zákona ze dne 19. června 193'1 čí",. 100 sb. z. a n., zrušil obě vpředu
uvedená usnesení jako zmatečná podle § 43 odst. 2 cit. zák.

Ol. U. n.

čís.

14403.

Zavázal-Ii se obchodník prodávající výrobek určité továrny této, že
výrobky bude prodávati za určenou cenu, nejedná jeho soutěžitel prodávající tytéž výrobky proti dobrým mravům soutěže, oznámí-Ii ho továrně
pro porušení uvedené úmluvy.
(Rozh. ze dne 24.

května

19'35, Rv III 250/34;

důvody

víz ÚL sb. 2106.)

14406.

14407.

Zákon ze dne 24. února 1934 čís. 33 Sb. z. a n. o dočasných opatře
, h v exelmčním a konkursním řízení proti zemědělcům.
nIC Na zemědělcovy pohledávky z prodeje zemědělských ,:ýrobků j~h~
d 1'ku jsou exekuce neb zajišťovací úkony pro pohledav~y vzm~l~
9. květnem 1933 nepřípustné. K nepřípustnosti exekuce Jest hledeti

fte:

z úřadu.

•
(Rozh. ze dne 29. kvetna
19'35, R I 44()/ 3 5).

P r v Ý s o u d zrušil podle ~ 39 čís. 2 ~x. ř. exeku.ci po~olenou 'Sy.
'h 'l'cl'mu věřiteli k vydobytí Jeho pohledavek vzmklych pred 9. kvetma aj
. ' 'h .. t' •
1 1933 zabavením a přikázáním pohledávky povInnyc
ZJIS IV, ze po~f;ní jsou zemědělci ve smyslu §9 zák, čís. 33/34.sb. z. a n., a že p~h~e
dávka, na niž je exekuce vedena, vzmkla pov1I1nym z 'prod;Je zemedelk' ch výrobků. Rek u r sní s o u d zmeml usnesel11 prveho soudu a
~x~kuci odložil na dobu po 31. prosinci 1934, poukázav na znění § 1 zák.
čís. 33/34 sb, z. a n,
Ne j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody:

čís.

14404.

ID-itíka vydaného díla (slovníku), která nesměřuje k tomu, aby posice
podniku, který zlehčované dílo vydal, byla v soutěži oslabena, ale je vedena výlučně veřejným zájmem, nespadá pod ustanovení zákona o nekalé
soutěži, třebas kritika byla způsobilá poškoditi podnik a kritik si byl
vědom této způsobilosti poškozeni
(Rozh. ze dne 24.

května

1935, Rv IV 471/34;
čís. 2107.)
čís.

důvody

viz Úr. sb.

14405.

U osob jmenovaných v § 4 zákona čís. 34/34 Sb. z. a n. nestačí důkaz,
že jsou bez zaměstnání, ale rozhodná jest i okolnost, jaké mají příjmy.
(Rozh. ze dne 28.

května

1935, R IV 177/35;
čís. 2111.)

důvody

viz. Úr. sb.

9

V projednávaném případě byla vedena exekuc; na ~ohledávky Iu•žníků jakožto zemědělců, které vznikly z prodeje vyrobku JejIch zemedelskoho podniku a to na základě rozsudku ze dne 7. srpna 1931. Podle

§ 4 zák. čís, 33/34 sb. z, a n. lz~ ~a'pohledávky zeměd~lců,~t.eré vz~ikly
z prodeje zemědělských výrobku JejIch POd111ku, v dobe od ..u~Inno.st~ tohoto zákona do 31. prosince 1934 vésti exekUCI nebo zajlstovacl ukon
jen do polovice a jen pro pohledávky vzniklé po ~. ~větnu 1933, P?dle
tohoto zákonného ustanovenI JSou tedy na zemedelcovy pohl~~avk>:
z prodeje zemědělských výrobků jeho podniku exekuc:,. nebo ,zajlstovacl
úkony zásadně nepřípustné a výjimečně jest exekuce pnpustna Jentehdy,
jestlíže věřitel vymáhá na dlužníku-zem.Mělci l'0hl~dávku, ktera p~olI
zemědělci vznikla po 9. květnu 1933, avsak lze Jl vestl Jen na pol ov mu
zemědělcovy pohledávky. V projednávaném případě jde o pohled.áv~y
vzniklé před 9. květnem 1933, a navrh na povolel1l exekuce byl ucmen
v době ·po účinnosti tohoto zákona; ~ doslovu uvede.ného zákonného
ustanovení (arg. slovo »Ize«) vyplýva, ze ~oud, rozhoduJ~:h o navrhu n~
exekuci na pohledávku zemědělcovu, mUSl z pov1l1nostl uradu zkoumati,

-

Čís.

-

14408 -

čís.

14408 431

430

zda jsou tu předpoklady pro povolení exekuce. Ježto předpokladů těch
v době podaného návrhu nebylo, any exekucí vymáhané
vznikly již před 9. květnem 1933, byly povolené již exekuce k naVrtlU
dlužníků prvním soudem jako nepřípustné podle § 39 čís. 2 ex. ř. nrii"p",
zrušeny.
čis.I4408.

Kdy může spolek jako právnická osoba projeviti
§ 863 obč. zák.
(Rozh. ze dne 29.

května

vůli mlčky

podle

1935, Rv I 860'/33.)

žalobkyně tvrdíc, že ředitel žalovaného spolku Albert H. objednal
u ní tisk časopisu »PI-scha!i«, s čímž spojeny výlohy 10.000 Kč převyšu
jící, domáhá se na žalovaném spofku náhrady nákladů, s tiskem časopisu
toho jí vzniklých. P r V Ý s o u d uznal podle žal'Oby. D ů VO' d y: Soud
zjišťuje, že formálním stanovám odpovídající usnesení žalovaného spolku
ohledně založení časopisu "PI-schafi« a udělení příkazu k tisku žalobkyní
se nestalo, béře však na základě provedeného řízení průvodního za prokázáno, že smlouva uzavřená Albertem H-em jakožto »falsus prokuratorem« se žalobcem ohledně tisku časopisu "PI-schaft«, byla oprávně
ným orgánem spolku, totiž presidiem a členy výboru dódatečně mlčky
ratihab'Ována. Taková ratihabice leží v konkludentním činu, že si žalovaný přivlastnil výhody z obchodú. Bylo totiž zjištěno, že oběžniky týkající se založení časopisu "PI-scha!i« byly rozeslány všem členům, obzvláště také členúm představenstva žalovaného sdružení, že dále důvěr
nickému sdružení bylo pravidelně zasíláno asi 10 výtisků časopisu, které
v kaceláři byly vyloženy a hlavně byly upotřebovány k účelům propagačnim. Také veškeřičlenové přestavenstva důvěrnického sdružení i jeho
předseda o existenci časopisu a o tisku jeho věděli a tisk mlčky 'Schválili.
U žalovaného spolku byly vedeny záznamy ohledně časopisu "PI-schaft«
na jednotlivých voJných listech o docházejících poplatcích insertních a
o předplatném. Také v tom byly zaúčtovány jednotlivé nedoplatky a sice
na účet plateb žalující firmy. časopis »PI-schafi« měl vlastní šekový
účet, na který předplatné bylo vyplaceno a ze kterého také byly konány
platby žalobkyni. Poněvadž objednávka byla učiněna Albertem H-em ve
jménu a na účet žalovaného sdružení a tato objednávka oprávněnými
orgány žalovaného sdružení byla dodatečně schválena, jest prosba žalobní co do dúvodu plně oprávněna. O d vol a c í s o u d nevyhověl
odvolání, při pojiv se k právnímu názoru procesního soudu.
Ne j vy Š š í s o u d vyhověl dovolání žalovaného a žalobu zamítl.
Důvody:

Nižší soudy zjistily, že k novým výdejům od 10.000 Kč jest zapotřebí svolení výboru spolku a usoudily právem, že vzhledem k vysokým
nákladům tisku bylo by bývalo k platnému uzavření smlouvy o tisku ča
Jopisu "PI-schaft« zapotřebí svolení spolkového výboru. Formální, stanovám odpovídající usnesení žalovaného spolku ohledně založení zmíně-

,
• sopisu a uzavření smlouvy o tisku se nestalo. Avšak žalovaný
nehf kC~odatečně mlčky neschválil smlouvu o tisku zmíněného časopisu,
spo e uzavřel jménem žalovaného Albert H. Jako falsus procurator a
ktter~utudíž pro žalovaný spolek závaznou nebyla, i kdyby jak předseda,
k era
b ~ru - za
• I?va.ne.'h o
k i ostatní členové představenstva - pa t rn.e"vy.
ta Ik o vydávání časopisu a o jeho tisku v zavode zalobkylllne vedel!:
~P~le~ jakožto právnická osoba moůže vůli poja~i a projeviti jen osobami
P' Ck 'mi svými organy, a to zpusobem, ktery urcuJe zakon nebo stafYSI Yro 'projev vůle. Mohl proto vzhledem k výši nákladů, které spollw
~;~: ze smlouvy o tisku. časopisu podle obrčejného předvídatelného
běhu věci vzmknoul! a se zr~tel~m k ustanove~l § 8 st~nov pOjal! a pro~
'eviti vúli k platnému uzavrem s.mlouvy 'O tIsku pot:ebnou. jen vyb':.l.
Llovaného spolku. Vzhleden:, k predpisu § ~ sta~ov, ze se vy~or U,S?"SI
nepodmíněnou věotšinou plasu, mohlo by b~Í1 ~vsem pochybne,. mu ze-Il
výbor projeviti vul! I zpusobem v § 863 obc., z~k; uvede~ym, jezto u\edené ustanovení stanov ~oJ:I? by, vz~udlÍ1 zdanI; ~e ,poje!1 a projevu v~le
musí předcházeti hla~ova~1 clenu vyboru a zj~stem poctu .?dev7danych
hlasů. Avšak zmíněnym I.'redplsem stano,v nem v dan~121 ~np~de vyl?U~
čena platnost ustanove~l. § 86~. o!,č. zak .. pro pro?la~em v~le or.ganu
žalovaného sp'Olku, kdyz jen z emu nebo opomenuh vyboru, I .kdyz ne~
došlo k hlasování, lze při rozumném uvažování všech okolnostI usoudil!
nepochybně na pojetí a projev určité vůle. Při tom se ovšem I;ředpokláda,
že konkludentni čin nebo opomenutí vychází od výboru, ktery by byl s to
pojati a projeviti vůli výslovně ve formě stamovami předepsané, t. j. od
výboru který by byl ve smyslu § 8 stanov způsobilým k usnášení se,
k čeml;ž by bylo' třeba, ",by vybor byl oprávněným k tomu orgánem svolán a aby se schůze výbo,ru zúčastnilo aspoĎ.5 členů vybo~u,. neboť pouze
svolaný výbor jest organem spolku, nIkohv I jednothvl clem vyboru.
V daném případě nebylo ",ni tvrzeno, že svolaný a k usnášení se způso
bilý výbor žalovaného spolku nabyl vědomo.sti o tom, že Albert H. uzavřel jménem žalovaného spolku se žalobkyni smlouvu o tisku časopisu
»PI-schafi«, zavazující žalovaný spolek k náhradě nákladů tiskových ve
výši přes 10.000 Kč a že většina přítomných členů výboru vzala zřejmě
tuto skutečnost bez námitky na vědomí. Tím méně lze ze zjištění, že presidium a členové žalovaného spolku věděli o trvání a tisku časopisu
»PI-schaft« v podniku žalobkyně a přes to mlčeli, usouditi výlučně jen
Utl projev vůle žalovaného spolku, že všichni členové výboru souhlasí
s tískem časopisu v podniku žalobkyně na výlučné útraty žalovaného
spolku, když ani z oběžníku o založení časopisu, aní z časopIsu samotného není vidno, na čí útraty se časopis má tisknouti, když v časopise
jako vydavatel uveden Pol-er Verlag v L. a žalovaný spolek jen jako
vedoucí správy, a I{dyž nebylo zjištěno, že členové výboru věděli o tom,
že H. objednal tisk časopisu u žalobkyně jménem a na útraty žalovaného
spolku a že přes to žalobkyni neupozornil na nedostatek plné moci H.
a souhlasu výboru spolku. Z toho vyplývá, že dodatečné schválení
smlouvy o tisku nelze shledati ani v tom, že v korespondenci žalovaného
spolku, podepsané Albertem H-em, bylo žalobkyni nabídnuto splácení dluhu, nebo v tom, že byly z majetku žalovaného spolku konány
nějaké splátky, nebylo-Ii tvrzeno a prokázáno, že to vše se stalo s výslovným nebo mlčky předpokládáným souhlasem výboru spolku podle
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stanov k projevům vůle způsobilého. Rovn~ž jest b~z výz,n~mu, že část
korespondence, jež obsahuje podle nazoru ~alobkyne uZ!"am dlu~u, Jes!
podepsána presidentem,spolku Dr. M-e~, Jezt? I tento mU,ze sve zastupčl
právo vykonávati platne a pro spolek zavazne Jen v mezlch stanov. Nedošlo tedy podle shora uvedeného ani k ratihabici smlouvy,
čís.

14409.

Ustanoveni § 364 druhý odstavec obč. zák. nepředpokládá, by vlastnik pozemku sám souseda obtěžoval, stači, činí-Ii tak třetl osoba, je-Ii
s vlastnikem pozemku ohledně uživáni pozemku v právnim poměru a uživa jic pozemku obtěžuje souseda.
(Rozh. ze dne 29.

května

1935, Rv I 958/33.)

Žalované družstvo propůjčilo jako vlastník pozemků, sousedícich se
zahradou žalobců, pozemky ty tělocvičné jednotě Sokol v S" která na
nich zřídila tennisové hřiště, Proti žalobě, jíž se žalobCI domáhali
ochrany svých vlastnických práv, do kterých je dle jejich tvrzení zasahováno nepřípustným způsobem tím, že na jejich zahrádku při tenissové
hře, prováděné na pozemku žalované strany, přelétají stále míčky, a
že tim jsou rušeni v užívá!)í zahrady, namítlo žalované družstvo nedostatek pasivni legitimace, ježto prý samo tenisovou hru neprovozuje.
Niž š š í s o u d y uznaly podle žaloby, o d vol a c í s o u d z těchto
d Ů vod ů: Ustanovení § 364 odsl. 2 obč. zák. již dle slovního znění
svého nepředpokládá, že by vlastník sám souseda obtěžoval; dle tohoto
ustanovení může zákaz směřovati proti vlastníku pozemku i tentokráte,
když nikoliv vlastník sám, nýbrž třetí osoba, která jest ohledně užíváni
pozemku s vlastníkem v právním poměru, souseda obtěžuje. Obtěžování
musí jen vycházeti s pozemku sousedova (viz také rozhodnutí ČÍS. 4958
sb. n. s,). Právem proto první soud námitce nedostatku pasivní legitim ace nevyhověl.
Ne j vy Š š í s o u d nevyho,věl dovolání, poukázav na důvody ľOZ
sudku odvolacího soudu.
čís.

14410.

"Poškozeným« podle § 10 zákona ze dne 9. srpna 1908 čis. 162 ř. z;
o provozu silostrojů, jakož i "třetim« podle § 127 I. zákona o poj.
smlouvě ze dne 23. prosince 1918 čis. 50,1 ř. z. jest osoba poškozená
provozem silostroje.
(Rozh. ze dne 29.

května

1935, Rv I 1676/33.)

Z úrazu, jenž se přihodil Václavu V-ovi, Pavlíně V-ové a Zdeň:ce
H-ové a způsoben byl automobilem patřícím Emanuelu J-ovi ml., uplatnila žalující Úrazová pojišťovna dělnická podle § 47 zákona z 28. prosince 1887 ř. z. čís. I ai 1888 a dle zákona z 9. srpna 19108 čís. 162 ř, z.

" . . ní nárok oroti maJ'iteli auta, jenž byl odsouzen nahraditi Úras.
' k ,..,
V' I
. g"išťovně dělnické v P. všechnu skodu) tera Jl z u:'azll ac av~
zove Pa~1íny V-ové a Zdeňky H-ové vznikla a vznikne, Narok Urazove
V-~Šťovn dělnické z tohoto rozsudku nebyl En:~nuelem Ler;r ml. uspopop , o~ěvadž jmenovaný byl u žalované pOj1stovny pOJlsten protr po~
ko]e~;n~ ručení, zabavila žalobkyně nárok, příslušející mu I:roti žalo~an~
~1~nuIU tohoto pojištění. Exekuce byla bezvýslednou, 'p:otoze ~Ie, ~delem
'"I
lé jako podlužnice neměl Emanuel J. ml. protr zalovane zadneho
z" ~I~~ávání z pojistné smlouvy, ježto pojištěná částka byla vyplacena
pOl
nOU poškozené Zdeňce H-ové již dříve, než žalovaná dostala usne, k pns
.. IuseJlcl
' .. , E manue I'I J -OVl' m.I protI' z'alo 'za ova
"ímž zabaven bvl naro.
sel11, JTvrdíc že žalovaná použila pojistné sumy 30.000 Kč neprávem ~
vane~trně k ~spokojení nároků jedině Zdeňky H-ové a nárok žalob~y~e
neohala nepovšimnu tým, domáhá se žalobkyně na žalované zaplacem na~
ne~. zjištěných rozsudkem vydaným k žalobě žalobkyně proti Emanuel!
í~o~i ml. Žalobu opřela o ustanovení § 10 záJkona ze dne 9 .. srpna 1,908
'čís, 162 ř. z. a § 127 zákona z; dne 23, prosm~e 19'17 bs. 501 r. z.
P r v Ý S o u d žalobu zamítl. D u vod y: Po, pravm shan.ce .~por~ou
'est otázka, zda pod pojmem »osoba poškozen.a provozovam~,. j1~~n,eho
Llostroje«, jak to uvádí § 10 zák, a~tomob,llov~h.~, lze rozumetr, tez Ulazovou pojišťovnu a zda také narok urazove pOj1stovny, uvedeny.~ §
,odst. 2. úraz. zák, směřuje nejen proti škůdcí, ale také pr?!1 POj1sťovne.
u které jest škůdce pojištěn. Je tedy sporné, zda I~e. ztotoznovatr.)edna~
poškozeného a úrazovou pojišťovnu, jednak skudce a POJlsťovacl
banku u které tento proti povinnému ručení dal se pojistitI, Pokud se
týče p~vé otázky, nutno prvý a druhý odstavec ,G 47 úraz ..zák.,. kte;-ý j,,;st
podkladem žaloby, vyložiti v jejic~ souvisl?s!r; Smysl JeJ~ch Je, ze ~el
nická pojišťovna má samostatny prednostnl narok protI tretnn osobam,
'úraz dělníka u ní pojištěného způsobivším, na odškodné toho, c~ dle zákona úrazového pojištěnému dělníku následkem úrazu toho musl hradIli,
kdežto pojištěný dělník, úraz utrpěvší, ~á nárok)en01? naz,bytek částky,
která zbude po náhradě náhradního naroku delmcke pO]1sťovny z nahrady, která dělníku přísluší dle platných zákonných předpisů. Ná;ok
dělnické pojišťovny i dělníka prýští z téhož zákonného predplsu platneho
v poměru dělníka vůči osobám třetím úraz způsobivšín;. P0i.išť~vna
",ůže dostati nejvýše jenom tolik, nač má dle platnych predplsu ~ar?k
dělník majíc v těchto mezích nál'ok na náhradu škody toho, co platI delnfku clle zákona úrazového, dělník pak má nárok jen na případný zbyt~k
náhrady dle platných předpisů mu příslušející po úhradě náhrad?ího naroku pojišfovny (rozh, čís. 1628 sb. n. s.). NaprotI tomu nelze mltr, za to,
že by bylo lze ztotožňovati škůdce a pojišťovací banku, u ktere tento
proti povinnému ručení jest pojiMěn; § 47 úraz. zák. uvádí v odsl. 1., že
ručení plnomocníků řídí se platnými zákonnými předpisy, v odsl. JI. stanoví, jak daleko přísluší náhrada úrazové pojišťovně a jak daleko poškozenému samotnému, Jiných stránek tohoto ručení se § 47 nedotýká a také tedy nedotýká se otázky, zda úrazové pojišťgvně pří~l~ší
nárok nejen proti škůdci, ale také proti pojišťovně, u které Je pOj1sten.
V r. 1887, v němž úrazové pojištění bylo uzákoněno, nebylo o automobilismu a vývoji jeho ani potuchy, zákonoúárce nemohl předpokládat~
vznik a vývoj antomobilismu a není tedy možno vykládatI ustanovem
SV u] I eal e
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»řídí se platnými předpisy« tak široce, aby se vztahovaly na poměry
jichž vznik a vývoj zákonodárce předpokládati nemohl. Výkladem, kter;
dává žalující strana ustanovením § 47 úraz zák. a dále tím, že spojuje
s tímto ustanovením ustanovení § 10 zák. autom. z r. 1908 a § 127 zák.
o pojišť. smlouvě z r. 1917, byla by žalované straně uložena dalekosáhlá
povinnost, aby dříve, než vyplatí pojištěnou sumu, zkoumala, zda poškozený nepodléhá úrazovému pojištění. Povinnost ta ze znění zákona
samotného se nepodává a také duchem zákona odůvodněna není. Povinnost taková znamenala by značné zatížení pojišťoven a po případě
i ochromení jejich činnosti, neboť vzhledem k tomu, že úrazovému pojištění podléhá značné procento obyvatelstva, musela by potom pojišťovna
vždy zkoumati otázku, zda úrazová pojišťovna není oprávněna k přijetí
pojistné sumy. Třebaže žalovaná věděla o tom, že úrazová pojišťovna
uplatňuje nárok na pojistnou sumu, nebyla povinna pojistnou sumu této
vyplatiti. O d vol a c í s o u d vyhověl částečně žalobě, přiznal žalob~yni 20.171 Kč 93 h, jinak potvrdil rozsudek prvého soudu. D ů vod y :
Zalovaná vyplatila nemocens'ké pokladně při společenstvu obchodníků
v P. dle rozsudků okresního soudu na Ž. na nemocenských podporách
s příslušenstvim následkem úrazu vzniklých obnos 6.288 Kč 07 h. šlo tu
rovněž o privilegovaný nárok nemocenských pokladen, který jest povinna nahraditi žalobkyně dle § 65 odst. II. zák. čís. 33/1888 ř. z. o nem.
pojišť. nemocenské pokladně, na kterouž přechází pojištěncův nárok na
úrazovou rentu aždo výše podpory nemocenskou pokladnou poskytované. '
Byl-Ii nárok ten nahrazen nemocenské pokladně třetí osoQou, není žalobkyně oprávněna vymáhati zaplacení nároku, který jí sice náleží, ale
který dle předpisů zilkonnýeh v její prospěch byl nemocenské pokladně
třetí osobou přímo vyplacen (srov. rozh. čís. 7102 sb. n. ~.). V tomto
směru není žalobní pro-sba oprávněna a prvý soud správně žalobu
ohledně tohoto obnosu 6.288 Kč 07 h zamítl. Pokud jde o obnos Kč
20.171.93 h, jest nárok úrazové pojišťovny, zakládajíci se na § 47 odst.
2 úraz. zák. nárokem samostatným, niko'li odvozeným z nároku osob}
pojištěné (srov. čís. 1618,7102,9962 sb. n. s.), omezeným jen potud, že
nesmí převyšovati odškodné, které dle zákonných předpisů poškozenému samému proti škůdci přísluší. Z ustanovení § 47 úr. zák. plyne,
že jiné osoby ručí za následky, jež způsobily úmyslně nezaviněním, dle
platných předpisů. K těmto předpisům patří pak netoliko ustanovení 30.
hlavy obč. zák., nýbrž i jiné zákonné předpisy, které upravují náhradn!

povinnost

při tělesném zranění

neb usmrcení, tak zejména i zákon o jízd-

ních sifostrojích ze dne 9. srpna 1908 Č. 162 ř. z., a to právem, jinak by
osoby v § 1 tohoto zákona jmenované nebyly vůbec povinny hraditi onu
část škody, již úrazová pojišťovna nahradila v důchodu úrazovém. Nelze
tedy souhlasiti s názorem, že nárok úrazové pojišťovny není po právu
jen proto, že včas vydání zákona o úrazovém pojištění zákon o jízdních
silostrojích ještě vydán nebyl. Je-Ii žalobkyni, která dle zákonné povinnosti nahražuje škodu pojištěnci, čítati mezi osoby poškozené, pak jí
nutně přísluší dle § 10 zák. čís. 162/1908 i právo zástavní za škodu placením úrazového důchodu jí vzniklou. Toto zástavní právo pilk žalobkyni platně vzniklo,. ježto zjištěny byly jak úraz, škůdce i povinnost nahraditi z toho vzniklou škodu dle oředoisu úrazového zákona. Žalobkyni příslušel dle cil. § 10 zák. čís. 'I 62'Í! 908 a § 47 úraz. zákona nárok
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, d lOstní uspokojení jejího nároku před nárokem poškozené bez
na ~e I dobu kdy toto právo zástavní bylo uplat.ňováno. V tom směru
ohle ~~ úraz: zák. výslovně, že poškozenému přísluší nárok .ien potud,
prt.vld odškodné úrazovou pojišťovnou poskytnuté převyš~Je. Pokud
po .~
Icl poukazuJ' e na nesnáze vznikající z toho, že žalo vana nedovl se
.
' pnpa
"d"e u.va h a, t a to
P,rvyd SOL
o nárocích úrazové pojišťovny, Jest
v d
anem
sna , dmětnou proto, že žalovaná strana před výplatou spornY,ch čast~k
bezpr~kU žalobkyné věděla. Nelze tedy říci, že nárok žalobkyne Jest naonkat odvozeny·m. Podle § 10 zák. Čí,S. 162/1908 přísluší sice záko,nné
ro, em
"
'
ápops
' " f' ov na,
t vnl' právo poškozenemu,
ale, Je-I!. pos'k ozenou urazov
,
, cessl;
"d
' I{
zas ,a třeba uchylovati se k výkladům o zákonne
J e o naro
n:~I. zakládající se na samém zákonu opravňující žalobkyni žádati náh~~~K' důchodu jí dle zákona úrazového posky,t~van~ho. ? vý!:la~u § 47
,
zákona neplyne nikterak, že úrazove popstovne nepnslusl nar?k na
uraz.
. o b
l " Jez'to v u~ t anorven 1 tom
'hradu z pojistné sumy pokud Jde
o estne,
'
na eroze znává o způsobu odškodnění, kterého se poškozenému dostane,
se nelze tak činiti ani ohledně bolestneho.
,
A
"
, b
' z p ont 'pnsouzene
oI
estne
~š~ovací sumy zaplacené n,emůže ohrozit~ náro~ žalo?kyně n~ náhradu
J oskytnutého úrazového ~uchod,;, v mez~ch JeJlh,o predno~tmho práva
~ástavního. Jestliže tedy zalovana vy~laÍlla Zdence H-ove 20.17 1 Kč
93 h, poškodila nárok žalobkyně a Jest povmna poskytnouh nahradu
škody v tomto obnosu.
N e j vy Š š í s o u d obnovil k odvolání žalované rozsudek prvého
soudu.

'§

Důvody:

žalovaná dovozovala, že § 10 zákona o provozu, si1ostrojů se.n~ sou~
zený případ nevztahuje, a že podle § 127 zakona o' P~Jlštovacl
smlouvě čís. 501/17 ř. z. nabyla poškozená Zdeňka H-á vzmkem pojistné události přednostního nejstaršího. práva: úrazo:,v~ poj~šf?v!,a ,děl
nická má podle §,47, odsl. 2 zákona o ur~zovem popsten~ dclmku na:ok
na odškodné z rucent stanoveneho v prvntm odstaVCI § 4, proh osobam,
jež úraz úmyslně nebo zaviněním způsobily, při čemž se zavinění řídí
platnými zákonnými předpisy, jimiž jest ovšem míněn i zákon O provozu
silo strojů. Avšak o takový případ nejde, ana žalobkyně neupl.atňuje svůj
nárok proti osobám podnikový úraz zavinivším, nýbrž proh soukrome
pojišťovně, u níž osoba, úraz zavinivší byla pojištěna proti p~vmném.u
ručení. Opírá sice svůj nárok o zavinění pojišť:wny, al~ ntkol~ o za~~
nění úrazu, nýbrž o zavinění spočívající v tom, ze vypla!tla popstnou pstinu osobám neoprávněným na místě oprávněné prý žalobkyně. Jde
tedy o nárok na náhradu škody podle občanského zákona a jest proto
povinností žalobkyně dokázati, že žalovaná tímto placením se dopustila
protiprávního činu. žalobkyně spatřuje protiprávní čin žalované v tom,
že vyplacením pojistné jistiny porušila předpis § 10 zákona o provozu
silostrojů Č. 162/08 ř. z. a předpis § 127 zák. o 'pojišťovací smlouv~ Č.
501/17 ř. z. Než neprávem. Neboť podle § 10 zakona o provozu sllostroili dostavením se pojistné příhody vzniká osobě provozem silostroje
poškozené pro jeií pohledávku na náhradu škody přednostní zákonné záslavní právo na' pohledávce ručícího pojistníka proti pojistiteli z jeho
28""
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pojištění proti povinnému ručenÍ. Osobou poškozenou se tu rozumí
osoba, jež utrpěla škodu přímo provozem silo stroje, což plyne jak z doslovu, tak i z účelu tohoto ustanovení, jež chce z:rbrániti placení pojistné
jistiny hmotně špatně situavanému pojistníku na újmu osoby, kterou
provozem svého silostroje poškodil. Jde tu proto o ochranu osoby, která
pojistnou příhodou bezprostředně škodu utrpěla a jejíž škoda má býti
pojištěním kryta. Tak jest vyložiti i ustanovení § 127 zákona o pojišťo
vací smlouvě, přes to, že se tam používá siova »der Dritte«, neboť není
rozumného důvodu míti za to, že každé třetí osobě, ať má jakoukoliv
pohledávku proti pojistníku, přísluší zákonné zástavní právo na pojistné
jistině. Toto zástavní právo poškozeného má účinek zakazu placenÍ.
Uplatniti ho může poškozený právě tak, jako každý jiný věřitel pojistníkův, nemaje jinak proti pojistiteli nárok na plněni, poněvadž není jeho
smluvní stranou. Byla-Ii pohledávka pojistníkova tímto způsobem při~
kázána k vybrání nejen poškozenému, nýbrž i jiným věřitelům, přicházi
zástavni právo poškozeného k účinnosti v přednostním pořadí, a pořadí
ostatních věřitelú se řídí dobou, kdy zákaz placení byl poddlužníku doru"en (§ 3,00 odst. 2 ex. L). Zavinění žalované pojišťovny by mohlo nastati tudíž tím, že ona, nedbajíc tohoto pořadí, vyplatila pojistnou jisti·nu
neoprávněným věřitelLIm místo žalobkyni a nesložHa ji podle § 307 ex. ř.
k soudu. žalobkyně však neprokázala, že si vymohla zabavení a přiká
zání k vybrání pojistné jistiny před dobou, kdy žalovaná pojišťovna pojistnou hodnotu jiným věřitelům vyplatila. Neboť to si vymohla žalobkyně teprve usnesením soudu ze dne 19. září 1929, kdežto podle zjištění
nižších soudů vyplatila žalovaná Zdeňce H-é po 10. červnu 1927 částku
5.000 Kč, po 23. květnu 1927 vyplatila pojistníku Emanueli J-i 13.233 Kč
57 h, po soudním ,.míru ze dne 18. dubna 1928, uzavřeném se Zdeňkou
H. vyplatila jí 12.000 Kč a mimo to zaplatila nemocenské pokladně 6.288
Kč 07 h. Z toho neplyne, že žalovaná konala tylo platy až po 19. září
1929, a není proto nějaké její zavinění vůbec prokázáno.

čís.

14411.

Návrh na I~Dkračování v řízení jsoucím v klidu, učiněný před uplynutím zákonné nebo smluvené lbůty, jest odrnltnoutí z úřadu nebo k návrhu
odpůrcovu. Nestalo-li se tak, jde o vadnost, jež je napravena tím, že
druhá strana se pustila do jednáni nevytknuvši porušeni předpisů
o klidu řízeni.
(Rozh. ze dne 29.

května

proti něm;1 ~žalobce. Měl prot~ I:astati klid .ří~ení. Jednalo-Ii. se
šak přesto, ne11l 1:1zem ~I11a~:cneJ l;t~rZ tol!~w ~ann~. Tat? vada VS~I{
v b 'Ia včas vytýkana a Jesthze tudlZ oyJo da!e lednano, ac rada ta lU
~ed, byla tato v.ada naprave~a a, dalšílTj jednál:i,;, schválena, .zejl;léI2a
i ~alovaným, jenz podal zejlnena z~lobm odpr:~ed .. Je. sice spravne,. ze
'I býti vyčkán vzhledem k nastalemu klIdu nzem navrh stran. Avsak
~i~, že strany jedna]y. a návr~y čin!lyve ~poru, jes~ tento ne?ostatek tíl!'
raven. Poněvac.1z zalovany neuclTIll nanlltek, Jez mohl ucmltl Jen pn
n~i,'ém roku, není třeba nařizovati ještě znova prvý rok a lze te.dy, ježto
~matečnosti tu nel1~ a vadn~st .řízení ~y~a v~a~r~~e:1aJ pokra.cov~~1 v~
sporu t.~~n, kde se prestalo, zCJ111ena kdyz 1 tnmeSlcm doba klIdu flzem
dávno ]Iz uplynula.

Nejvy

Š

ší soud

nevyhověl

dovolacímu rekursu.

Důvody:

Je při svědčiti -názoru re~vursního soud~, ~e tu nešlo o zma!~čn~)st ř!~
zení, nýbrž o vadnost, kleraz byla dodatecnc napravena a dalslni ]ednaním schválena. Účinky spojené se zmeškáním prvého roku pro žalova.ného nenastaly, poněvadž žalobce neučinil ihned návrh na vydání rozsudku pro změškání dle § 396 c. ř. s. a měl v důsledku toho nastati klid
řízení ohledně tohoto žalovaného (§§ 170, 133, odst. 2 c. ř. s., Hora, Civilní řád soudní, Kompaé'. vydání, po:známka č. 3 k § 395 c. ř. s. str. 720).
pokračování ve sporu v takovém případě lze ovšem předsevzíti jen na
návrh některé strany (§ 169' c. ř. s.), a byl-Ii návrh takový učiněn přee!
uplynutím tříměsíční nebo smluvené delší lhůty, má býti odmítnut
z úřadu nebo k návrhu odpůrcovu. Jednání proti tomuto předpisu by za,
kládalo vadnost, která však 111úže býti napravena tím, že druhá strana
se pustila v jednání, nevytýkajíc porušení předpisů o klidu řízení (§ 196
c. ř. s., Hora, československé právo civilní právo procesní II díl str. 299).
Jestliže v souzeném případě žalovaný podal včasně žalobní odpověď
s příslušným návrhem, ač nebyl při prvém roku přítomen ani řádně zastoupen, projevil tím vůli věc projednávati a v řízení pokračovati. Bylo
na žalobci, aby vytkl aspoň při roku k ústnímu jednání ustanovené",
vadnost řízení pro porušení předpisLI o klidu, toho však žalobce neučinil
a v jednání se pustil. Tím byla vadnost řízení napravena.
čís.

1935, R II 22,0/35.)

Žalobce nenavrhl rozsudek pro zmeškání při prvém roku, k němuž se
žalovaný nedostavil, a pustil se rovněž do jednání při roku, který byl nařízen po podání žalob ní výpovědi. P r v Ý s o u d vyslovil na to zmatečnost dosavadního řízení a nařídil znovu prvý rok z dů\;odu, že žalovaný nebyl při prvém roku přítomen (§ 477 čís. 5 c. ř. s.). Rek u r sní
s o u d zrušil výrok prvého soudu, pokud jím prvý soud vyslovil zma;cčnost řízení a uložil prvému soudu pokračování v jednáni. D LI vod y :
Poněvadž žalovaný nebyl při prvém roku přítomen, nejednal a také ne-
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Nedostatek odvolacího návrhu podle §§ 467 čís. 3 a 471 čís. 3 c.
s. není vadou formální, kterou by bylo lze napraviti podle §§ 84 a 85
c. ř~ s.

ř.

(Rozh. ze dne 29. května 1935, R II 231/35.)

o d vol a c í s o u d odmítl odvolání podané advokátem žalobcovým.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu.

Čís.

-
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Důvody:

Odvolací soud právem odmítl odvolání žalobcovo podle §§ 471 č. 3
a 474 odst. 2 c. ř. s., ježto neobsahovalo žádného odvolacího návrhu,
jak se to vyžaduje podle §§ 467 č. 3 a 471 č. 3 c. ř. s. Odvolání to ob-o
sahovalo síce odvolací důvody, ale neobsahovalo prohlášení, zda odvolatel navrhuje zrušení čí změnu napadeného rozsudku a jakou. Nedostatek ten není rázu formálního, nýbrž věcnou vadou, takže tu nebylo lze
použití ustanovení §§ 84 a 85 c. ř. s. o nápravě formálních vad.

bance v B. í kapitálová splát~a splatná v ~?b~ delší ne! 3, roky ode dne
.'klepu v pořad! j!shny, kdezto uroky stars! tn let v porad! kauce. Bance
prS byla právem přikázána v knihovním pořadí 3% úwková náhrada za
v.edčasné splacení kapitálu. Podle jasného znění § 216 čís. 4 odst. 2
p~.ř přísluši stejné pořadí s jístinou také nárokům ze smlouvy sjednané
e ~ případ, že by předčasně splacena byla pohledávka knihovně zajišfěná. Odpovídá proto přiřknuti 3% náhrady úplně zákonu.

Ne jvyŠš í soud

nevyhověl

dovolacímu rekursu.

Důvody:
čís.

14413.
Ustanovení § 1480

Předpisy § 216 odst. 2 ex. ř. a § 18 knih. zák., pokud poskytují jen
třlletýtn zadrženým a opětujicímse dávkám stejné pořadí s právem

samým, se nevztahují na anuity.
I anuity starší než tříleté požívají pořadí jistiny, pokud nejsou promlčeny podle § 1480 obč. zák. K tomuto promlčení lze přihlížeti jen
k námitce strany. Nevznesl-Ii účastník proti přikázání anuit odpor z dů
vodu promlčení, nemůže tak učiniti teprve v opravném řízeni.
NároMm ze smlouvy pro připad, že by předčasně splacena byla pohledávka knihovně zajištěná, přisluší stejné pořadí s jistinou i tehdy,
když nejsou vloženy do knih.
Smluvni pokuta nastupuje na mistě práva samého a musí býti při
kázána z nejvyššího podáni.
(Rozh. ze dne 29.

května

1935, R II 242/35.)

Ex e k uč n í s o u d fO'zvrhuje nejvyšší podání vyhověl odporu
knihovního věřitele Záložny.. v B. a nepříkázal kníhovní věřítelce
Bance v B. v pořadí kapitálu anuitu starší 3 let ode dne příklepu, přiká
zal jí však v pořadi jistiny smluvenou 3,% náhradu za předčasné splacení kapítálu, byť nebyla do knih vložena. D ft vod y : 3% náhrada za
předčasné splacení kapitálu byla příkázána v pořadí dle § 216 čís. 4
ex.. , neboť ze znění předposlední věty § 216 ex. ř. plyne, že této náhradě přísluší stejné pořadí s jístinou. Nutno přikázati tuto náhradu ve
stejném pořadí s jistinou i mimo rámec kauce. Že by tuto náhradu bylo
možno přikázati v pořadí jistiny jen tehdy, kdyby tato náhrada za před
časné splacení kapítálu byla v kníhovním zápise výsl'Ovně uvedena, nelze
z posledního odstavce § 216 ex. ř. vyvoditi. Anuity starší 3 let ode dne
pdklepu lze však přikázati jen v rámci kauce. Tato kauce je úplně vyčer
pána, takže nedoplatky anuit starší 3 let před udělením příklepu nebylo
možno přikázati. Rek u r sní s o u d k rekursu banky v B. změnil
usnesení prvého soudu a přikázal jí v pořadí kapitálu i anuitu starší 3 let
ode dne příklepu a nevyhověl stížností Zál'Ožny .. : v B. do příkázání
3% náhrady za předčasné splacení kapitálu v pořadí jistíny. D ů vod y:
Splátka na kapítál zahrnutá v umluvené mezi stranamí anuitě není opakující se dá"kou, nýbrž splátka tato zůstává i po dní splatnosti splátkou
na kapítál, která nepadá pod ustanoveni.§ 216 čís. 4 ex. ř. Přís1uší proto

obč.

zák. o

tříletém promlčení

bylo sice

rozšířeno

i na smluvené anuity k umoření jístiny ustanovením § 192 III. dílčí novely

k obč. úkonu, ale z toho nelze vyvozovati, že anuity JSOll »opětujícímí
se dávkami« ve smyslu § 216 odstavec druhý, prvá věta ex. ř., a že
stejné pořadí s jistinou přísluší pouze anuitám, které nejsou déle tří let
přede dnem příklepu zadrženy. Neboť ustanovení § 1480 obč. zák. se
týká - ať v původním, ať v nynějšim doslovu »opětujících se dávek« a nebylo by třeba rozšiřovati je výslovně na anuity, kdyby se anuity považovaly za opětující se dávky, a předpis § 18 knih. zákona, jenž poskytuje toliko tříletým zadrženým opětujícím se dávkám stejné pořadí s právem samým, nebyl rozšířen i na anuity, t<ťkže se anuit vůbec netýká.
Z toho plyne, že veškeré, i starší anuíty požívají - jakoHo čáslky jistíny --:- pořadí jistiny, pokud nejsou promlčeny podle § 1480 obč. zák.
Tak to bylo vyloženo také ve výnosu ministerstva spravedlností ze dne
17. března 1917 čís. 6726 (str. 91 až 92 Věstník min. spravedlnosti).
V souzeném případě jde o anuitu 73.635 Kč 77 h starší tří let ode dne
příklepu zpět počítaje, splatnou dne 1. října 1929 (příklep se stal dne
23. března 1933). K promlčení lze přihlížeti jen na námitku strany (účast
. níka) podle § 1501 obč. zák., což platí' i o promlčení ve smyslu § 1480
obč. zák. (srov. rozhodnutí ve sbírce Ol. U. 6s. 8559). Z důvodů promlčení nevznesla však Záložna v B. odpor podle § 213 ex. ř. a nemůže
to dohánětí teprve v opravném řízení (§ 234 ex. ř.). Nejde tudíž o promlčení anuity a správně byla z nejvyššího podání příkázána v pořadí
jistiny. Ustanovení § 216 odstavec druhý, věta dwhá ex. ř. praví, že
stejné pořadí s kapítálem přísluší také nárokt!m ze smlouvy pro ten při
pad učíněné, že by předčasně splacena byla pohledávka knihovně zajíštěná. Z toho neplyne, že v tomto pořadí lze přikázati takový náhradní
nárok jen tehdy, když i on jest vložen do knih, jinak že dojde úhrady
Jen, pokud stačí vložená jistota pro vedlejší pohledávky. Předně nelze
tento náhradní nárok srovnávati s úroky níkolív staršími tří let od pří
klepu zpět počítaje, poněvadž jejich stejné pořadí s jistinou jest upraveno
s hmotněprávního hlediska předpisy §§ 14 a 17 kn. z';k., jež předpoklá
dají vklad úroků, a tyto předpisy byly převzaty do prvé věty odstavce
druhého § 216 ex. ř., jak motivy (str, 2'06 a 207 mat. I 546) praví, jen
proto, aby tím bylo ulehčen{} exekučnímu soudci ve zkoumání toho, co
plyne jíž ze zásad -platného práva, Ustanoveni druhé věty odstavce druheho§ 216 ex. ř. jest proto vyložiti s jíného hlediska. Zmíněné motivy
praví dále: .Že nárokům na náhradu práv nájemních atd. přísluší stejné

-
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jako právu samému, jest již v platném právu odůvodněno. Vzhledem k pochybnostem proto povstalým bylo v § 216 také ještě vysloveno,
že nárokům ze smlouvy o konvencíonální pokutě rovněž přísluší stejné
pořadí, jako pohledávce, se kterou I<,to pokuta souvísí. Jde tu tedy
o jinou skupinu práv, nežli o úroky, a to o taková práva, za něž mohou
oprávnění žádati náhradu, nebyla-Ii vydražitelem převzata anebo nedošla-Ii z nejvyššího podání plného krytí. A O těch jedná exekuční řád
v § 211 odstavec první a v § 216 čís. 4, pokud se zmiňuje a náhradním
nároku, a pak v§ 227. To jsou služebnosti, výměnek a jiná práva a bře
mena, jež nejsou vydražitelem převzata. Náhradní nárok za tato nepře
vzatá nebo plně nejvyšším podáním nekrytá práva požívá stejného pořadí, jako právo samo, aniž by bylo zapotřebí zvláštního vkladu pro
náhradní nárok, vyjímaje případ § 1102 obč. zák (rozh. čís. 13066
sb. n. s.), poněvadž ani knihovní zákon (§§ 9, 12, 13, 19), ani exekuční
řád (jenž ostatně podle zmíněných motivů nezměnH platné hmotné právo,
nýbrž chtěl jen objastníti řád pořadí, plynoucí již z práva platného),
vklad náhradního nároku nepředpokládá, an náhradní nárok plyne z vloženého práva samého a nahrazuje je. Praví-li tedy motivy, že v § 215
odstavec druhý, druhá věta ex. ř. měla býti odstraněna jen pochybnost,
zda podle platného již práva požívá i konvenciální pokuta stejného pořadí s pohledávkou, nevyslovily tím nic jiného, než že o konvenciální
pokutě platí tytéž zásady jako o náhrad nim nároku za nepřevzatá nebo
plně nejvyšším podáním nekrytá práva zmíněné skupiny. Nástupuje proto,
konvenciální pokuta tak, jako náhradní nárok, na místě práva samého
a musí býti přikázána z nejvyššího podání, a 10 nikoliv jen pc>tuc!, pokud
stačí vložená jistota pro vedlejší závazky.

-

pořadí

čis.
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Nároky uvedené v § 66 vládního nařízení ze dne 7. července í 926
H3 Sb. z. a n. jsou soukromoprávnl a jest je uplatňovati pořa6em
práva.
(Rozh. ze dne 31. května 1935, R II 230;35.)

čls.

žalobce domáhá se na státu vrácení pensijních příspěvků a zaplacení"
odbytného a opírá tyto nároky o zrušení svého dřívějšího služebního
poměru jako kancelářského oficianta ve smyslu vládního nařízení ze dne
7. července 1926, čís. 113 sb. z. a n. Pro c e sní s o u cl žalobě nevyhověl. O d vol a c í s o II d zrušil rozsudek orvního soudu a uložil mu
nové rozhodnutí. D ů v o cl y: Soud prvé ,stolice má za to, že žalobce měl
podle § 1 zák. ze dne 15. října 1925 čís. 217 sb. z. a n. nejprve vyčerpati
pořad opravných instancí v cestě správní a neučinil-li tak a neDodal
žalobu ve lhůtě § 2 cit. zák. je prý nárok žalobní prekludován. Soud odvolací tento názor nesdílf. Zákon ze dne 15. 'října 1925 čís. 217 sb. z. a n.
byl vydán k provedení ustanovení § 105 ústavní listiny ze dne 29. února
1920 čís. 121 sb. z. a n. Tento § 105 ústavní listiny, jenž je souhlasný
s prvním odstavce § 1 zák. čís. 217/25, má za účel zajistiti občanu SOlidní
ochranu jeho práv, cítí-li se rozhodnutím správního úřadu dotčen. Nelze
jej tedy vykládati způsobem právní ochranu obmezujícím, že snad v kaž-

Čís.
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řípadě musí strana vyčerpati pořad instanCÍ správních a ne~či-

,

~fll~ll tak, že se nemůže dovolávati .pořal:~ práva pře;t soudy. V CltO··
.

'ch předpisech (§ 105 ustaVl1l1lstlllY, pnp. § I zak. CIS. 217/25 sb. z:

vany

není donucující normy, nýbrž naopak dává se straně na, VŮ~l

C. n")vOlno straně.

' .. ), aby,. vyčerp_avši ma;né opravné_prostředky spra~l11,
dovolala se pomOCI so~dl1l._ To vsak plalipouze v pnpad~ch'. ve ktelych
.- d správní podle zakonu o tom vydanych rozhodlo naloclch souloo»uorarávn[ch« tedy kde v dotyčném zákoně je výslovně rozhodnuti o soump'
.,
h
.- d"
..
T
'
kro111oprávních naroclc!1 vy r~zeno ur~. U\1~ spľavl11~. ,~t?u nent ~. souzeném případě. Zd~ nejde o napravu n~!akeh'O' »opa~re~! uradu« ]1oradem
stížností, jak to 111 a _na mys!1 § 104, P;IP, § 107 na~. CIS; 113/26. Tornu
by tak bylo, kdyby slo_na ~riklad o otazkt započtel1l_s1uozebl1l doby ~ebo
nesprávné vým~r~ sluzebl11ch_nebo odpoClvnych P?zltku: nebo o otazku
platnosti výpovcdl, nebo o shznos! do dlsclplinar11lho nalezu a pod. Tu
by musel v důsledku ustanovení §§ 104 a 107 nař. čís. 113/26 a se zře
telem na předpis § 1 zák. čis. 217 sb. z. a n. bý·ti předen'. vyčerpán po~ad
instanci správních, aby se mohl žalobce dovolavah poradu prava pred
soudem. O tyto otázky tu však nejde a nebylo důvodu, aby napřed vyvolal žalobce rozhodnutí správních stolic o tom, zda mu příslu~í n~~ok
na vrácení pensijních příspěvkú, přip. zaplacení odbytného, kdyz v zad~
ném zákoně se mu tato povinnost neukládá. Pokud žalobce brojí prol!
platnosti disciplinárního nálezu, jímž byl uznán vinným z porušení služebni povinnosti a vysloven disciplinární trest propuštění ze služby,
případně vytýká zmatečnost dosciplinárního řízení, je to pro posouzení
otázky přípustnosti pOŤ<,du práva bezvýznamné, neboť žalobce sám opírá
svůj nárok o skutečnost, že jeho služební poměr byl zrušen.
Ne j v y Š š í s o u d nevyltověl rekursu.
Důvody:

Není sporné, že žalobou vymáhané nároky jsou soukromoprávní a
bylo se tedy jen zabývati otázkou, zda jde o soukromoprávní nároky,
o nichž podle zákonů o tom vydan)och má rozhodovati (judikovati) úfad
správní. Nároky, o které jde, byly v citovaném nařízeni upraveny § 66,
jeho'ž pátý odstavec ustanovuje, že nárok na vrácení pensijních příspěvkll
podle tohoto nařízení nelze uplatniti před uplynutím šesti mě,síců ode
dne skončení služebního poměru. O uplatnění nároku na odbytné se
nezmiňuje pátý odstavec dotčeného § 66 nařízeni čís. 113/26 sb. z. a n.
a z toho je zjevno, že v příčině nároku na vrácení pensijních příspěvkú
měla býti jen stanovena zvláštní lhůta, po níž smí býti nárok uplatňován
II příslušného úřadu, kdežto pokud jde o odbytné. na tilkové časové
,obmezení nebylo pomýšleno. Nelze však z tohoto ustanoveni a zvláště
z pojmu »uplatniti« vyvoditi, že nároky, o které jde, musi býti uplatňo
vány u správních úřadů. To ani neplyne z ustanovení § 107 citovaného
nařízení, jednajícího o příslušnosti úřadů povolaných »učinili opatření«
podle nařízení čís. 113/26 sb. z. a n. V pojmu »uónití opatření« není
zahrnuto též rozhodnutí o každém nároku dotčeným nařízením upraveném a zejména tedy i právo rozhodovatí (judikovati) o tom, zda se zaměstnanci pensijní příspěvky vraci a zda má zaměstnanec případný
nárok na odbytné. Že pojem »učiniti opatření« nemá tak š;"oký smysl,
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vychází najevo z ustanovení prvního odstavce § 105 cit. nařízení, který
rozlišuje »opatření« a »rozhodování«. Nejde tudíž o soukromoprávní
nárok, přikázaný k rozhodování podle zákonů 'o tom vydaných, t. j. platných úřadům správním, a nelze proto na souzenou věc použíti předpis
§ 105 ústavní listiny a § 1 zák čís. 217/25 sb. z. a n. Nároky, o které
jde, mohou tedy býti uplatněny pořadem práva a nesejde na tom, zda se
jejích splnění domáhala strana dříve u správních úřadů, čili nic.
čís.
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Předpis § 97 odst. 1, 2 zák. čís. 221/24 Sb. z. a n. platí i v případech
§§ 103 a 141 téhož zákona.
Nároky lékařovy podle těchto §§ 103 a 141 promlčují se podle § 1486
čís. 6 obč. zak.
Naléhavost první pomoci je posouditi jen podle zákona čís. 221/24
Sb. z. a n.
(Rozh. ze dne 31. května 1935, R II 241/35.)

žalobce, lékař ve V., domáhá se na žalované okresní nemocenské pojišťovně v U. náhrady za léčení a léky. Smluvním lékařem pojišťovny
nebyl. Léčení i léky poskytl i členům jiné nemocenské pojišťovny než
byla žalovaná. Pro c e sní s o u d žalobě vyhověl jen z části a zamítl
ji, pokud šlo o požadovaný honorář za úkony a léky, jež nebyly 'Odůvod
něny první pomocí a dále v případech, kde žalobce neučinil žalované
ohlášení zákroku. D ů vod y: Podkladem pro nárok žalobcův může hýti
jedině poskytnutí prvé pomoci. V této souvislosti nutno uvažovati, že
až do platnosti zákona čís. 221/24 sb. z. a n. mohl se lékař domáhati
náhrady na pojišťovně z důvodů poskytnutí první pomocí toliko s hlediska ob'Ohacení. Zákonem čís. 221/24 sb. z. a n. nastala částečně nová
zákonná úprava této 'Otázky. Podle § 141 cit. zákona může nemocenská
pojišť'Ovna totiž stanoviti, že její členové mají vyžádati lékařské pomoci
u určitých lékařů, a že náhrady, vzešlé povoláním jiného lékaře, budou
hrazeny toliko v naléhavých případech první pomoci. Poskytl-Ii lékař
první pomoc, může přímo po pojišťovně žáclatiúplatu do výše sazby
ujednané mezi pojišťovnou a lékaři, vykonávajícími u ní službu, t. j. lékaři smluvními. Toto ushtnovení pojednává tedy 'O rayonování lékařské
služby a povinnosti nemocných členů pojišťovny vyhledati lékaře, u kterého jsou rayonování. V tomže zákonném ustanovení íest siée nemocenské pojišť'Ovně uložena povinnost zajistiti svým členltm lékařskou
službu, avšak tkví v povaze věci, že takové rayonování se provádí tolik'O
v obvodě té které pojišťovny, tedy pro členy v tomto obvodě bydlící. ,
O tom, jakým zpltsobem se má dostati lékařské pomoci členům, zdržujíCÍm se mimo obvod pojišťovny, p'Ojednává ustanovení § 103 cit. zákona.
P'Odle tohoto ustanovení jest povinností pojiš1'ovny, v jejímž obvodě se
zdržují členové jiné pojišťovny, aby jim poskytovala lékařskou pomoc
a je kontrolovala, ovšem jen, je-Ií o to mateřskou pojišťovnou dožádána
nebo jde-Ii o nutnou první pomoc. Budiž již v této souvislo""ti uvedeno,
že úmluva svazu nemocenských pojišťoven O provádění § 103 zák. o soc.
pojišť. pochází sice teprve z roku 1930, avšak již podle ustanovení § 103
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'k byly pojišťovny povinny poskytovati členům ciz~ch 'pojišťoven

~t. ~;k~U pomoc, je-li toho nezbytně třeba ~eb'O vyža.d~te-ho toho ,!"ale~ak' pojišťovna. Nutno tedy rozlišovah pnpady pO]lstencu, kten se

ters, a li v době léčení v obvodě žalované, a pojištěnclt, kteři bydlel!
z~rzovabvOd žalované a tedy trvale se zdržovali mimo tento obvod. Obe
nllm~ ~ byly t'Otiž pojištěny u žalované, v jejímž obvodě jest sídlo podskU P1l1u něhož byly zaměstnány, totiž správy polesí ye V. jak s?udu
mk.u, žalobce má své bydliště ve V. v obvodu Okresl1l nemocenskepoz'~~~vO~y v H. jednotlivé osoby, jež žalobce léčil, bydlely ~?dle Je~?
jl~ dnesu v těchto osadách V" M., Nová L. a S. Osada V. patn ~ mensl
Pč: et ' k obvodu žalované, Ostatní část V. patří do obvodu Okresnl nemoas l
b
'L :
k' pojišťovny
v H. DO' tohoto"
o vodu patn pak'I ob ec N ova.
O'nsd: M. patří do obvodu Okresní nemocenské pojišťovny v H., z časl!
k ~abci S. a s ní do o~vodu Ok:esn!, nemocenské pojišťovny v U. Z toho
svítá že ustanovem § 141 zak. CIS. 221/24 se vztahUje tohko na,?by~
vYtele ~né části osady V., která patří do obvodu žalované strany. VSlch~!
vat tní pojištěnci žalované zdržují se mimo její obvod a vztahUje s: tudlZ
os ~ě ustanovení -§ 103 cit. zákona. V případech, na :které ~opada ~sta
~~vení § 141 zák. čís. 221/24, přísluší léka}i, jenž lé~il pO]lš!~n~e z~lo,
vané, v případě naléhavé prv?1 P?mocl jlZ P?dle zakona pnmy ~~lOK
roti žalované na 'Odměnu za leče~1 I ~a vydane leky. O n~Ieh~vy pr~pad ..
První pomoci jde tehdy, ~nemocl1l-h, cl,en !Iebo ,rodll1?y ,pnslusl1l!~ nahle,
fe-li nebezpeči v prodlem a smlu~m leka.r nem v n:~ste, j~ nepntomen,
neb pomoc odepře. To se vztahUje zejmena ,I n,a pn pad, :: ,cesta zV.
do K. k Dr. H-ovi, ke kterému byh obyvatele časl! V., patncl k o?vod~
žalované rayonováni, byla pro závěje neschůdnou. I v takové'?t~ pnp,ade
jsOU nemocní, nemoho~-Ii se d,ostati d,o ~. p~ sl~llIcl,.p,~vll1nym! obrahh
se na žalovanou, aby JIm umozmla lecem u lok are bhzSlho, a jen kdyb~
to žaloivaná 'Odepřela, nebo kdyby šl'O o naléhavý případ, první pomOCI,
jest jim dovoleno 'Obrát~ti se n~. kteréhok?liv lék~ře, kter~?o moho~ do. sáhnouti. Musí tedy v techto pnpadech ]lh o nalehavy pnpad prvl1l pomoci. Další pomoc musí nemocný vyhl,edati u r.ayonníh~ I,é~aře. P:vn!
pomoCÍ nutno rozuměti nejenom prvm ordmacl neb navstevu, nybrz
nutnou pomoc, poskytovanou tak dlouho, nežli se pod~ří obstarati ,pomoc
rayonního lékaře, předpokládajíc, že le tu nehezpečl v prodlen,1. T~t.o
předpoklady ;nusí prokázati žalobce. Námitka ne?os!~tku akhv!1l legl:~
mace není oduvodněna. Podle ustanove!1l § 141 zak. CIS. 221/24 a v pnpad ech § 103 uvedeného zákona podle ustanovení §§ 1041 a 1042 o. z. ?:
přísluší nárok na 'Odměnu, případ,ně n~hradu přhno lék,:řI, ,a nejde tudlz
o dávky ve smyslu § 186 uvedeneho zakona. Am promlcem podle § 136
uvedeného zákona nepřichází tedy v úvahu. ježto žalobce nebyl smluvním lékařem žalované nemoholl se na něj vztahovati předpisy, případně
pokyny Ústřední so~iální pojišťovny 'O způsob~ účtování, odmě~~,
o předkládání účtll, o vyplňování hlášení o nemocI a pod'Obne. V pnpadech § 141 zák. čís. 221/24 nastane promlčení podle § 1486 čís. 6
o. z. o. za 3 leta po skončeném léčení, a v případech §§ 1041 a 1042
o. z. o. za 30 let po skončení léčení, an jde o nárok z titulu 'Obohacení,
nespadající pod mimořádný předpis § 1486 o. z. o. Předpis § 20 vládního
nařízení čís. 211/22 o předkládání účtů za léky nestanoví, že při opožděném předložení účtu nárok zanikne, a postrádá tlldíž významu. Polmu
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se týče povinnosti lékaře v případě nemocného nemoc pojišťovně ohlásiti, nelze v případech § 141 zák. čis. 221/24 za to miti, že nárok lékařův
proti pojišťovně jest závislý na včasném ohlášeni nemoci. Takovému názoru by odporovalo jasné zněni citovaného zákonného mista. Naopak
ovšem při nárocich z titnlu obohacení jest nárok lékařův podle judikatury
(rozh. čís. 4102 ~b. n. s.) z<Ívislý na včasném hlášení nemoci, nikoliv
ovšem léčení, podle § 97 zjk. čís. 221/24. Námitka nedostatku pasivni
legitimace jest vzhledem k ustanoveni § 141 uvedeného zákona a rozhodnutí čís. 4102 sb. n. s. bezdůvodná. O d vol a c í s O' u d zrušil
k odvolání žalované zamítací část rozsudku prvého soudu a uloží I mll
nové jednání a rozhodnutí. D ů vod y: Jde tu o případ bezdůvodného
obohacení, jak je má na mysli § 1042 o. z. o., že totiž může žádati nahradu, kdo za jiného vykoná nějaký úkon, k němuž je onen podle zákona
povinen. Toto právo na náhradu se promlčuje ve třiceti letech a nespadá
proto ani práce žalobcova, totiž poskytováni lékařské pomoci pojištěn
cům žalované, pod kratší promlčení tříleté podle § 1486 odstavec 6
o. z. o. oproti žalované pojišťovně. Tříleté promlčení nárokli na odměml
za poskytnuté léčení by nastupovalo co do nároku žalobcova oproti pojištěncům samým, pakli by od nich požadoval honorář za své lékařské
výkony, ale o tento případ tu nejde. Nyní 'Ovšem první soud rozeznává
dvojí případy, totiž podle §§ 141 a lOG zákona čís. 221/24, uváděje při
jedněch promlčení třicetileté, při druhých však promlčení tříleté a kromě
toho uvádí, že případy jsou promlčeny také proto, že nebyly pojišťovně
hlášeny podle § 97 uvedeného zákona. S těmito dvěma rozeznáváními
podle § 141 oproti § 103 a nutnosti hlášení však odvolací soud nesouhlasL Zásadně jest každá pojišťovna povinna podle § 141 poskytovati,
případně pojistiti pomoc lékařskou osobám, jež proti ní n1ají na tuto
pomoc nárok, tedy bez rozdílu, zdali tito pojištěnci bydli v jeiim obvodě
číli nic. Rozeznávání podle § 103 zákona, podle něhož je okrúní nell1Ocenská pojišťovna povinna poskytovati ncmocenské ošetřer,í také pojištěncům jiné pojíšťovny, pokud bydlí v jejím obvodě, a kontrolovati je

nemění nic na zásadní povinnosti mateřské pojišťovny každého pojiš~

těnce, a jest tento předpis jen k tomu, aby usnadnilo se, případně zlevnilo
ú~a~o~ání,.'p~skytov.ání po~oci bližším lékařem a kontrola mezi jednotli vyml pOjlstovnaml navzaJem. Jde tedy v § 103 zákona jen o předpis
upravující vnitřní poměr a vzájemnou pomoc pojišťoven mezi sebou, což
jest také zřejmo z věty 2 § 103, že tato - totiž mateřská pojišťovna -

Je povinna nahraditi nutný náklad. Vychází-li se z tohoto výkladu, jest
pak ovšem rozlišování pojištěnců, jak je v napadeném rozsudku provedl
první soud, nerozhodné, u všech pojištěnců, jimž žalobce poskytl lékař
skou pomoc, jde o pojištěnce žalované pojišťovny, 'O něž pečovati byla
povlllna ona, a má tedy žalobce, poskytl-Ii. místo ní, případně lékaře, jí
k tomu určeného, první pomoc, nárok podle § 1042 o. z. o., případně
podle § 141 zák. čís. 221/24 na náhradu odměny za p'Oskytnutou lékař
sk?u pomoc i léky. Tll pwk jest ovšem další otázkou, jak jest vykládatí
pOjem první pomoci. První soud měl tuto otázku opakováním výslechu
znalců objasniti. Nelze přehlížetí předpis §§ 10 a 11 zák. čís. 114/29 sb.
z. a n., podle něhož lékař jest povinen poskytnoutí p'Omoc lékařskou každému v každé době. Jest tu možný a ne naprosto bez významu i výklad, že
lékař nemůže odmítnouti ihned pacienta, jenž k němu přijde do ordinace,
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·e· prohlédl a vyšetřil při nejmenším)'.o stránce jeho subjektiv~

.a~1Z ~idnbstí, protože na první pohle? nemuze Ihned posoudltl, Jde-lI

nich čnč o pacienta, potřebujícího prvm pomocl,.•čllI .mc,.a ~ydaval by se
s~ut~ v nebezpečí, že, odmítl-Ii by pa':lenta, amz J~J vy~etnl,.}aV11111 by
le!a clně ·eho smrt nebo nebezpe~1 ~I,:ota. )a~ml,le, vs:ck ]Iz paclent~

pnJ'~. . lje otázkou není-Ii toto Kazde vysetrovam JIZ samo o sobe
vyse.ruJetll0l! pomoci: Tato otázka není oosudky všech slyšených znalců
prvnl n u ·
' . k
·kl
hl·· ,
dostatečně objasněna. Zbývá ještě otlá'Zdka , :;dak?ahrlo.• z~nll 'k t;e aseon:·sm
Ví adu Ani tu odvolací soud nepok a a neJa e asel11 e arem p ]~ ~r p. . nutné nebo dokonce za předpoklad, aby nárok nepromlčeL
~o;nelá~~ na § {)7 zákona čís. 221/24 neobstojí, ježt~ toto usta~ol'en:
.es:~ařazeno do 0?9ílu o 'pojistných. dávkách, ~e~y ~ n~ro:ich, Jake ma]I
J ..• t'nci vliči POJlsťovne mkolI vsak o odmene lekarove, zeJmena ne
~oi~~~o případě, kde nejde ani o ~áv~y nemoc~?~ké, ,ani o smlu~ního
lékaře, nýbrž o osobu tř~tí,. ktera sv~ naro~~ vznasl z duvodu bezduvod;.
ného obohacení a pro mz predplsy zakona CIS. 221/24, I kdyby tu ta~ovy
ředpis o hlášení byl, nema]I plat.no~t1. Pok~d .pak Jde, o namltku zalo~ané, že nastalo námitkou promlcem naroku za!obcovych I;odle. §. 136
zak. čís. 221/24, jest odpovědéti,.že n~jde. tu. o na.roky r:.a pOJ,stne ~avky
···těnců o jakých právě § 13'6 Jedna, nybrz o naroky zalobce z duvodu
~01~42 o. ~. o., případně z 'důvodu § 141 zitk. čís. 221/24 sb. z. a n. N~
t to nároky žalobcovy, plynoucí přímo z občanského zák?na, phpadl:e
141 zák. čís. 221/24 sb. z. a n., nevztahují se pokyny ustred~l, SO~I
ální pojišťovny, Jimž žalobce neni. a nebyl podrob~n, nejsa v zadnem
smluvním poměru se žalovanou P0]Isťovnou. Odvolacl soud nemohl proto
ihned rozhodovati ve věci.
Ne j v y Š š í s o u d zrušil usnesení odvolacího soudu a uložil mu
nové rozhodnutí.

f§

Důvody:

Dle § 141 zákona č. 221/24 sb. z. a n. hradi nemocenská pojišťovn~
náklady vzešlé povoláním cizích lékařťt jen tehdy, Jde-Ir o nalehavy
případ první pomoci. V takovém případě je lékař sám op;ávněn pohdovati na pojíšťovně úplatu a má tedy přímý narok na ':I?latu. ze za:
kqna proti pojišťovně. Stejný nárok.p~íslu~í mu !aké v pnpade § 10~
zák. O nem. poj. proti mateřské pO]Istovne se zretelem k ustanovenI
tohoto §u, že tato pojišťovna je povinna nahraditi nutný náklad, k če
muž zajisté náleží náklad spojený s nutnou první pomocí. Proto netřeb2
činiti rozdílu mezi oběma skupinami případů. Nejde tu o nároky z obohacení, nýbrž o nároky na odměnu ze zákona. Nárok ten v obou příp~
dech však předpokládá, že byly vůbec splněny podmínky pro vznik zavazku pojišťovny. Jsou proto zejména podmíněny hlášením nemoci ve
smyslu § 97 lIem. zák. Dokud nemoc nebyla hlášena, nevzniká pro pojišťovnu žádný závazek,

zejména ani závazek k placení od1)1ěnuy dle

§§ 103 a 141 nem. zák. Účelem ustanovení § 97 odst. 1 a 2 nem. zák.
jest, aby pojišťovnám umožněno bylo přesvědčiti se o tom, zda před
poklady nárokú I' nemoci byly splněny. Důvod ten dopadá také na pří·
pad §§ 103 a 141. zák. V tomto smyslu rozhodl nejvyšší soud již roz110dnutím č. 4102 sb. n. s. Tehdejší připad byl ovšem posuzován dle
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dříve platného zákona č. 33/1888 ř. z., ale důvody tam uvedené platí
stejnou měrou i za platnosti nynějšího zákona. Rozdíl oproti dřivějšimu
právnímu stavu je pouze vtom, že dle tohoto nárok v případě nehlášení
nemoci v ochranné lhůtě úplně zanikl, kdežto dle nyní platného zákona vznik nároku je pouze odložen až do hlášení nemoci. Žalobce nedomáhá se nynější žalobou přiznání pojistných dávek, a proto neplati
ustanovení o promlčení nároků dle § 136 nem. zák. Ovšem však podléhají zažalované nároky promlčení dle § 1486 č. 6 obč. zák., jehož
ustanovení se všeobecně vztahují na jakékoliv pohledávky lékařů na odměnu za jejích výkony a náhrada jich výloh. Pojem naléhavosti první
pomoci řešiti jest toliko dle zákona o nemocenském pojištění a nebylo
třeba poukazu k ustanovení §§ 10 a 11 zákona č. 114/29 sb. z. a n.,
kde výslovně uvedeno jest, že předpisy těmi není dotčeno ustanovení
§ 141 zák. o nemoC. pojištěnuí. Byl tedy pojem naléhavosti první pomoci prvým soudem správně vyložen

čís.

14416.

Pro objem plné moci dirigenta bankovní pobočky, tedy jako obchodního zmocněnce, je směrodatný rozsah plné moci, jak se jevila na venek.
(Rozh. ze dne3!.

května

1935, Rv II 653/33.)

K opodstatnění žaloby, jíž se domáhal na žalované Č. bance, filiálka v P. zaplacení žalovaného obnosu, uvedl žalobce, že na žádost
dirigenta žalované banky Františka V-a přednesenou jménem žalované
zapůjčil firmě A. F. zažalovanou částku. Bylo ujednáno,·že za tuto zápůjčku ručí žalovaná jako rukojmí a plátce. žalovaná také vystavila
žalobci záruční listiny podepsané jednak Františkem V-em, jednak úřed
níkem filiálky H-em. Proti žalobě namítla žal'Ovaná, že František V. nebyl oprávněn závazek rukojemský za banku převzíti a jednal, jestliže
takov'Ou listinu vydal, vědomě proti vůli a instrukcím banky, která jakýk'Oliv úvěr další firmě odmítala. V. jednal také jako falsus procurator,
jeh'Ož jednání banku nezavazuje. Podpisy na ptedmětných záručních listinách nejsou ani podpisy statutárními a neodpovídají obchodnímu rejstříku. Dle obchodního rejstříku totiž zavazuje filiálku banky podpis dirígenta banky V. kolektivně s firmantem centrály neb s firmantem filiálky b ... Tito firmanti mohou podpísovati garanční listiny s účínkem
banku zavazujícím bez zvláštníh'O zmocnění. Jiní zmocněnci banky potřebují k závaznému podpisu garančních listin zvláštního zmocnění,.
neboť záruční prohlášení není obvyklým jednáním ve smyslu čl. 47.
obch. zák., k němuž obchodní zmocněnec by zvláštní plné moci nepotřeboval. V. a H., kteří v daném případě zvláštního zmocnční k p'Odpisu
garančních listin neobdrželi, měli jen zmocnění k podpisu nezávazné
běžné pošty a k podpisu pokladniční služby, o čemž v úředních místnostech banky byla vyvěšena vyhláška. Ratihabice poskytnuté záruky
v daném případě ani nastati nemohla a t'O ani výslovně ani per facta
concludentia, jelikož banka o činu V. a H. nevěděla. Kromě toho žal'Obce věděl aneb aspoň věděti měl, kdo dle obchodního rejstříku jest

. e'n -a banku vydávati závazné prohlášení. Jest to požadavkem
opravn
~.
'
. . nitivně]'ší
opatrn'Ostt, aby spolukontrahent s b an k
on sam
se prene]pru
,
.
f'
,
d
.
'
t
k
t
t
'd'"l zdali listina garancl11, ne Iremne po epsana, les
rya a k'e

~~~t~~~ým povolením neb schválenim banky. Kd~ž ža!o,b~~ toho ne-

db 1 nemůže se na svou bonam hdem 'Odvolavatl. N I z S I S o u d y
a '1 podle žaloby o d vol a c í s o u d z těchto d ů vo d ů: Dirigent
uZ~~i~l'ky V. byl prokurist'Ou této filiálky s právem firmu filiálky p~dpi
p. ~ti kolektivně a to s firmantem centrály neb filiálky b ... aneb JIným
~~vdníkem prokurou pro tuto filiálku opatřeným; odvolatelka si zřídila
u,~ filiálkv jen jedinéh'O úředníka s prokurou a to jmenovanéh'O V~a,
~vš~k přesto nebyla vůbec pošta z P. z~sílána d? centrály ~ podpISU
s jedinou výjimkou d<;betních k?ntokore~tu. PO~,ud ],de o gar~ncl11_1,lsLln~,
vyhradila si v pomeru mternu:, c~ntrala, vynzenr, dotčenych Z~~?Stl,
, k v případě přiznivého schvalem zmocnovala fthalku, resp. ]eJ! ured.avsa
-- pnpa
" dy, ve keryc
t' h
yI
Yt ez
'ky aby garační listinu samI. vystavova l'I. B
n!fdiálka teprve po vystavení listiny dodatečně vyžádala schválení o~
~~ntrály. Tento v~itřnfpoměr n~.jevil se ni~dy .na. venek a centrala tak~
níkdy komitentov. nedavala zpravu, 'O s~hvalen: zaruky. Pr? objem pln,;
moci obch'Odního zaměstnance nem smerodatnym rozsah, l?nkazu, ?X?rz
wwah plné m'Oci, jak se jevila na venek, a ]e led'y pro. rozr~sem nyne]slho
řípadu rozhodné, jak se plná moc podle chovam pnnclpalova na ~e~ek
Pevila osobě třetí. Podle vylíčeného neclbala banka sama lormal11lch
] ředpisů podle zápisu v obchodním rejstříku, davš!. svou koresponde~cl
~Odpisovati úředníky podle stavu ?b~hodmho r~].stnku k lom~ ne,oprav,něnýmí. Tím mohl'O, ba muselo u trehch 'Osob byh vzbuzeno presve~čenl,
že tento způsob podpisování se děje v úplném dorozumění~ ,b~ na pnkaz)
resp. zmocnění centrály, .že tO!!ž,oS'Oby, v,edle V. J'~dep~a~sl, ISo,: k podpisu oprávněny. To platl zvlaste ohledne !?aranclll'ch hstm" k?~z banka
je dávala vystaviti svými úř;,d?íky p~dle r~Jstřiku ~ ~nan:enam hrmY,neoprávněnými, ano I d'Odatecne schvaltla ]lch vY,da.n1 lthalkolt bez pre~
cházejícího zvláštního povolení nebo zplnomocnem k podpISU, v~buz':J1C
tak u třetích osob dojem, že filiálka k vystavení je bez obmezenl 'Opravnéna, a když nikdy ani neprojevila v poměru vůči' zá!kaznictvu (na venek),
že povolení úvěru, resp. vystavení záručních listin nespad,á do rozsahu
působnosti filíálky, ježto si takové úkony vyhradIla centr~la s3'ma. J~e
o. zásadu důvěry ve vnější skutkovou podstatu, dnes. všeODecne pk vedou, tak i praksí přijatou, a důsledek této zásady. Budiž tu ten ještě
poukázáno na judikaturu býv. nejv. soudního dvoru vídenskeho (Ol.
Unger Neue Folge II 1875, 1475, A. C. 1500, 853 a jiné, dále rozh.
čís. 5860, 8001 a jiné sb. n. s.). Bylo ovšem prokázáno, že žalované
bance o manipulacích V-ových nic nebylo známo, ježto· záruční listiny,
k jichž vystavení banka nedala povolení, neprošly knihami filiálky a V.
to tak opatrně zařidil, že celou korespondenci o těchto záručních listinách
sám přijal a uschoval ve svém soukromém bytě. Není rozhodne, zda
banka při řádné revisi na tyto manipulace mohla přijíti čili nic. Rozhoduje
pouze ok'Olnost, že filiálka P.co do garančních listin si tak počínala, že
tertius, t. i. zákazník (a zvláště žalobce) mohl nabýti přesvědčení, že
k vystaven'í tomu filiálka je oprávněna, že co do podpis'Ování listin samých neplatí obmezující ustanovení obchodního rejstříku a že úplně
postačí, byly-li listiny ty podepsány V-em jako dirigentem filiálky a
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opatřeny je~tě. druhým ~o.dpisel11

- . a tak tOI;';1 vskutku bylo. Nelze
že duvery ve vneJsI skutkovelevy muze se dovolavat Jen
poctivá. Že by žalobce o závadných manipulacích V-ových byl
nebo věděti musel, nebylo ani tvrzeno. Pouhá okolnost však, že l'VUj"'Y
na záručních listinách se neshodovaly s obsahem obchodního
nemůže ještě působiti nepoctivost žalobcovu, byly-li, jak výše UUJlCeno.
prokázány zvláštní okolnosti, za nichž mohl žalobce důvodně předpo_
kládati, že tato odchylka se děje s vědomím a souhlasem žalované
banky. Žalobci byly již dříve na požádání vystaveny žalovanou JllJaJKOU
a jejím dirigentem V-em garanční listiny a tyto obchody vždy hladce
proběhly. Žalobci nemusela býti nápadnou neobvyklost transakce, kterou.
V. po něm žádal, když se přihlédne k tomu, jakým nenápadným a obratným způsobem V. získal žalobce pro poskytnutí úvěru F-ovi. žalobce
neměl příčiny pochybovati o závaznosti garančních listin, naopak mohl
se spolehnouti na poctivost a udržování pořádku ve filiálce takového
peněžního ústavu, jakým je žalovaná banka. Garančními listinami,
o které v nynějším sporu jde, je tudíž žalovaná banka zavázána, ač nebyly statutárně a podle obchodního rejstříku podepsány osobami k tomu
upříti,

. 11' ŠenÍ. Bde-li se pak ještě zřetel k tomu, že značka ta bývala také
pro ~isech které vůbec neměly přijíti do účtárny a proto II této značky
, na bYY vypl~ěny, nemůže ani tato okolnost padati na váhu, pokud Jde
elstnoSt žalobcovu. Že by bylo žalobci z dřívějších styků známo,
ne b Y
.? :;plněný záznam o prirnanotě každá peněžní transakce, jež prochází
ze. 13 notou má a míti musí, nebylo prokázáno. Dovolatelka nechává
pnl~všimnut~ rozhodnutí čís. 5860 a 8001 sb. n. s., k nimž poukázal
~~~olací soud. práYI;í posouzení, zbudované na P?tře,bě, aby ochráněna
byla důvěra ve vneJsI skulKOVOU podstatu, Je spravne.

d

čís.

Osoba hospodařící na zabraném lesním majetku, zodpovídá svému
smluvníko'vi pro neohlášení prodeje dřeva státnlmu pozemkovému úřadu
podle § 4 zálmna čís. U8/20 Sb. z. a ll. jako pro porušeni smlouvy.
IRozh. ze dne 31.

oprávněnými.

NejvyŠší soud

nevyhověl

14417,

května

1935, Rv IV 18/34;
čís. 2119.)

důvody

viz Úr. sb.

dovolání.
čís.

Důvody:

Nesejde na tom, že V. a H. podepsali sporné garanční listiny bez
vědomí banky a že centrála o těchto listinách nevěděla. Stačí, že si P.
filiálka v jiných případech ve příčině garačních listin počínala tak, že
zákazník a zvláště žalobce mobl dojíti k přesvědčení, že ani II těchto'
garančních listin neplatí obmezující ustanovení obchodního rejstříku a
že také centrála onen postup filiálky brala bez námitek na vědomí, jej
takto vůči zákazníkům a jmenovitě vůči žalobci trpěla a tím schvalovala.
Bylo zjištěno, že postup podle interních předpisů nebyl zachováván
vždy, nýbrž že byly případy, ve kterých si filiálka teprve po vystavení
garanční listiny dodatečn.ě vyŽiidala schválení centrály, a že centrála
v takových případech komitentům nikdy nedávala zprávu o onom dodatečném schválení, což nelze vykládati jinak, nežli že uznávala vůči komitentům správnost postupu. a tedy také legitimaci osob, které za ni jednaly. žalobci již dříve na požádání byly vystaveny žalovanou filiálkou
a jejím dirigentem V-em garanční listiny a tyto obchody vždy hladce
proběhly, nemusel mu tedy tento postup býti nápadný ani v souzeném
případě, aniž mu neobvyklost celé transakce, pokud by šlo o podpis garančních listin, musela býti nápadnou. V. informoval žalobce v tOm
smyslu, že F-ovi byl povolen úvěr, který nestačí, a že se (V.) nechce na
centrálu po druhé obracet, pro'tože by mu to bylo vytknuto, že to měl
učiniti najednou. Z tohoto zjištění nelze dovoditi, že by žalobce byl mohl
poznati, že by centrála na povolení dalšího úvěru vůbec nebyla přistou
pila a že by to podle vylíčení V-ova byl musel považovati za vyloučeno.
Pokud jde o značku P. N. (primanota), neměly garanční listiny u oné
značky vyplněna příslušná čísla. Ale není skutkového předpokladu pro
to, že by žalobce byl musel ihned zpozorovati tuto nepravidelnost a že
by ji musel považovati za podezřelou také co do platnosti garančního

14418.

K § 1416 obč. zák. částka zaslaná vyrovnaclm dlužníkem vyrovnacímu věřiteli před splatnosti splátky na vyrovnací kvotu bez jakéhokoliv
určení,nemusi býti nutně započtena na tuto splátku.
(Rozh. ze dne 1.

června

1935, Rl' I 978/33.)

žalovaný byl odsouzen vrátiti žalobkyni auto, jež mu prodala na
splátky s výhradou práva vlastnického, ježto nedodržel platební povinnost. Po zahájení vyrovnacího řízení o jmění žalovaného vedla hlobkyn~ proti žalovanému podle uvedeného rozsudku exekuci a vzešly jí
při tom útraty 338 Kč. Ve vyrovnacím řízení přihlásila žalobkyně k vyrovnání zbytek kupní ceny auta. Podle obsahu pravoplaně potvrzeného
vyrovnání měl žalovaný zaplatiti věřitelflm 35% jejich pohledávek v 7
čtvrtiletních splátkách, počínajíc dnem 12. září 1931. žalobkyně tvrdíc,
že žalovaný nezaplatil druhou splátku zcela, ač byl k tomu upomenut
doporučeným dopisem, domáhá se žaIobou z důvodu obživnutí celé pohledávky jejího zaplacení v celém zbytku. žalobě bylo vyhověno
s Ou d Y vše c h tří s t o I i c, n e i v y š š í m s o ude m z tě c h t o
dftvodů:

Dovo,lání vytýká, že odvolací soud neměl částku 550 Kč, jíž žalovaný zaslal žalobkyni dne 4. prosince 1931, započitati nej,prve na útratovou pohledávku žalobkyně 338 Kč, jež byla dne 4. prosince 1931 již
splatná, nýbrž nejprve na vyrovnací kvotu 533 Kč 91 h, třebaže se tato
stala splatnou teprve dne 12. prosince 1931, poněvadž vyrovnací kvota
byla dluhem pro žalovaného obtížnějším. Než tento názor neni správný,
Civilní ro-rhodnutí XVII.

29

čís.

-
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-

čís.

14421 -

45U
~eboť

podle § ,1416 obč. z. je,stp.ři několika jistinných pohledávkách
ntele, z pla,:e~1 nejprve odečlsl! pstmu, k,tera byla již pohledávána,
a~pon ~osp~la, a p,,;k teprve jls!mu, ktera je dlužníku nejobtížnější.
nazor, ze pn pouzlll § 1416 obc. z. musí útraty jakožto vedlejší
'
dávka ustoupiti jistinným pohledávkám, nemá opory v
v~dž,§ 1416 ~bč. ,z. neml~ví? útra,tá;h, ani o vedlejších
nybrz jen o uroclch, jlmz vsak dava přednost před
inou. Z
ply~~, že s útrato.vou ~.oh.ledávkou jest s hlediska §
6 obč. z.
dalI Jako s obyčejnou jlstmnou pohledávkou (srv. rozh. č 11679 sb. n
qdvolací soud právem z částky 550 Kč zaslané žalobkyni dne 4. .
smce 1931 ~~ečetl nejprve její ,útratovou pohledávku 338 Kč, ježto
tohoto dne jlz splatna, a mkolIv vyrovnací kvotu, jež se stala spl,atrlou
teprve dne 12, prosmce 1931, když o odečtení na kvotu žalovaný
slovně nepožádal (§ 1415 obč. z.).
čís.

14419.

'7ípustnost ,dovola~ího. r~l«trsu v připadech přerušení sporu na
klade § 3 vládmho nařtzem CIS. 160/34 Sb. z. a ll. jest posuwvati
§§ 514, 528 c. ř. s.
'
(Rozh. ze dne 5. června 1935, R I 515/35.)
, P r v Ý s o u d přer~šil ,řízení, zjisti v z výměru min, soc. péče, vydaneho, podl~ § 3 vl; na!. ČIS, 160/34 sb. z. a n., že žalované družS'~o
n~ma vYI;lacel! sVY!" cIenům částky, jimiž přispěli k úhradě stavebního
nakladu j~ho. ~omu. ~ e k u r sní S" u d změnil rozhO'dnutí prvého
soudu a navrn zalovaneho družstva na přerušení řízení zamítl.
V ot~z~~ přípustnosti dovolacího rekursu do tohoto usnesení uvedl
nejvysslsoud:
"
Dovo)ací rekurs, je příl?u,s,tný" třebaže ,re~ursní soud svým výrokem
zamltl navrh na prerusem nzem, v kteremzto případě jinaM nemohou
taková ro.zhod!1,utí~ý'li ,brá~a ~ odpor (§ 192 O'dst. 2 c. ř. s.), poněvadž
v souzen~m pnp,adc; prerusem sporu prvým soudem se nestalo oodle
~ 190 c. r. s., ny:brz byl~ vydáno na podkladě § 3 vládního nafízení
c. ,160~34 sb. zak. a nar., a to podle analogie § 7 obč. z. §§ 159
1,62 c. r., s., § konk. ř. a § 3 vládního nařízení č. 142/34 ~b. z. a n:
" takovych pnpadech nutno přípustnost dovolacího rekursu posuzovati
jen :Jle §§ 514, 528,c. ř. ~: (m:h, Č. 13707, 7822, 6665 sb. n. s.); poně
vad z p~k v ~ouzenem pnpade napadeným usnesením bylo změněno
usnesem prvehQ soudu, Jest dovolací rekurs přípustný.

,!

čís.

Niž š í s o u d y nevyhověly žádosti dovolacího rekurenta, by usneení o výmazu společenstva »S« v P., zapsané společenstvo s r. o'. v lik~idaci bylo zrušeno a v likvidaci bylo pokračováno, p r v Ý s o u d
z těchto d U vod u: Výmaz firmy stal se na žádost, jež vyhovuje všem
požadavkum, které pro tuto opověď klade plenární rozhodnutí nejvyššího soudu čís . .2753 ~b. n. s. I?op!sem z 26. ~v~tna 193~ ~ažádali oba
likvidátoři za vymaz firmy z rejslnku. V opovedl (doplnene cltovanym
dopisem) j~st i p:ohláše~í, o s~o~čení likvidace vyjádřeno, slovy, že se
navrhuje vymaz firmy, »jezto lIkVidace byla skončena«, coz soud považuje za jasný a dostačující projev, jímž se skončení likvidace potvrzuje.
požadavek, že by připojená bilance likvidační musila býti firemně podepsána, není nikde v zltkoně vysloven. Soud rejstříkový nemusí přihlí
žetí i k tomu, zda tato bilance je věcně správná. Do autonomíe družstva
muže zasáhnoutí soudce pouze, pokud zkoumá stránku formální, nemůže
se však pouštěti do věci samé, zejména do zkoumání jednotlivých položek. Z prolokolu valné hromady je zřejmo, že bilance byla schválena
II to jednomyslně a bylo likvidátorům uděleno absolutorium. Tímto usnesením jest soudce vázán (viz duvody cit. rozhodnutí). Pakliže se cítí
stěžovatel usnesením valné hromady na svých nárocích poškozen, musí
nastoupiti pořad práva.
Ne j vy Š š í s o u d zrušil usnesení obou soudů a uložil prvému
soudu, by o návrhu dovolacího rekurenta znovu rozhodl.
Důvody:

Usnesení se příčí zákonu. Podle § 44 zákona čís. 70/1873 ř. z. o společenstvech výdělkových a hospodářských přináležíHkvidátmům, a:by
též splnili závazky zrušeného společenstva. Rejstříkový soud nemůže
ovšem zasáhnoutj do likvidace společenstva, avšak pokud není prokázáno uspokojení věřitelů, nelze přistoupiti k výmazu společenstva z obchodního rejstříku, neboť nelze mluvíti o skončení likvidace a to tím
méně, kJdyž proti společenstvu jest zahájen spor o zaplacení pohledávky
(srov. rozh. čís. 2153 sb. n. s.). Bude-li zjištěno tvrzení stěžovatelovo,
že mu byla proti společenstvu přisouzena pohledávka 119.961 Kč 26 II
a Že likvidátoři se o zapravení nebo krytí této pohledávky (§ 48 čís. 1
cito~an~ho zákona) dosud neposyarali, ač. žaloba. byla podána již před
zahajemm lIkVidace, nezbude nez aby v IrkvIdacI bylo, pokračovánO' po
případě po ustanovení jiných likvídátorů. Poněvadž uvedené okolnosti
rozhodné zjištěny nebyly, hylo rozhodnuto, jak se stalo.
čís,

14421.

K čl. 88 a 94 že!. př. řádu. Při stanoveni náhrady škody z přepravní
smlouvy nerozhoduje, k jakému účelu bylo přepravované zboži určeno.
14420.

. K § 44 ~k•• či~:,?0/.1873 ř. z. o společenstvech. Pokud neni prokáz~o..uspokoJem ventelu, nelze vymazati společenstvo z obchodního
rejstříku.

(Rozh. ze dne 5.

451

června

19'35, R I 528/35.)

(Rozll. ze dne 5.

června

1935, Rv I 1336/33.)

Podle žaloby vyvozuje žalobkyně nárok na náhradu škody z přepravní
;m,louvy tvr,díeč.že poškození, zá~ilky ječmene s~ stalo za přepravy vinou
lrahy, klera pn stavila vadny VllZ a v něm zásrlku dopravovala, kdežto
29'
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žalovaná dráha namítala, že pOiškození se stalo jen vinou odesilatelovou,
který nevěnoval prohlídce vozu povinnou péči a naložil zásilku do vadného vozu, takže za škodu na zásilce povstalou dráha podle čl. 90 § 2
lit. c) a § 3 žeL př. ř. neručí. V průběhu sporu tvrdila žalobkyně, že
ječmen byl určen pro vývoz, že byl vodou poškozen, stal se pro ni bezcenným a že proto dala zásilku dráze k disposici. V důsledku posudku
znalcova žádala pak náhradu skutečného znehodnocení zboží, tedy rozdíl
mezi cenou, kterou mělo zbo·Ží jako zboží určené pro. vývoz v neporušeném stavu, a mezi cenou, kterou mělo následkem poškození nastalého
během dopravy. Žaloba byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří s t o I i c,
n e j v y Š š í m s o ude m z těchto
důvodů:

Při slt~novení náhrady škody z přepravní smlouvy není rozhodným,
k jakému účelu přepravované zboží bylo určeno, nýbrž rozsah ručení ;j
výši náhrady při poškození přepravovaného zboží jest posuzovati podle
ustanovení čL 88 a 94 žel. př. ř., takže, byla-li sjednána přepravní
smlouva z P. do B. n. L., přichází v úvahu] jen poškození zásilky, které
se stalo během této přepravy, a náhrada s'e týká jen skutečného poškození, zjištěného na zásilce ve stanici určení. Žalobkyně nebyla oprávněna
dáti dráze celou zásilku k disposici a za pohnutku toh'Ú uv<'tděti obavu,
aby se zboží během další dopravy do ciziny úplně nezkazilo. Podle čl. 94
žel. př. ř. byla by žalobkyně oprávněna se domáhati náhrady jen sirutečně vzniklé škody na zásilce, kdeŽ'tlí) ona se domáhala náhrady ceny
celé zásilky, která prý se stala bezcennou, a žádala náhradu diference
mezi cenou, kterou mělo zboží jako zboží určené pro vývoz v neporušeném stavu, a mezi cenOll, kterou mělo zboží následkem poškození.
Tento nárok jí však podle ustanovení přepravního řádu nepřísluší.

Cís. 14422.
Přechod přednostního

zákonného práva zástavního váznouc/ho podle
čís. 501/1917 ř. z. na náhradní pohledávce škůdcově z poJišťovací smlouvy proti pojišťovně na nositele pojištění v mezích § 246 zák. čís. 221/24 Sb. z. a ·fu

§ 10 aut. zák. a § 127 poj. zák.

(Rozh. ze dne 5.

června

1935, RvI 1678/33.)

Šofér majitele autodrožky Františka K. poranil při výkonu svého povoláni člena žalující Revírní bratrské pokladny na K. Josefa L. Rozsudkem okresního soudu v Plzni byl Fran~íšek K. odsouzen zaplatiti
žalující pokladně jako náhradu pojistných dáve:k poskytnutých Josefu L.
6.213 Kč, čitaje v to i útraty SpOrtl. František K. byl pojištěn u žalované
pojišťovny proti povinnému ručení a bylo k jeho žalobě vysloveno, že
pOljišťovna jest povinna k plnění veškerých přítomných i budoucích závazků jeho vzešlých mu z důvodu poranění Josefa L. Nárok z pojišťovací
smlouvy z2.bavil Josef L. proti žalované pojišťovně a tato ve sporu proti
ní L-em vedeném jej v celé výši 30.000 Kč uznala a L-ovi po srážce
zákonných poplatkli ve ib)tku 26.630 Kč 30 h vyplatila. Zalující ~vrdíc.

'e

uvědomila

žalovanou

pojišťovnu

o tom, že na Františku K. vymáhá

~ rem náhradu pojistných dávek, dom<'thá se na žalované, opírajíc žaJ::u o § 246 zák. čís. 221/2'4 sb. z. a n., by jí zapl'ati1a obnos přisouzený

'í proti Františku K. P r v Ý s Q. U d žalobu zamítl. O ů vod y: Žalovaná
tznavši celý pojištěný obnos 30.000 Kč a vyplativši částku tuto po odečtení zá!kollných srážek ve vyúčtovaném obnosu 26.630 Kč 30 h, učini'la
zadost všem závazkům z pojišťovací smlouvy. Názor žalující, že nároky
Josefa L. přešly na žalující stranu podle § 246 z<'tk. o nemoc. pojišť.,
soud nesdílí. Osobou třetí v paragrafu tomto zmíněnou byl František K.
Ža.lobu na Františka K. o za.placeni léčebných výloh s léčením Josefa L.
spojených žalujicí podala a byl jí závazek ten podle cit. § 246 správně
přiznán. Ná~or její, že nabyla na obnos, na který byl K. pojištěn, ve
smyslu § 10 aut. zák. přednostní právo zástavní, které přešlo na ni
v důsledku zákonné cesse pohledávky L-ovy jakožto accesorium této
pohledávky, soud rovněž nesdílí a poukazuje k tomu, že podle tohoto
§ 10 osoba poškozená, t. j. L., má pro svou pohledávku právo předchá
zející jiným právům zástavním, tedy také případnému zástavnimu právu
žalující strany. Žalující pojišťovna zabavila nárok svůj proti Františku
K. u žalované strany daleko později, než pohledávka JOIsefa L., která
mu proti žalované vzešla, byla zabavena, přikázána a žalovanou zaplacena. Ostatně František K. nežaloval žalovanou ve lhůtě 6 měsíců podle
§§ 200, 194 poj. podminek, aby nahradila také škodu žalující. O d v oI a c í s o II d uznal částečně podle žaloby. O ů vod y: Podle § 246 zák.
o nem. pojištění přešel nárok pojištěncův proti K. na náhradu škody
z důvodu úrazu a tím vzešlé nemolci na pojišťovnu (žalující), která poskyttila L-ovi pojistné dávky, pod nimiž jsou zahrnuty léčebné, léky i nemocenské příspěvky (arg. nadpis »0 pojistných dávkách« při třetí části
zák. čís. 221/24 ve zněni z<'tk. čís. 184/28, takže dávkami pojistnými
jsou jak pomoc lékařská a léčiva, tak peněžité příspěvky v § 95 zak.
uvedené). Nárok L-ův do výše pohledávky žalující strany s příslušen
stvím, tedy i s útratami sporu, přešel cessí ex lege na žalující a to i se
zákonným zástavním právem L-ovi příslušejícím na náhradě, kterou žalovanás~rana měla plnit z pojišťovací smlouvy s K. uzavřené (§ \O aut.
zák.). Do výše žalobního nároku nemohl tedy L. uplatňovat své nároky
na. obnos náhrady z pojistky a žalovaná poj;,šťovna, která o nároku
žalující strany věděla, když vyplatila celý obno's náhrady L., jednala na
své nebezpeči, neboť nehleděla na nároky žalujicí strany. Tím, že Jlřešel
nárok L-ův na žalujicí stranu v uvedeném rozsudku, přešla na ni i část
pojistné náhrady do výše jejího ll<,roku, žalující strana nabyla jako cessionářka práva na uspokojení z této náhrady. Ovšem není právo její
přednější než právo L-ovo pro ostatní nároky z utrpěného úrazu, neboť
pro obojí ty nároky (žalující a L.) je založeno zákonné zástavní právo
podle § \O zák. aut. a část na žalující stranu zákonnou ccssí převedená
má stejné pořadi jako nároky L-ovy. Jest proto hleděti na obojí ty nároky a při slušela jim poměrná část podle výše obou nároků v době vypl~cení náhrady, to jest 6. října 1931, t. j. žalujíci 4.578 Kč 85 h.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
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Dllvody:
žalobkyně neopírá
pojišťovně zabavila a

žalobu o to, že nárok Františka K proti žalované
dala si přikázati k vybrání, nýbrž žaluje ze zákonného postupu podle § 246 zákona o nemocenském pojištění, jak ze
žaloby zřejmě plyne. Jde tu tedy o postup podle § 1392 obč. zák., jeh&
účinky jsou vymezeny v ustanovení § 1394 obč. zák., coi platí i pro
postup ze zákona, pokud zákon účinky ty neobmezuje. Podle ustanovení
§ 246 zál<ona O' nemocenském pojištění přechází zákonný nárok pojištěncův na náhradu škody proti osobě třetí až do výše poskytnuté
dávky - a dosáhla-li dávka nároku nebo převýší-Ii jej, tedy cele - na
nemocenskou po'jišťovnu. Má tudíž žalobkyně v těchto mezich podle
ustanovení § 1394 obč. zák. tatáž práva proti osobě třetí, jako její pojištěnec Josef L. sám. Tento měl proti škůdci Františku K-ovi jakožto
majiteli auta podl'e rozsudku krajského soudu civilního vP., potvrzeného
rozsudkem vrchního soudu v P., nárok na náhradu škody ve výši tam
uvedené. Mimo to mě'l Josef L. podle § 10 zákona o provozu silostrojů
čís. 162(08 ř. z. a § 127 zákona o pojišťovací smlouvě čís. 501/17 ř. z.
přednD'stní zástavní právo na náhradní pohledávce škůdce Františka K
z pojišťovací smlouvy, uzavřené se žalovanou pojišťovnou. Veškeré tyto
nároky a práva přešly podle § 1394 obč. zák. v mezích 9 246 zákona
o nemocenském pojištění na žalující Revírní bratrskou pokladnu, tudíž
přešlo na ni obdobně podle § 442 prvá věta obč. zák. i ono zitkonné
zástavní právo jakožto accessorium pohledávky samé. (srov. rozhodnut!
čís. 7001 sb. n. s.). Toto zákonné zástavní právo není nárokem protI
pojišťovně, nýbrž proti škůdci Františku K-ovi, ano vázne na jeho náhradní pohledávce, tedy na jeho jmění, a pílsobí jako" stavení placení,
dokud si poškozený nev)"může zabavení (§ 294 ex. ř.) a přikázání pohledávky k vybrání (§ 308 ex. L). Od toho okamžiku nabývá poškozený
přímého nároku proti pojišťovně na plnění. Poško1zený Josef L. si skutečně vymohl na základě uvedeného již rozsudku krajského soudu civilního v P. usnesením 'ze dne 7. srpna 193.0 zabavení oné pohledávky pro
částku 2'0.2.03 Kč s příslušenstvím a usnesením okresního soudu v P.
byla mu pohledávka ta přikázána k vybrání: rovněž byla zabavena pro
jeho pohledávku 1.560 Kč s příslušenstvím a přikázána mu k v)"brání.
Tím nabyl poškozený Josef L. přímého nároku proti pojišťovně na plnění
a žalovaná pojišťovna uznala v jeho sporu vedeném proti ní u krajského
soudu civilního v P. závazek k zaplacení 3'0.000 Kč po odečtení zákonných srážek. To jest odvozený nárok ze zákonného nároku pojištěncova
na náJhradu škody proti osobě třetí (proti škůdci), jest tedy rovněž dů
sledkem škody, způsobené třetí o'sobou (Františkem K), a přechází zákonným postupem podl,e § 246 zák. o nemocen,ském pojištění a § 1394
obč. zák. na Revírní bratrskou pokladnu, jejíž pořadí se řídí rovněž zákonným zástavní,m právem podle § 10 zákona o provozu sHolstrojů a
podle § 127 zákona o pojišťovací smlouvě. Žalovaná pojišťovna také
věděla, že žalující Revírní bratrská pokladna používá svého práva ze
zákona jí příslušejícího, neboť byla vyrozumněna, že Revírní pokladna
bratrská podala na Františka K a řidiče Karla R. u okresního soudu v P.
žalobu O zaplacení dávek poskytnutých jejímu pojištěnci Josefu L-ovi
v částce 3.242 Kč, tedy o částku vymáhanou s připočtením útrat sporu

.
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971 Kč 80 h nynější žalobou proti pojišťovně. Mohla se proto žalova~á
2.. dně domnívati při průměrné opatrnosh podle § 1297 obč. Z2Jk., ze
. duY? . bratrská pokladna se hodlá domáhati zaplacení této pohledávky
Revlfm
, . naro
, k·II sve'ho POJIS
"'t'ence, a nemuz
• 'e se pro"o
'ech diísledcích v ramCl
"
~eIY~aná pojišťovna omlouvati, že vyplatila dne 6. října 1931 J,?se~u
~\nezaviněné nevědomosti celou pojistn0l:l hodnotu. O p;ekl,usl, na'k na pojistnou hodnotu tu nejde. Neboť, I kdyby byl spravnY,nazor
~o ~Iatelčin, že zaniklo zákonné přednostní právo Josefa L. a z~l,?b
kov, proto že ani pojistnik František K ani po'škozený L nepodal! z~
I y;~ na polišťcvnu v průpadné lhůtě §§ 194 a 200 pojišťovacích podmlo k (§ 20 odstavec (2) zák. o pojišťovací smlouvě), bylo přece praYon7atným rozsudkem vrchního soudu, v B. jako o~volacího so.udu 'je sporu
~rantiška K proti žalované, vedenem u kr.aJskeho .s?udu, ClV1:\1I~? v B;
z'ištěno, že žalovaná pojišťov~a jest povllma ,plm!! v~sk~re p~ltomne
i lbudoucí závazky vzešlé K nasledkem .p0.vmneho ruče~l VUČI Jos,e~ L.
z úrazu utrpěného 6. července 1926, člmz praNoplatne byla rozresena
i otázka prekluse.

ta

čís.

14423.

li § 1438 obč. z. Solidární spoludlužtúk není oprávněn namítati k započtení vzájemnou pohledávku druhého spoludlužníka.
(Rozh. ze dne 5. června 1935, Rv I 2009/33.)
Proti žalobě na zaplacení lCl.500 Kč namHll žalovaný Dr. Mojmír Ch.
započtením svoji pohledávku 13.05~ Kč; námitk~ ,z~poč:e~í ,,-zal za
sporu zpět ale vznesl! 11 znovu druZI dva spo'ludluzmcl sohdarne s DL

Mojmírem 'Ch-em žalovaní. žalobě bylo vyhověno' soudy vše c h tří
s t o I i c, n e j v y Š š í m s a ude m z těchto
důvodů:

Započtením vzájemných pohledávek, pokud se navzájem vyrovnávají, nastává podle § 1438 druhá věta obě. zák. záník závazků, kterí'
způsobuje o sobě vzájemné placení. Placení (§ 1412 obč. zák.) má za
následek objektivní zánik pohledávky ,a není proto pochyby, že započtením vzájemné pohledávky jednoho ze solidárních spoludlužníku
(§ 891 obč. zák.) zprošťují se závazk,u 1. ostatní, solidární spollldhJ~níC1.
Ale o tu otázku nejde, poněvadž spoludlužník Dr. Mojmír Ch. vzal námitku započtení své vzájemné pohledávky zpH A k tOI111U byl oprávněn,
poněvadž započtení nebylo provedenO' před sporem na základě úmluvy
Dr. Ch. se žalujícím věřitelem, nýbrž stalo se jednostranným prohlášením Dr. Ch. za sporu. Námitka započtení jest námitkou hmotněprávní
a vzdání se této námitky nebrání ani formální ani hmotné právO'. Jde
tedy jen o to, zda ostatní dva solidární spoludlužníci mohou i potom,
když se Dr. Ch. vzdal námitky započtení své pohledávky, tuto k zapo. čtení namítati. Občanský zákon tuto o,tázku ve stati jednající o započtení (§§ 1438 až 1443) výslovně neřeší, avšak z § 1438 obč. zák.,
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něhož jest mimo jiné předpokladem započtení vzájemnost vě
a dlužníka, jes't souditi, že solidární spoludlužník není oprávněn
namítati k započení vzájemnou pohledávku druhého spoludlužníka pro
nedostatek vzájemnosti. (Tak i Ehrenzweig: System z r. 1928 II. sv.,
1. díl, str. 101, bod JI. 2. poslední věta, Krasnopol~ki: Obligationsrecht
str. 14, Mayer: Lehrbuch des bilrgerlichen Rechtes JI. sv. 3 kniha
str. 39, a Klang str. 299). Není proto třeba se zabývati otázkou, zda je..u
započtení přípustné podle konk. ř. Č. 337/14 ř. z., poněvadž ten upra:
vuje v §§ 19 a 20 \' konkursu nepřípustnost započtení již podle občan
ského zákona platného a předpokládá tudíž přípustnost započtení podle
občanského zákona.

podle
řitele

čls.

14424.

»Vrchnostl« uvedenou v § 145 obč. zák. nenl opatrovnický soud.
(Rozh. ze dne 5. června 1935, R II 276/35.)
Navrhovatel navrhl u soudu první stolice, aby mu .soud přispěl
podle § 145 obč. zák. k návratu jeho 161eté dcery Oréty F. do jeho domácností. P r v Ý s o u d návrhu nevyhověl. Rek u r s ní s o u d návrh
odmítl. D ů vo d y: Ustanovení § 145 obč. zák. dává otci resp. rodičům,
tacké nárok na pomoc úřadů proti dětem uprchlým. jakož i právo vyhledati děti nezvěstné a soudně požadovati zpět dMí od osob třetich zadržené. Toto se však může státi pouze sporem (rozhodnutí čís. 3696
sb. n. s.). O to zde nejde. Podl,e konaného šetření' nezadržuje dítě nezl.
Oretu F. někdo třetí, njÍ'brž ona sama uprchla z domova a žije samostatně, a navrhovatel se tnké nedožacduje jejího vydání od osoby třetí.
V takových případech jest na otci, by žádalo pomoc bezpečnostní úřad
(viz Pisko-Oer. Halle 1867 č. 85).
N e j vy Š š í s o II d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Podle § 145 obč. zák. jsou rodiče ůprávněni prchnuvší děti s vrchnostenskou pomocí zpět přivésti. Důvolací rekurent, opíraje svůj návrh
o toto zákonné ustanovení a obraceje se na soud, měl zřejmě na mysli,
že vrchností, s jejíž pomocí jsou rodiče oprávněni děti prchnuvší zpět
přivésti, jest míněn okresní soud jako soud opatrovnický. Ale pro tento
názor dovolacího rekurenta není v doslovu zákona a v jeho intenci podkladu (Klang k § 145 obč. zák., Ehrenzweig str. ?21, Anders str. 184).
Poněvadž návrh stHovatelův k ničemu jinému nesměřoval, nepochybil
rekursní soud, když návrh zamítl.
čis.

14425.

Postižnl nárok úrazové pojišťovny podle § 47 úraz. zá!<, není opod~
proti majiteli silostroje, nejde-Ii o vlastni jeho zaviněni na úraze,
nýbrž jde jen o zaviněni osob, za něž ručl podle § 8 autom. zák.
statněn

(Rozh. ze dne 5.

června

1935, Rv II 616/33.)

zalobkyně, Úrazová pojišťovna dělnická v B., domáhala se na Josefu p-Ovi jako spolumajiteli nákladního auta a na Miroslavu V-ovi jako
jeho řidiči náhrady škody, jež jí vznikla tím, že dne 8. května 1929 v O.
u P. byl autem, řízeným Miroslavem V-em poraněn jeji pojištěnec František N., jedouCÍ na motocyklu, jemuž vyplácela v důsledku toho úrazový důchod a hradila léčebné náklady. žalovaný MifOlslav V. byl rozsudkem krajského soudu v O. odsouzen podle žaloby. Ohledně žalovaného JosefaP-a učinila žalobkyně mezitimni návrh na zjištění, že jest
povinen žalující straně rukou společnou a nerozdílnou se spolužalovaným Miro~lavem V-el.': nahr<;diti veškeré výl~hy,~terf žal;lji.cí str~ně
z důvodu urazu Franhska N-eho vzejdou na z"klade predplsu urazoveho
zákona. P r v Ý s o u d uznal podle návrhu. O d vol a c í s o u d potvrc
dil růzsudek prvého soudu. D ů vod y: Daný případ nelze řešiti jediné
podle § 45 úraz. zák., který stanoví ručební povinnost podnikatele vůči
jeho. zaměstnanci, podlé,hajícímu pojištěni ", úrazové 'p~jišťovny l:ěl
nicke.Odvolatel nebyl prece podmkatelem VUČI poranenemu Franhsku
N-ému, který byl v době úrazu zaměstnán jako strojni zámečník v cukrovaru. Jenom Ba tento cukrovar vztahuje se ustanovení § 45 úraz.
zak., kdežto na žalované Miroslava V-a a Josefa P-a jaků na tření osoby
vztahuje se § 47 úraz. zák. RO'l"něž je nesprávný názor, že zákon o si1ostrojích a tudíž i jeho § 8 normuje jenom přímé nároky poškozených
proti řidiči a vlastníku auta a že na regresní nároky úrazové pojišťovny
upravené v § 47 Úraz. zák. nelze vztahovati ustanovení zákona o silostrojích jako zákona pozdějšího. V § 8 aut. zák. mluví se všeobecně
o nárocích za škodu způsobenou provozem Eilostroje a nikoli jen o pří
mých nárocích poškozeného proti řidiči a vlastníku auta, a platnými
předpisy, jimiž se určuje ve smyslu § 47 úraz. zák. ručení na prospěch
dělnické úrazové pojišťovny, jsou též ustanovení zákona o silostrojich
ze dne 9. srpna 1908 čís. 162 ř. z. (rozh. čis. 162,8,7\02 sb. n. s.). Před
pis § 8 aut. zák., podle něhož vlastník motorového vozidla odpovídá za
zavinění osob, kterých používá při provozu motorového vozidla, také
tam, kde nároky na náhradu škody způsobené motorovým vozidlem jest
posuzovati podle práva občanského, vzfahuje se i na případy § 3 aut.
zák., neboť předpis § 8 aut. zák. jest všeobecný bez jakéhokoli omezujícího poukazu a mimo to § 3 aut. zák. zmii1uje se toliko o §§ 1 a 2 aut.
zák., niko.Ii též o § 8 aut. zflk. (rozh. čís. 3859 sb. n. s.).
Ne j v y Š š í s o u d změnil rozsudek odvolacího soudu a určovací
návrh žalobkyně zamítl.
Důvody;

Po právní stránce jde o mezitímnÍ určovaCÍ návrh na zjištění, zda

žalovaný je povinen solidárně s Miroslavem V. nahraditi žalobkyni postižní nároky s dalšími výlohami z důvodu podnikového úrazu Františka N. Dovolatel má právem za to, že pro nedostatek zavinění na jeh o
straně v příčině onoho úrazu není dána podmínka jeho ručení s hlediska
§ 47 ú;azového zákona. PostižnÍ nárok úrazové pOljišťovny dě'lr,ické
(~ ~7 zakona z 2~. prosmce 1887 Č. 1/1888 ř. z.) vzniká jen, pfivodila-li
tr~h. osoba podmkový úraz zúmyslně, nebo dala-li k němu podnět zavinemm, je však vyloučen ve všech ostatních případech, kde podle před-

-
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pisů občanského zákona nastává ručení bez zavinění, i
čení za výslec\(,k (rozhodntutí číslo 12647 sb. n. s.).

kde jde jen o ruV souzeném pří
padě žalobkyně l;etvr.dila, že IJY byl žalovaný j~ko~to třetí o.soba onen
úraz úmyslně zpusobIl nebo Jlilak Jej ZaV1l11!, nfbrz do~?zuJe .Jeho ručební povinnost s ohledem na § 8 autom. zak., pko maJllele sllostroJe,
jímž úraz byl přivoděn. Dle toho nebyla prokázána z"kladní podmínka
§ 47 úrazového zákona, opodstatňující ručení žalo,·aného. Ručebni povinnost podle § 8 autom. zákona je ručenim za výsledek zavinění oněch
osob, jež úraz přivodily a jichž majitel silostroje v provozu používaL
Případné zavinění těchto osob na ÚTaze nemůže však nahrazovati
vlastni zavinění třetí osoby předpokládané v § 47 úrazového zákona a
opodstatňující po sti žni nároky úrazové pojišťovny proti této třeti osobě.

když soudu bylo známo, že jedna ze smluvnich stran (nemanželský otec)
opírá ústně l~či?ěný ~mír, takže. tenl';' je vůbec s~r.n~. Není !t' ani .dů
p du aby bylt ucastl1lCI nebo nektery z mch odkazal1l na porad prava,
VOmÝlně se stěžovatel dovolává § 25 (2) nesp. zák., jenž se vztahuje jen
~a otázky pře dur č II j í c í pro rozhodnutí, k němuž je nesporný
soudce příslušný (srov. rozh. čís. 13916 sb. n. s.).
čís.

června

1935, Rv I 464/33.)

14426.

Soudní smír v řízení nesporném může býti s jednán jen ve
tokolu.
(Rozh. ze dne 6. června 1935, Rl 521/3,5.)

formě

pro-

P r v Ý s o u d schválil poručensky smir ústně uzavřený před porusoudem, jímž se nemanželský otec zavázal složiti pro své nemanželské dítě jednou pro vždy určitou částku. Rek u r sní s o u d
zrušil toto' usnesení prvého soudu z důvodu, že předpokladem soudního
smíru, jejž by bylo lze poručensky schváliti, jest, by smír takový byl
sjednán ve formě protokollu.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

čenským

Důvody:

Podle § 13 zák. Č. 100/31 sb. z. a n. podávaji se v nesporném řízení
okresních soudů žádosti a návrhy písemně nebo ústně do protoko,lu,
musí tedy býti písemnosti na jisto postaveny a ovšem i konečné vyří
zení musí se státi vždy písemně (srv. také Ott »Geschichte und Grundlehren des osterr. Rechtsfiirsorgeverfahrens« strana 173 a 176). Srníry
uzavřené poručníky o výživném neb odbytném potřebují schválení soudem poručenským (§ 233 obě. zák.). Již tato potřeba soudního schválení předpokládá přesné písemné vyjádření smíru, jenž musí být buď
v písemném vyhotovení ke schválení předložen nebo do soudního protokolu zapsán (§ 189 odst. 2 nesl'. pat. č. 208/1854 ř. z.; srov. také sdětení
ve Věstníku min. spr. z r. 1907 str. 182 o tom, jak se uzavírají smíry
o výživném nebo odbytném). Smír je smlouvou mezi účastníky (§ 1380
obč. zák.), jež po schválení nahrazuje soudní rozhodnutí a tvoří exekuční titul (§ 1 Č. 5 ex. ř.), který může záležeti jen v Jistině jako každý
exekuční titul. Také soudní schválení musí se státi písemně (§ 187 nesp.
pa!.). Právem proto vyřkl rekursní soud, že uzavření smíru před soudem
mohlo se státi jen ve formě protokolu (§§ 204, 206 c. ř. s. a § 34 zák.
čís. I OOj3l).Ústní smír - byť í učiněný před soudcem, jehož obsah
nebyl protokolován, nebyl podkladem pro soudní schválení, zejména,

II
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Nárok na náhradu podle § 14 (1) odl'. řádu z roku 1931 není nárokem na ná hradu škody a nenl zaviněni podmlnkou jeho uplatňování.
(Rozh. ze dne 6.

čís.

459

josef Š. zavázal se kupní smlouvou ze dne 3. srpna 1931 zaplatiti
svým rodičům prodatelům Václavu a Marii š-ovým za dům č. p. 716
v H. L. 80.000 Kč- a kromě toho převzal na úhradu kupní ceny služ"bnost bytu a závazek zaopatřiti prodatele. Zalovaný převzal na domě
váznoucí dluh nymburské záložny ve výši 53.000 Kč a pro Zlbývajících
27.000 Kč (22.000) bylo vlo~eno současně s vl'astnickým právem josefa
š-y zástav. právo pro Václava a Marii š-ovy, kteréžro právo zástavní bylo
na úkladě kvitance ze dne 17. srpna 1931 vymazáno. Dluh 27.000 Kč
zaplatil josef Š. prodatelům pouze částkou 5.000 Kč. Dne 14. květ
na 1932 zcizil josef Š. koupený dům manželům Františku a Anně
M-ovým. Václava Marie Š. byli již jako, vlastníci domu dlužni žalobci
1820 Kč. Žalobce tvrdě, že zcizení domu stalo se v úmyslu jej zkrátiti
a že tento úmysl byl kupitelům znám, domáhá se žalobou na josefu
š-ovi, Františku a Anně M-ovým, by uznáno bylo na bezúčinnost trhových smluv a na přípustnost exekuce na zcizený dům pro jeho pohledávku, případně na náhradu ve výši jeho vynkonwtelné pohledáV'ky.
P r v Ý s o II d vyhověl Ž'alobnímu žádání a odsoudil žalovaného, Josefa
š-Uo k zapl."cení náhrady J 820 Kč, jinak žalobu' zamítl. O ci vol a c í s o ud
žalobu zamítl vůbec. D II vod y: Nap. rozsudkem vyhověno bylo žalobě
z důvodu náhrady škody ve smyslu žalob. žádání, aby in eventum uložena
byla žalovanému josefu š-ovi náhrada zažalovaného obnosu. Musí býti
proto zavinění ve smyslu § 1296 a násl. obč. zák. dostatečně prokázáno.
Pro~esní soud uznal, že prodej domu dle smlouvy kupní ze dne 3.
srpna 1931 resp. 14. května 1932 jest odporovatelný, neboť Václav š-a
zbavil se tím způsobem jediného svého majetku a žalov. Josef š. musel
věděti, že věřitelé Václava š-y budou poškozeni. Po stránce právní vyžaduje se, aby žalovaný dokázal, že tu nebylo zkracovacího úmyslu dlužníkova, nebo jestliže úmysl ten zde byl, že.žalovanému ani znám nebyl
~ni při náležité opatrnosti mu znám býti nemusil. Dalším předpokladem
jest, aby odporovatelným jednáním nastalo zkrácení věřitelů, což jest
nutné i v případě § 2 čís. 3 odp. ékdu. Pro jeho posouzení jest rozhodnou
doba, kdy se odpomje, a jde opoškození tehdy, skýtá-Ii odpor proti
právnímu jednání věřiteli možnost zásahu na dlužníkovo jmění s nadějí
na. uspokojení (sb. n. S. čís. 5185,8280). Otázka zkrácení jest rovněž
otazkou právní (sb. n. s. čís. 4546). Po stránce právního posouzení oei-
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chýlil se však odvolaci soud od názoru soudu procesního, pokud
soud odporovatelnost jednání předpokládal. Žalovaný vyplatil
š-ovi hotově obnos 5.000 Kč a i za předpokladu, že by žalovaný (>
žalovaných obnosech jako dluzích Václava š-y věděl, mohl právem
_a to, že z tohoto složeného obnosu 5.000 Kč mohou býti zapraveny
že i zapraveny budou. Také zakníhovaných 22.,000 Kč na prodané nemovito,sti ve prospěch Václava a Maríe š-ových poskytovalo žalobci dostatečného, krytí jeho vykonatelných pohledávek. Nelze proto tvrditi, že
žalovaný kupuje předmětný dům, by při "áležité opatrnosti 2lkracovaci
úmysl prodávajíciho Václava š-y poznati mllsil. Pokud pak jde o
zcizení domu manželům M,-ovým, tedy o smlouvu ze dne 14. května
bylo uvážiti, zda žalovaný. měl úmysl tímto jednáním zkrátiti vPi';,t"l.
Václava š-y, neboť svých vlastních věřitelů, pokud se jedná o Zalob':e,
neměl. Úmysl dlužníkův věřitele poškoditi spočívá ovšem jíž ve vě,lonní
SkodJivého výsledku pro věřitele, nebo jeho možnosti v důsledku práv_
ního jednání, které bylo předsevzato a nevyžaduje se při tom ani, aby
. úmysl byl přímo veden na zkrácení věřitelů, stačí í úmysl nepřímý, t. j.,
že dlužník zamýšlel právním jednáním něco zcela jiného, avšak při
musil nahlížetí, že tím své věřitele poškodí (sb. n. s. čís. 5145). Hledíc
k předchozím vývodům, nelze ani v tomto odporovatelnost jednání
předpokládati, zvláště když věřitelé a tedy žalobce měl možnost svoji
pohledávku zajistiti nebo dobýti vzhledem ke vtělenému právu zástavnímu a když žalovaný při smlouvě kupní ze dne 14. května 1932 jako
dlužník žalobcův v úvahu vůbec nepřichází. Smlouvy ze dne 3.
srpna 1931 a 14. kv~lna 1932 netvoří tudíž jednání odporovatelné
oproti žalovanému Josefu Š-ovi. Po stránce právní nebyla tedy věc napadeným rozsudkem posouzena správně. Že v době, kdy žalobce jede
náuí odporoval, neposkytoval odpor proti právnímu jednfmí již možnosti
zásahu na jmění žalovaného, zejména na předmětný dům a to vzhledem
ke změněnému knihovnímu stavu, vyslovil procesni soud tím, že žalobní
žádost proti manželům M-ovým zamítl vůbec a proti žalovanému Josefu
Š-ovi zamítl' pravoplatně žalobní žádost, pokud spočívala na právním
důvodu odporovatelnosti. Není-li pak právní jednání odporovatelným
podle § 2 čís. 2, 3 odp. řádu, nelze ani mluviti o zaviněni žalovaného,
ledy o tom, že by bvl svým jednáním způsobil žalobci "kodu ve smyslu
§§ 1295 a násl. obč. zák.
Ne j v y Š š í s o u d zrušil rozsudek odvolacího soudu a uložil mu
nové jednáni a rozhodnutí.
Důvody:

Po stránce právní (čís. 4 § 503 c. ř. s.) posoudil odvolací soud věc
Nárok na náhradu podle § 14/1 odpůrčniho řádu z r. 1931
není nárokem na náhradu škody, nýbrž jest nárokem odpůrčím. To plyne
jasně již z nadpisu § 14 odp. ř., který zní: »Obsah odpůrčího nároku«.
Pouze předmět plnění původního (§ 13, § 14 odst. I věta prvni odp. ř.)
mění se pro nemožnost v plnění náhrady a toliko, rozsah tohoto nároku
n'áhradniho posuzuje se podle obecných ustanoveni (§§ 1323 a 335 obč.
zák.). Zavinění žalovaného Josefa Š. ve smyslu §§ 1295 a násl. obč. zák.
není tedy podmínkou žalobniho nároku. Otázky, zda dlužník měl zkra-

covací úmysl a zda tento ún:~sl byl druM stra~ě ,znám, jS?U skutkov~m
... těním· otázky, zda byl ventel pravmm jednamm, jemuz se odporUje,
_. zťsácen ; zda druhé straně musil anebo nemusil býti znám onen zkracoZ ~i úmysl dlužníkův, jsou otázkami právního posouzení (rozh, čís. 9813,
j~691 a 10865 sb. n. s.). Poněvadž odvolací soud neprovedl důkazy
, neopakoval ani nedoplnil důkazy již pmvedené, nesměl řešiti věc na
aá]{ladě předpokladů, jež ve zjištěních procesního soudu nemají opory.
Mimo to měl se vypořádati také s t~rz~ním str,any žalujíci,_ že dům. :r: ěl
cenu vyšší, než za kte~'o~ byl prodan zalovanemu Josefu ,s., a uvazltr,
zda snad nejde, ~ mrham n2~Jetkem po ro~umu § 3 odp. r. Bylo proto
dovolání vyhovelt (§§ 496 CIS. 3 a 513 c. r. s.).
čís.

Přípustnost
nam1ýně•

14428.

exekuce vnucenou správou užívacího práva povinného

(Rozh. ze dne 6.

června

1935, R II 260/35.)

P r v Ý s o u d zrušil k návrhu povinné Aloisie .H-ové exekuci vnucenou správou práva užívání a požívání na mlýně. O ů v o' d y: Při ře
meslných živnostech exekuce vnucenou správou nemá mista, provozuje-li živnost majitel její sám, nebo nejvýše se čtyřmi pomocnými dělníky
(§341 odst. 1 ex. ř.). V tomto případě jde o živnost mlynářskou, tedy
o živnost řemeslnou, která se provozuje podle tvrzení obecního úřadu
v B. se dvěma dělníky. Exekuce vnucenou správou a průpaclttováním
byla vedy jako nepřípustná zrušena. Rek u r sní s o u d, změniv usnesení prvého soudu, návrhu na zrušení exekuce nevyhověl.
N e j v y Š š í s o II d nevyhověl dovolacimu rekursu.
Důvody:

Jde o exekuci na užívací a požívaCÍ právo Aloisie H. na mlýně vl.
107 v B. Exekuce na práva je přípustna podle §§ 331 a násl. ex. ř.
SO!lld prvé stolice zrušil na návrh povinné strany exekuci tu neprávem
směšuje exekuci na právo užívací a požÍvací s exekucí Ba mlynářskou
živnost, provozovanou na mlýně, k němuž povinné straně patří požÍvaci
právo. Vnucená správa živnosti mlynářské je sice podle § 341 ex. řádu
nepřípustná, poněvadž jde o řemeslnou žívnost, provo'Zovanou s méně
než čtyřmi pomocníky, avšak exekuce na užívaCÍ a požívaCÍ právo Aloisie
H. je přípustná, ovšem bude musiti exekuční soud toho dbáti, aby při
zpeněžení tohoto práva neporušil předpisu § 341 ex. řádu a aby nezasáhl
svými opatřeními živnos,! mlynářskou jako takovou.
čís:

nesprávně.

čis.

14429.

Dlužnlkovu neschopnost plniti splatné závazky podle §§ 1 a 69 konk.
jest posouditi podle všech skutečnosti a jest na ni usouditi, jestliže
nemá dlužník platebních prostředků a nejde jen o přechodný nedostatek

ř.

těchto prostředků.

(Rozh. ze dne 6. června 1935, R IV 181/35; důvody viz Úr. sb. čÍs. 2126;)
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čís.

14430.

Ustanovení služební smlouvy, že zaměstnanec, přestoupí-Ii ke konpodniku, ztráci nárok na provise ze smluv, jež uzavřel nepřič! se dobrým mravum.
'
(Rozh. ze dne 6. června 1935, Rv IV 146/35; důvody viz ÚL sb.
čís. 2125.
kurenčnímu

čís.

z úřední knihovny pro
o nárok založený výlučně na služebním poměru.
června

Důvody:

úřední potřebu

jde
'

1935, R I 588/35.

Žalovaný - státní úředník - vypůjčil si z úřední knihovny žalujícího čsl. státu pro úřední potřebu knihy, jež nevrátil, ač o to byl upomínán. Žalující stát musil proto opatřiti za ně náhradu a domáhá se nyní
žalobou náhrady nákladu, který mu tím vznikl. P r v Ý s o u d uznal
podle žaloby, vycházeje z názoru, že vypůjčením knih žalovaným byla
m,:zi tímtO. ~tátem uzavř;na smlouva o. pi'tjčku podle § 971 obč. zák.
a ze se tudlZ Jedná o pomer sowkromopravní. O d vol a c i s o u d ža·
lobu odmítl pro zmatečnost podle § 477 čís. 6 c. ř. s.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu.

e

Důvody:

Právní posouzení dlužno uznati za správné, vychází-li se ze skutkového předpokladu, že si žalovaný vypůjčil vědecké spisy z knihovny
pa,ten!nih.o, úř~du jako, úře~ník pre: úřední potřebu~ Jde t~dy nárok zalozeny vylučne na sluzebmm pomeru, ktery na porad prava nepatří (§ 1
j. n., dv. dekret ze dne 16. srpna 1841 čís. 555 sb. z. s.). Na tomto stavu
věci nic by se nezměnilo, i kdyby snad byl žalovaný oněch spisů upotřebil také pro potřebu mimoúřední a je nerozhodné, že žalovaný zatím
odešel do výslužby, protoiže právní základ nároku zůstává týž. Zda žalovaný měl služební povinnost vypůjčiti si ony knihy a zda patentní úřad
byl povinen mu je půjčiti, nemůže býti řešeno v řízení soudním.

°

čís.

14432.

Ustanoveni zákona čís. 33/34 Sb. z. a n. nelze použíti na exekuční
již ukončené, v nichž má dojiti k opětné dražbě.

věci příklepem

(Rozh. ze dne 7.

platných pro dražeb. řízení původní, než od
plynou již výtěžky z vydraž. nemovitosti docílené ve smyslu § 159 odst. 4 ex. ř. do podstaty rozvrhové, povinná povolením opětovné dražby nenabývá již neomezeného vlastnictví nemovitosti, pro ni je dražba udělením původ. příklepu skončena a proto, ani zákony o odkladu exekuce ohledně zemědělCI! nemohou míti ohledně její
osoby platnost!.
Ne j v y š ii í s o II cl nevyhověl dovolacímu rekursu.

14431.

Vyloučeni pořadu práva.
Vypujčí-Ii si úředník knihy

!Rozh. ze dne 7.

ex. ř. na podkladě předpisů
udělení původního příklepu

června

1935, R II 234/35.)

P r v Ý s o u d odložil k návrhu povinné podle zák. čís. 33/34 a vl. nař.
259/34 sb. z. a n. exekuci nucenou drazbou na dobu po 31. prosinci 1935.
Rek u r sní s o u d návrhu povinné novinné na odklad nevyhověl. D ů
vod y: Ve věci té došlo ,k opětné dražbě, jež se sice provádí podle § 154

Při vyřešení

otázky, zda ustanovení zák. čís. 33/34 a vlád. nař.
259/34 sb. z. a n. se vztahují jen na odklad první dražby, či zda lze
jichpoužfti i na odklad opětné dražby, jest vycházeti z právního názoru,
že dražební řízení se končí udělením příklepu; čímž přestává dosavadní
dlužnI]{ býti stranou v exekučním řízení (viz rozh. čís. 7858 sb. n.
s.), a dále jest uvážit,i, že opětná dražba se provádí podle § 154 ex. ř.
na náklad a nebezpečí obmeškaného vydražitele, který ručí podle
§ 154 ex. ř. za sC!lOdek na nejvyšším podání vzniklý při opětné dražbě,
za náklady na opetnou dražbu a za všechny škody jinak jeho obmeškáním způsobené, a že opětná dražba nebude podle odst. 2 § 154 ex. ř.
provedena, sl?ží-li obmeškalý vydražitel před uplynutím lhůty k rekursu
u soudu z"drzené splátky nejvyššíhoi podání s úroky, pokud mají býti
zaplaceny. slo~ení.m v !,otov?sti. Mů~e-li. tudíž podle těchto zákonných
ust"novem opetna drazba bylI obmeskalym vydražitelem odčiněna, pře
stane-li dlužník po pravoplatném udělení příklepu býti stranou v exekučním Hzení, a stanoví-li se v § 1 zik. čís. 33/34 sb. z. a n., že »v exekučních věcech proti zemědělcům, které byly již zahájeny ..... a které
budou z"hájeny ..... , budou na návrh dlužníka odloženy atd.«, plyne
z toho: že na ~xekuční věci příklepem jíž ukončené, v nichž šlo původně
o drazbu prolI dlužníku-zemědělci, ale v nichž došlo k opětné dražbě,
nelze. ustano.vení z~kona čís. 33/34 sb. z. a n. použíti, takže není pů
vodm dlužmk k navrhu na odklad exekuce podle tohoto zákona jíž
čís.

oprávněn.

čls.

14433.

. Pachtýř zabraných nemovitostí, .iehož pacht pominul di'tsledkem
zkráceného přídělu uskutečněného ve lormě trhové smlouvy uzavřené
mezi vlastníkem a přidělcem schválené Státnlm pozemkov~ úřadem
má protí vlastníkovi takový nárOk na odškodné za investice a meliorace'
jaký by měl podle náhradového zákona, kdyby byl pachtované pozemk~
převzal Státnl pozemkový úřad.
~

a

(Rozh. ze dne 7. června 1935, Rv Hl 301/34; důvody viz Úr. sb.
čís. 2131.)
čis.

14434.

Byla-Hproti obclm nebo ústavum uvedeným v čl. XI zák. čís. 123/23
Sb. z. a n. navržťna exekuce na movité věci bez bližšího označeni, fest

-

-

Čís.

čís.

14435465
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čis.14436.

exekuci povoliti a teprve po jejím výkonu -- ale ještě před jeho schválením - požádati okresní úřad o rozhodnutí, zda a pokud je exekuce
na zabavené movitosti přlpustna bez újmy veřejných zájmů.
Srov. čís. 12305 sb. n. s.
(Rozh. ze dne 7.

června

1935, R IV 86/35;
čís.

důvody

viz

Úr.

sb.

čís.

2133.)

14435.

o výživném požadovaném rozloučenou manželkou podle § 1266 ooc.
zák. platí co do nepřípustuosti dovolání § 502, třetí odstavec, c. ř. s.
v doslovu čl. I čís. 2 zák. čis. 251;34 Sb. z. a n.
(Rozh. ze dne 8.

června

1935, Rv I 1002/35.)

se žalobou, by jí Její rozloučený manžel platil
zák. výživné měsíčně 350 Kč. Niž š í s o u d y
přisoudily žalobkyni 125 Kč měsíčně ode dne podání žaloby.
.
.
Ne j vy Š š í s o u d odmítl dovolání žalobkyně do zamítající části
jejího žalobního žádání.
z

Žalobkyně domáhá
důvodu § 1266 obč.

Důvody:
Žalobkyně napadá wzsudek odvolacího soudu podle obsahu dovo·
lání jen pokud byla zamítnuta žaloba na přisouzení vyššího výživného
než 125 Kč měsíčně a na přisouzení výživného i za dobu před podáním
žaloby. Ve věci samé žalobkyně se tedy nepoklácdá a ani nemůže pokládati za zkrácenou výrokem o dtlvodu právního nároku, nýbrž jenom výší
výživného stanovenou rozsudky nižších soudů, a to jednak co do doby,
od které vyživovací povinnost počíná, jednak co; do měsíčních částek
výživného. V obou případech běží jen O výměru výživného ze zákona,
nikoliv o důvod právní povinnosti. V tomto směru však odvolací soud
potvrdil rozsudek prvého soudu a jest proto podle ustanovení § 502
odst. 3 c. ř. s. v doslovu článku I ČÍ's. 2 zák. ze dne ll. prosince 1934
čís. 251 sb. z. a n. dovolání nepřípustné.' Zmíněný zákonný předpis se
vztahuje také na případ, žádá-Ii rozloučená manželka výživné v urči
tých lhůtách splatné podle § 1266 obč. zák. Ustanovení § 1266 nemluví
Sice o »výživném«, nýbrž o »plném dostiučinění«. Toto zahrnuje však
v sobě podle předpisu § 1323 obč. zák. nejen náhradu skutečně utrpěné
škody, nýbrž i přiměřené odškodnění za to, co žalobkyni ujde. U žalobkyně, která rozlukou manželství z viny manželovy pozbyla nároku a práv
podle §§ 91 a 92 obč. záck., záleží úplné dostiučinění také v náhradě
ztraceného nároku na výživné, takže v žalobě požadované měsíční
částky, určené k výživě žalobkyně, jsou výživným ze zákona podle
svrchu uvedených předpisů (srov. k tomu také rozhodnutí čís. 11154,
13375, 13838 sb. n. s.).
'

B I-li kontumační rozsudek zrušen odvolacím soudem pro zmateč
osl bez odmitnutí žaloby a bez výhrady pravomoci, a byl-li nový roz~ek vydaný po ~on!t"adiktomím jed~ni, odvolacím soudem potvrzen,
'l o pnpad vytceny v § 502 odst. ctvrtý c. ř. s.
ne. de
(Rozh. ze dne 8. června 1935, R II 233/35.)
Odvolací soud zrušil kontumační rozsudek prvého soudu pro zma§ 477 čís. 4 c. ř. s. vydaný k žalobě o 1.050 Kč a nevyhradiv svému usnesení právní moc uložil prvému soudu nové jednání a
ozhodnutí. P r v Ý s o u d po provedeném řízení zamítl žalobu. O d v o·
a c í s o u d nevyhověl odvolání a. dovoliání: do rozsudku odmítl. D ů
vod y: Proti rozsudku odvolacího soudu, jimž byl zamítavý rozsudek soudu prvého potvrzen, podává žalobce včas dovolání, ač jde
o 1.050 Kč a potvrzující rozsudek odvolacího soudu a odůvodňuje pří
pustnost dovolání ustanovením § 502 odst. 4 c. ř. s. Ustanovení toto
nelze na tento případ vztahovati. Odst. 4 uvedeného, § má na mysli
pouze takové rozhodování, kde soud první stolice byl při opětném svém
rozhodování vázán právním náZOlrem odvolacího soudu, projeveným
v jeho usnesení zrušovaclm. V souzeném případě zrušil sice odvolací
soud kontumační rozsudek prvého soudu jako zmatečný dle § 477 čís. 4
c. ř. s. a nařídil prvému soudu, aJby ve věci dále jednal a znovu rozhodl. Nějakého, právního přesvědčení, jímž by byl prvý soud při novém
rozhodování dle § 499 c. ř. s. vázán, odvolací soud nevyslovil, Sluší
proto přípustnost dovolání po'suzovati dle odstavce třetího a nikoi'iv dle
odstavce čtvrtého § 502 c. ř. s. Ježto vš<rk dle tohoto odstavce odvolání
přípustným není, bylo ho odmítnouti.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu.
tečnost podle

r

Důvody:

. Podle § 502 odstavec 4 c. ř. s. dopouští se i v případech uvedených
v třetím .odstavci dovolání, když rozsudek první stolice odvolacím soudem potvrzený byl vynesen následkem usnesení odvolacího soudu, které
rekursem nemllže býti bráno v odpor (§ 519 Č. 3 c. ř. s.), a jímž dřívější
rozsudek podle §§ 496 Č. 2 a 3 a 499 c. ř. s. byl zmšen a právní věc byla
přikázána zpět soudu prvé stolice. Předpokladem použití čtvrtého <;<1stavce § 502 c. ř. s. není tedy jen to, že zrušovaCÍ usnesení odvolaclho
soudu jest podle § 519 Č. 3 c. ř. s. neodporovatelným, nýbrž také to, že
zrušovaCÍ usnesení jest usnesením vydaným podle §§ 496 Č. 2 a 3 a 49~
c. ř. s. (v němž projeven právní názor, jímž by byl vázán prvý soud přI
novém rozhodnutí) Avšak v souzeném příp<l!dě tento druhý předpoklad
chvbí. Zrušovací usnesení, jež má na mysli § 502: odstavec 4 c. ř. s. musí
se' totiž týkati věci samé v první stolici již meritorně projednávané, ale
projednané neúplně, ať již jde o neúplnost podle § 496 Č. 2. c. ř. s.,
která byla shledána i když se vychází z téhož právního posouzení, jako
vycházel první soud, či o neúplnost podle § 496 Č. 3 c. ř. s., kter~ má
svůj původ v tom, že odvolací soud vycházel .z jiného právního hlediska,
než první soud, následkem čehož postrádal skukových zjištění, jichž
CiYilnl rozhodnuH XVII.

-

Čís.

14437 -

-
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čís.

14438467

první soud podle svého právního názoru nepotřeboval (srov. na př.
sb. n. s. 9499). Předpis § 502' odstavec 4 c. ř. s. se tedy nevztahuje
zrušení pro zmatečnost, což je zřejmé již z toho" že § 496 c. ř. s.
svého prvního odstavce zmatečnost vylučuje z oboru své platnosti.
~udíž pro souzený případ bez významu vývody rekursu, které se
vají předpisem § 519 Č. 2 c. ř. s. a judikaturou k tomuto' předpisu.
rozsudek pro zmeškání vynesený prvním soudem byl tu již zrušen
senim odvolacího soudu jako zmatečný v předběžném řízení podle'
§§ 471 č. 5, 473 odst. 1, 477 odst. I c. ř. s. a věc byla prvnímu soudu
vrácena k dalšímu jednání podle § 478 odst. 2 c. ř. s. Nelze proto na'
tento případ použíti ustanovení odstavce čtvrtého § 502 c. ř. s. (sb. n. s..
96(6), nýbrž jen ustanovení třetího odstavce.
čis.

14437.

Přenechal-Ii správce konkursní podstaty úpadci uplatňovaný nárok
ve smyslu § 6 konk. řádu, jest ve sporu úpadce o splněni nároku procesní soudce vázán usnesenim tim, pokud formelně vyhovuje předpisilm
konkursního řádu.
(Rozh. ze dne 12. června 1935, R I 586/35.)

Zalobce domáhá se na žalovaném náhrady škody žalobou podanou
po zahájení řízení konkursního o jeho jmění. P r v Ý s o u d prohlásili'lzení o této žalobě zahájené za zmatečné a žalobu odmítl. D ů vod y.:
Konkursním správcem a zápisem o hlasování věřitelského výboru bylo
zjištěno, že žalobci bylo se svolením konkursního komisaře povoleno
provozovati krejčovskou živnost v mezích § 6 I kouk. ř. a že konkursní
podstata na zažalovanou pohledávku nároku nečiní, nýbrž »pokládá ji
za takovou, která náleží ve smyslu § 6 konk. ř. úpadci bez ino-erence
konkursní podstaty.« Úpadce jest obecně způsobilý na soudu jak~ strana
jednati, přesto však nemá způsobilosti býti stranou ve sporu ohledně
úpadkové podstaty, do níž patří nejen jmění. úpadcovo podléhající
v době vyhlášení exekuci, nýbrž i jmění, jež nabyl úpadce za konkursního řízení (§ 3 konk. ř.). I když byl žalobci ponechán provoz živnosti
krejčovské, stalo se tak s obmezením uvedeným v § 6 I konk. ř., takže
výtěžek této živnosti patřil žalobci pouze potud, pokud ho potřeboval
k výživě své a těch, kteří proti němu mají zákonný nárok na výživu,
kdežto případný přebytek patřil a patří do konkursní podstaty. V době
podání žaloby zažalovaná pohledávka nepatřila, případně nebyla převe
dena právním iednáním do volného jmění úpadcova, a tudíž tento neměl
v době podání žaloby ohledně zažalovaného nároku způsobilosti býti
stranou ve sporu: Nemohl tudíž ani podaf,i žalobu, a také v dalším řízění
řádně pokračovati, takže spor nemohl vůbec platně vzniknouti. Nevznikl-li spor, nemohl býti tento neexistující spor dodatečně zahájen
tím, že byl dotyčný nárok odpůrci-žalobci ponechán konkursní pods"tatou. Také otázku způsobilosti býti stranou ve sporu, již dlužno odlišo--'
vati od procesní způsobilosti, přísluší soudu přezkoumávati z moci
úřední a není v tomto
směru vázán ani
prohlášením konkursního správce, případně věřítelského výboru, kteří ostatně stejně nemo-

učiniti platné právní jednání,
řádu. Zalobce domáhá se výslovně

hoU

pokud by odporovalo konkursnímu
náhrady škody. Tohoto nároku nelze již podle jeho povahy použíti k výživě úpadce a nespadá tudíž pod
ustanoveni § 6 I odst. konk. ř., aspoň ne v celém rozsahu, nýbrž pouze
s obmezením shora uvedeným. Nelze tudiž, i kd)'by podáni žaloby a
ostatní právni úkony žalobcovy mohly býti dodatečnými skutečnostmi
konvalidovány, ani v tomto případě přiznati úpadci způsobilost býti
stranou ve sporu. Rek u r sní s o u dzrušil usnesení prvého soudu a
nařidil mu nové jednáni a rozhodnutí. D ů vod y: Když první soud
zjistn svědectvím konkursního správce, že žalobci bylo se svolením konkursního komisaře povoleno provozovati krejčovskou živnost v mezích
II 6 I konk ř. a že konkursní podstata na zažalovanou pohledávku nái'okll nečiní, nýbrž pokládá ji za takovou, která náleží ve smyslu § 6
konle. ř. úpadci bez ingerence konkursní podstaty, plyne z tohoto zjištění právní závěr, že jde o jměni ponechané volné disposici úpadcově,
tedv že žalobce může dle § 7 konk. ř. ohledně tohoto plněni zahájiti
spóry a nemá konkurs na tyto spory vůbec vlivu.
.
N e j vy;; š í S O u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

~odle, § 6 odstavec {2) konk. ř. č. 64/31 sb. z. ;I n. spadá do pravomocI spravce konkurslll podstaty za souhlasu věřitelského výboru rO'zh?~n~tí, z~a jest poskytno~ti úpadci ~ ..leho ,rodin~ nutnou výživu. Odprra-h spravce poskytnouŤ! nutnou vyzlvu upadcI, rozhodne O' tom na
návrh úpadce konkursní komisař (§ 77 odstavec (2) konle. ř.) a proti jeho
opatření nebO' rozhodnutí jest přípustný rekurs podle § 192 odstavec
(2) konk., ř. ~~po~lé'há pro!? pře,zkum rozhodnutí kteréhokoliv z orgánů
k~nkursn!h~ nzem po v~cne strance procesnímu soudci, nýbrž nadříze
nym organurn konkursmho řízení. Bylo -li tudíž zjištěno, že správce
konkursní podstaty v souhlasu s věřitelským výborem se usnesl přene
c~~~i úpadci uplatňovaný náro~ ve smyslit § 6 korrk. ř., t. j. na nutnou
vY~lvu,.~elze ve Sp?ru zkoum~Ť!: zda rozhodnutí to jest důvodné čili nic,
a jest .I1U; pr?~esl1! soudce vaza~, pokud formálně vyhovuje předpisům
konkursmho radu, o čem tu nem pochyby. Nevadí že se ono usnesení
sjalo až za sporu, neboť jde o otázku procesní způ;obilosti, jíž jest dbáti
P?dle § 6 odstavec I c. ř. s. z úřední povinnosti v každém období roze~re, a byl-II nedostatek ten předložením onoho usnesení odstraněn, jest
upad,ce podle § 7 odstavec (3) konk. ř. způsobilým k vedení sporu o po_
hledavce takto mu pŮ'nechané kll krytí nutné výživy.

čís.

14438.

Železnice ručl za každého nádražního nosiče kterého uzt'''e k
d
'k
.
,
J
provedenl '
p~epr~vy, ,co o \2'. onu Jeho služby, aniž záležl na tom, zda dává
v~onava~. sluzhu. noSlCU zavazadel svými vlastními zaměstnanci či 73mesmanCt podniku, s nimž o tom uzavřela smlouvu.
(Rozh. ze dne 12. června 1935, Rv II 587/33.)
",.
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žalobkyně tvrdíc, že odevzdala na nádraží v B. zaměstnanci (nosiči)
žalované soolečno,sti G. a L., mezinárodní zasílatelství v B., koš s růz
nými potřebami, domáhá se na žalované náhrady škody, poněvadž jí
koš dosud nebyl vydán. Zalovaná namítla ve sporu nedostatek pasivní
legitimace. P r v Ý s o u d žalobu zamít\. O ů vod y: Smlouvoll ze dne
22. února 1928 promjalo ředitelství čsl. státních drah v B. jménem čsl.
státních drah společnosti, v níž jest i žalovaná firma, mezi jiným též
službu nosičů zavazadel (§ 1 C cit. smlouvy). Nosiči zaměstnaní na nádraží v B. bývají přijímáni někdy žalovanou a někdy dmhým společní
kem a to t~_k, že přijímá-1i tento 'nosiče, uvědomuje o tom žalovanou_1
žalovaná přijetí dotyčných nosičů dodat,ečně schvaluje, a přijímá-Ii
nosiče žalovaná, jest postup opačný, takže nosiči bývají vždy přijímáni
uvedenou společností a nikdy ne jen tím neb oním členem zmíněné společnosti. Za uvedenou společnost vede účetnictví žalovaná, která pralo
též nosiče za jmenovanou společnost přihlašuje k veřejnému pojištění.
Nosiči mají uvedenou společností oprávnění samostatně na nádraží pracovati a jsou pOllze povinni z denního výdělku odváděti zmíněné společnosti po 10 Kč. Z této částky platí zmíněná společnost příspěvky
k nemocenskému pojištění nosičů a kupuje jim služební šaty. Zbytek
tvoří získ uvedené společnosti, Ioterý se vyúčtuje mezi oběma členy této
společnosti. Podle § 13 cit. smlouvy zařazeného do skupiny C) »Slnžba
nosičů zavazadel« ručí nájemci (společnost N. a firma G. a L.) ředitel
ství státních drah za správné, včasné, neporušené dodání jednotlivých
kusů ručních zavazadel v témže rozsahu, ve kterém jest povinno ředitel
ství podle § 38/4 žel. ř. dopr. (starého) a podle zákonitých ustanovení
(tedy i podle § 34 nového žel. ř. přepl'., vydaného vládním nařízením ze
dne 17. července 1928 sb. z. a 'l1. čís. 144) k nahradě. Podle § 15 cit.
smlouvy ve znění dodatku k této smlouvě ze dne 3. dubna 1930 ručí
uvedená společnost dráze za plnění smluvních povinností celým svým
movítým a nemovitým jměním a kromě \oho jistotou '" Kč. § 10 cit.
smlouvy ve spojení s § 16, odst. 6 cit. smlouvy upravuje povinno,st společnosti N. a G. a L. dodati ke všem vlakům dopravujícím osoby zří
zence (eventuelně z řad zřízenců i .jinak u toho kterého člena společnosti
zaměstnaných) jako nosiče v takovém počtu, jejž přednosta přísluš
ného dopravního úřadu podle dopravních poměrů uzná za nezbytně
nutný pro bezvadný výkon nosičské sluŽ:by. Z těchto zjištění a zejména
z ustanovení § 13 cit. smlouvy plyne jasně, že uvedená smlouva upravuje jen vnHřní poměr mezi čsl. erárem a zmíněnou společností, že
jmenovaná společnost a tím méně žalovaná firma sama nepřevzala pří
mého ručení vůči třeHm osobám cestujícím a že uvedenou smlouvou,
která dokonce v § 13 poukazuje na § 38/4 starého žel. dopl'. ř. a na zákonitá ustanovení (tím implicite též na § 34 nového žel. přepr. ř.), ne. měla býti v daném případě vyloučena pJ.atrws\ železničniho dopravního.
řádu ze dne 17. července 1928, čís. 144 sb. z. a n. článek 34 nového žel.
přepr. řádu, jednající o nosiči zavazadel, ustanovuje v § 4, že za zavazadlo odevzdané nosiči na nádraží zaměstnanému ručí železnice jako za
cestovní zavazadlo převzaté ku přepravě a v § 5, že nosiče jest pokládati za zaměstnance železnice podle čl. 101 uvedeného žel. dopl'. řádu.
Článek 101 uvedeného žel. dopr. řádu ustanovuje, .že železnice ručí za
své zaměstnance ve své službě a za jiné osoby, kterých užije ku prove-
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, ·evzaté přepravy. Žalovaná není tedy k žalobě pasivně legitimo-

d~nI pr za ~trátu zavazadel, kdyby ji žalobkyně bezvadně dokázala, b~
~a;'ab~yni jako Hetí osobě ručila v daném případě jedině želeZnIce, ktera
za ~e ovšem vzhledem k uvedené smlouvě a hlavně vzhledem .~, § 13, 15

bJ
louvy kteréžto paragra.fy byly ponechany v platnosÍl clankem m.
teto sm
,
hl h .. ".
.
dodatku k této smlouvě z~ dI.'e~. ~,:b;Ja 1930; ':1,:.a Oj hl na jmenované společnosti, ke kte;e naleZl t~.z. :alovana" jez jest p.ro~o 'prol! ta, áhradě u M. pO]lsťovny pO]lstena a ma na rychle hkvldacl po~~~~!Ch případů velký zájem. Tímto ~áj':1em, který žalo~a~á na mimodním vyřízení této věci a na rychle lrkvldacl cele zalezltosÍl vzhle.~~~ k svému ručení železnici má, se vysvětluje, že žalo~~ná žalobkym,
která se na ní domáhala :náhrady, o;tkaza!a na svou pO]1sťovnu v M. a
že s touto pojišťovnou 1 sama v teto v:ecl jednala a ko:respondovala:
Ze by byla žalovaná touto korespon~encl ~;n~la s,:ou, pa~l?nl leglÍl;n,acl
k žalobě, o kterou jde, pokud se tyč~ pnme ru,ce,m VUC} ce.stU]1c.lm,
uvedených dopisů žalovanou sepsanych nevyplyva. PO'l1evadz nO~lče,
~terým žalobkyně, jak tvrdila, odevzdala koš, nelze vzhledem k Jasnem~
iákonné,mu us'tpnovení považova~i z~ zamě~t~ance žTal()\~ané, vza k.ter:
by tato ručila podle § 1313 a) obc. zak., nem zalovana k zalobe paslvne
legitimmána. O d vol ~ c'í : o u~, potvrd,n ;ozs2';dek prvého so~du.
O ů vo d y: Ole čl. 34 zel. prepr. radu (vladm nartzem ze dne 17. cervence 1928 čís. 144 sb. z. a '11.), ustanovi železnice na stanicích, kde j~
'loho třeba nosiče, kteří jsou povinni donášeti v nádražním obvodu ruČl1l
a cestovní' zavazadla na mista označená cestujícími. Za zavazadlo takové ručí železnice jako za cestovní zavazadlO' převzaté ku př~pra.vě: a
nosiči ti pokládají se za zaměstnance železmce. Ole ,čl. 191. tehoz zel.
přepr. řádu železnice nt'čí za své zaměstnance ve sve s~uzbe a za pne
osoby, kterých užije ku proved~ní p!~vzaté ~~epra:,y; a len teh~y'., provádějí-Ii železniční zaměstnanCI na zadost zajemcu uko~y, ~tere z~lez,
nicí nepříslušeji, jsou pokládáni za zmocněnce toho, za nehoz JSou Č1l1!1l.
Dle těchto ustanovení žel. dopr. řádu jest považovati nosl'če v danem
případě za zmocněnce železnice, za nějž ručí jedině tato sama. Smlouv~
zřízená mezi čsl. státní drahou a společnosti sestávajicí z žalolvane
strany a N. o tak zvaném pr~nájmu s,luž,by: nosičů z.avazadel, .týká ,se jedině vnitřního poměru mezI čsL statmml drahami a spolecnosÍl tou,
kdežto obecensívu dle uvedených ustano1vení žel. př . .řádu ~čÍ ČSl:
dráhy samy. Při tom ani nezáleží na tom, jaký poměr jest mezI nOSiČI
k žalované straně.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Ofivody:
Oovola!,elka jest na omylu, vyvozuje-li z toho, že se v § 1 čl. 34 žel.

př. ř. pravi, že »na stanicich, kde je toho potřeba, ustanovi železnice
nosiče«, právní názor, že železnice ručí za nádražní nosiče jen tehdy,
jestliže je sama ustanovila, kdežto nosiče, jimž žalobkyně zavazadlo
svěřila ustanovila žalovaná firma, pročež prý železnice za ně neručí,

nýbrž jen žalovaná firma. Ze srovnání uvedeného, ustanovení z"kona
v souvislosti s ustanoveními §§ 4 a 5 čl. 34 téhož zák., podle nichž ručí
železnice za zavazadlo odevzdané nosiči jako za zavazadlo převzaté ku
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přepravě,
podle čl.

a to z toho, že nosiči se pokládají za zaměstnance železnice
101. žel. př. ř., jest zřejmé, že na tom nezáleží, zda železníce
dává vykonávati tuto službu svými vlastními zaměstnanci či zaměst
nanci podniku, jemuž smlouvou přenechala výkon služby nosičů na nádraží a jenž nosiče na nádraží správě dráhy dohodíl, an vnitřní poměr
mezi železnicí a podnikatelem nepříchází v úvahu pro posouzení otázky
ručení vůči obecenstvu. Podle jasného znění zákona jest považovati
každého nádražniho nOlsiče, kterého železnice užije ku provedení pře
pravy, ve výkonu této služby za ustanoveného železnicí, nosič se tedy
pokládá za zaměstnance železnice, a tato za něho ve výkonu této služby
podle uvedeného zákonného ustanolvení ručí. Pokládá-li se tedy podle
žel. přepr. ř. nádražní nosič za zaměstnance dráhy, nelze ho pokládati
za zaměstnance žalované firmy, za kterého by tato podle smlouvy nebo
občanského zákona ručila.
čis.

14439.

Zvýšeni odměny advokáta podle § 7 vlád. nař. čís. 95/23 Sb. z. a n.
platí jen co do řizeni tam uvedených. Výrazem )}v nesporném vůbec«
jest rozuměti jen nesporné řizenl soudní, nikoliv však úkony řizenl mimosoudního.
(Rozh. ze dne 12. června 1935, Rv III 318/34; důvody vizÚT. sb.
čís. 2135.)
čis.

14440.

Bylo-li pravopla!ným správním aktem vysloveno věcné ručenl nemovitosti za přislušnou část dávky z ma jelku dřivějšího vlastníka nemovitosti, bylo tím zároveň vysloveno, že se toto ručen! vztahuje na dobu,
kdy zákon o dávce z majteku nabyl účinnosti. Pokud je soud vázán tímto
aktem.
(Rozh. ze dne 13. června 1935, Rv I 1826/33.)
Žalobci domáhají se výmazu exekučního práva zástavního vloženého
na návrh berního úřadu v J. ze dne 30. června 1928 jménem čsl. státu za
dávku z majetku na nemovitos,ti, kterou žalobci koupili od žalovaných
smlouvou z 20. září 1920, v nIž se žalovaní vůči nim zavázali dáti vymazati na svůj náklad dluhy a závady, i kdyby se snad později vyskytly.
Nemovitost ta byla žalobci prodána v roce 1924 Václavu Z-ovi. Niž š í
s o u d y uznaly podle žaloby, o d vol a c í s o u d z těchto d ů vod ů:
Zalovaní jalm proda:telé zavázali se smluvně žalobcům jako kupitelům
trhovou smlouvou ze dne 20. září 1920, že, kdyby se později. na prodané
nemovitosti vyskytli dluhy a závady, které žalobci jako kupci výslovně
na sebe nepřevzali, dají žalovaní dluhy ty a záv",dy na svůj náklad z knih
pozemkových vymazati. Zákon o dáJvce z maj etku! a z přímstku na majetku je z 8. dubna 1920 čís. 309 sb. z. a n. a podle § 62 tohoto záJkona
požívá dávka zmíněná na nemovitostech částkou poměrně na ně připa
dající zákonného práva zástavniho do výše 30% zjištěné čisté hódnoty
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'tosli Je samozřejmé že strany při sjednání smlouvy trhové měly
,
d " t t'
d' vku
"
hlavně na mysli toto věcné ručení pro ane nemovl os I za ~
prave. ~kU a že proto výslovně umluvily že, kdyby v budoucnosh se
Z U13'Jezaté dluhy a záv",dy na nemovlto;ti vyskytly, jsou žalovaní pon~prev svů: n<iklad dluhy a závady~y z knih pozemkových dátí vymavmn.
na skutečnosti
J
. Ve
závada z titulu věcného ruč'
em nemovl·tos ťI za ďvku
a
zatt. . tku v době trhoJVé smlouvy již na nemovitosti vázla, a jen zjevnou
z ~aJe e závada ta teprve jejím knihovním zápisem ze dne 17. července
~~2~. 3d; tudíž o závazek žalova,ných prtštící z~ s,;,lou:,l" čímž pak jes!
,
ktivní legitimace na strane zalobcu a paslvm leglttmace na strane
dana
a
",
, . k a ~a
'I·
'h'
' k z'alobců
, lovaných,
a pozbyva
vyznamu nal~lt
ov~nyc. ' ze.. ~ar?
.
~: s rávy je promlčen. Okolnost, že zalobcl sami neJsou JIZ vice kmhov, P vlastníky dotyčné nemovitosti, je nerozhodna, neboť z obsahu
mnl" uvy se niJ' ak nepodává že závazek žalovaných byl omezen pouze na
sm
o po kter.ou byli žalobCI
' . VI~St!,1'k y nemovl't os t'I, ~ ze
, p~evo
,
de vlast
dobu,
. tví nemovltostt na osobu trelt zavazek ten zamkl. Vyklad, Jaky se
11lC" odvolatelé dáti trhové smlouvě, neobstojí a je výklad ten.v odpor~
snazll"ste'ním že žalobci při prodeJ'i nemovitosti Václavu Z-OVl zavázalt
se t!}muto,
z J 'když vyšlo najevo, ze
, dav
'k a z maje.
. tk ~. a pnrus
" o tku. na o·
nemose
o
vitost tu připadající ještě zaplacena nebyla steJne k depura.cI, z duvod~,
že i oni mají proti žalovaným .stejný. nár?k zesn:lou.vy., SteJne neobsto)l
'mitka nředčasnosti, neboť zalobcl neJsou povmm davku na nemoVI~~sti právem zástav~ím vázno,ucí san:i dřív; z~~latiti a pak teprve ~o
máhatí se náhrady skody na zalovanych, nybrz l~OU z~ smlouvY,.o~rav:
něni domáhati se na žalovaných splnění smluvmho zav~zku,. pn cem~
jest nerozhodno že nejsou více vlastníky dotyčné nemovl'tostt, na ktere
právo zástavní pro závadu již v době smlou~y e,xistující a, tep~~e později
knihovním zápisem zjevnou vázne. Platebm vykaz bernrho. uradu ,v J.
nečelí sice proti žalovaným, nýbr~ manželům R-ovým, a~e Jd~ o vecné
nrčení nemovitosti za dávku z majetku ve smyslu § 62 zak. ČIS. 309/20
a žalovaní závazek z tohoto věcného ručení převzali smlouvou ze dne
20. září 1920 na sebe, zavázavše se všeobecně,. ~e dají yy~~~~.i, veškeré
dluhy a závady, které by se snad v budoucnostt pko eXlstuJlcl JIZ v do~ě
prodeje na nemovitosti vysky.t~y. Takový~ dluhem; :.:sp. zá~adou. 1e
právě dávka z majetku a z pnrustku nan:aJetku, ktera JIZ v dO,be yrod;'Je
po zákonu existovala, a za kterou nemovitost podle zákona vecne ruČIla.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

nenlOVI'

n: , -

Důvody:

Platební výzva, kterou bylo podle § 62 zákona čís. 309/20 sb. z. a n.
uplatněno věcné ručení uvedené nemovitosti za část dlužné dávky pře
depsané dřívějšímu vlastníku a předchůd~i žalo;ran!,:ch. Hynk? R. nabyla
právní moci, když výnosem zemského ft!,ančmho redl~els,tvl v ,P. ,by~a
zamítnuta stížnost nynějšího vlastnlka Vaclava Z. proh platebm vyzve.
Bylo proto pravoplatným správním aktem příslušného ~řadu ~ysloveno
věcné ručení nemovitosti, které byly předmetem uvedene kupm smlouvy
za příslušnou část dávky z majetku dřívějšího vlastníka, čímž bylo zároveň vysloveno, že se toto ručení vztahuje na dobu, kdy zákon ~a:b~1
účinnosti (8. května 1920), a kdy žalovaní byli vlastníky nemovitosti.
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Tímto pravoplatným správním aktem jest soud vázán, nemůže jej
věcné stránce přezkoumávatí, nýbrž musí založí ti své rozhodnutí na
(srov. na př. rozh. 3282, 4938, 5804, 8650, 11656 sb. n. s.). Musí tedy
vycházetí z toho, že závada, jejíhož výmazu se domáhají žalobci na žalovaných, vázla v době ujednání kupní smlouvy (20. září 1920) na nemovitostech, tvořících předmět smlouvy; tato závada vyskytla se
ději, totiž tím, že věcné ručení nemovitostí bylo platební výzvou uplatněno. Žalovaní jsou proto, podle llvedené smlouvy vůči žalobcům zavázáni k výmazu tohoto břemene. Odvolací soud správně dovodil, že
nezáleží na tom, že žalobci nejsou již vlastníky zatížených nemovitostí,
ani na tom, že žalobci dávku, o níž jde, nezaplatili. Nejde ani o žalobu
ze správy podle § 922 a násl. obč. zák., neboť žalobci neodůvodňují
svůj nárok tím, že koupené nemovitostí neměly vlastnosti výslovně vymíněné nebo obyčejně předpokládané, nebo že jich nemůže býti užíváno
podle povahy jednání nebo podle učiněné úmluvy. Proto také nelze mluviti o promlčení žalobního nároku podle § 933 obč. zák.
čís.

14441.

Odvádění příspěvků podle § 2 (2) zák. čís. 89;20 Sb. z.
sobě nárok na důchod starobni nebo invalldni.

a n. neza-

kládá samo o

(Rozh. ze dne 13.

června

1935, Rv I 614/35.)

Výměrem úřadovny A všeobecného pensijníhO' ústavu v P. ze dne
15. března 1934 byla zamítnuta žádost nynějšího žalobce Františka A.
o přiznání důchodu ve smyslu předpisů a pensijním pojíštění soukromých
zaměstnanců ve vyšších službách čís. 26/29 sb. z. a n., ježto nebyla
v jeho případě splněna podmínka stanovená v § 16 cít. zák., t. j. že neodbyl čekací dobu 60 příspěvkových měsíců. Proti tomuto výměru nebyl
podán opravný prostředek a nabyl tento výměr moci práva. Žalobce
v projednávaném sporu tvrdí, že nebyl mu přiznán důchod proto, že žalovaný proti své povinnosti v § 2 odst. 2 starého pensijního z:'!kona
(čís. 89/20 sb. z. a n.) neplatil ve prospěch fondu pro podporu potřeb
nýchnezaměstnaných příspěvky tam stanovené. Tvrdí dále, že placením
těchto příspěvků byl by se splnil předpoklad o předepsané č~kací lhůtě
a potřebných přfspěV1kových měsících. Proto se domáhá z důvodu náhrady škody na žalovaném, aby mu nahradil důchod za dobu minulou,
který by byl prý dostával, ale který mu zmíněným opomenutím žalovaného ušel. Niž š í s o u d y uznaly podle žaloby.
N e j v y Š š í s o u d žalobu zamítl.
Dilvody:
Nižší soudy sdílejí názor, že nezaplacením oněch příspěvků žalovaný
připravil žalobce o důchod, který by mu podle nového zákona pensijního náležel. Tento názor je však mylný. Jak ze srovnáni § 2 starého
zákona (čís. 89/20) a § 187 nového zákona (ČíIS. 26/29) vychází', nema
placení příspěvků podle § 2 starého zákona jiného účinku, než že se
nárok na důchod, který jinak pojištěnci přísluší, zvyšuje, avšak pří
spěvky ty dotyčný nárok poji'štěnce samy o sobě nezakládají. K!do nemá
nárok na starobní nebo invalidní důchod, nemá nárok na zvýšení. vý-

"rem ze dne 15.

března

1934 byl žalobci

odepřen

nárok na

důchod.

~~ padá nárok jeho na zvýšení, neboť žalovaný nebyl by podle dotče
~ho ustanovení zákonného žalobci více povinen nežli případnou ná~radou za ono' ušlé zvýšení, které však předpokládá nárok na důchod.
čís.

14442.

J{ § 4 vlád. nař. čís. 272/34 Sb. z. a n.
Právní důsledky toho, neobsahuje-ll pachtýřův dopis náležitostí uvedených v poslední větě prvého odstavce § 4 vl. nař. čís. 272;24 Sb.
z. a n.
(Rozh. ze dne 13. června 1935, R II 274/35.)

P r v Ý s o u d . odmítl návrhy pachtýřů na slevu pachtovného pro
sklizňový
1934 čís.

rok 1934, podané podle vládního nařízení ze dne 22. prosince
272 sb. z. a n. z dllvodu, že pachtýři ve svých doporučených
dopisech, kterými uplatnili nárok na slevu pachtovného, neuvedli údaje
v § 4 uvedeného vládního nařízení požadované, totiž kat. území, v němž
leží pachtovaný pozemek, jeho bližší označení místní, dále výměru, na
níž byly pěstovány obilniny nebo pícniny, jakož i druh těchto obilnin
nebo pícnin. Rek u r sní s o u d zrušil usnesení prvého soudu a uložil
mu, by o námitkách propachtovatelů jednal podle § 4 odst. 2 uvedeného
nařízení a lozhodl podle § 11 téhož nařízeni. D ů vod y: Podle vládního
nařízení čís. 272/34 sb. z. a n. má sice pachtýř již v doporučeném dopise, kterýmž uplatňuje nárok na slevu pachtovného, uvésti údaje v § 4
požadované, avšak ztrátu nároku na slevu pachtovného vyslovuje zákon
jen pro zmeškání IhMy k uplanění nároku určené. Poněvadž lhůta ta
pachtýři byla dodržena, nemH první soud jejich návrhy odmítnouti,
nýbrž mělo námitkách podaných propachtovateli věcně jednaJi a podle
§ II vládního nařízení rozhodnouti. Bylo proto stížnosti vyhověti.
Ne j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu s opravou, že se
námitkám propachovate1ů vyhovuje a se vyslovuje, že pachtýři nemají
nárok na úpravu pachtovného.
Důvody:

V poslední větě prvého odstavce § 4 vlád. nařízení čís. 272/24 je nakategoricky, že v dopise, kterým pachtýř žádá o slevu pachtovného,jest uvésti katastrální území, v němž leží pachtovaný pozemek,
jeho bližší označeni místní, dále výměru, na níž byly pěstovány obilniny
nebo pícniny, jakož i druh těchto obilnin nebO' pícnin. Jde tu vesměs.
o podstatné náležitosti, jichž uvedeni zmíněné vládní nařízení žádá pro-to,
aby byl dán náležitý podklad celému dalšímu řízení, jak je upraveno ve
zmíněném vládním nařízení. Neboť druhý odstavec téhož paragrafu us.tanovuje, že, nedojde-li mezi pachtýřem apropachtovatelem k dohO'dě
o slevě pachtovnéhn, může propachtovatel podati k soudu své námitky.
K podání těchto námitek je pmpachtovateli určena lhůta 15 dnů a během
této doby se musí rozhodnouti, zda se s pachtýřem dohodne, či zda podá
k soudu námitky, při čemž musí již míti jasno o tom, jaké námitky podá,
neboť ve shora uvedené průpadné lhůtě musí uvésti všechny své nářízeno

-
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mílky, a k námitkám podaným po tého lhůtě se nepřihlíží (§ 4 poslední
Musí tedy propachtovatel míti v obdrženém oznámení podklad pro
posouzení celého stavu věci. Vládní nařízení určilo z toho důvodu veškeré záležitosti, jaké má pachtýřův dopis míti, neboť nechtělo propachtovatele zatěžovati více než je třeba a nutiti ho, aby sám si sháněl materiál
a přesvědčoval se, co na kterém z propachtovaných pozemků se pěstuje
a dohadoval se, z kterého pozemku a z jakého důvodu (zda pro neúrodu
obilnin či pícnin) pachtýř žádá slevu. Neobsahuje-li pachtýřův dopis
(oznámení) všech těchto podstatných náležitostí, nelze jei považovati za
náležité upl<1tnění nároku na slevu pachtovného ve smyslu § 4 zmíněného
vládního nařízení. Tomu nevadí, že § 4 odst. 1 nejdříve uvádí, do které
lhůty a jak má býti dopis odeslán a pak praví: "Zmeškání této lhůty má
za následek ztrátu nároků«, a že teprve po této větě vypočítává náležitosti, které dopis pachtýřův má obsahovati. Celý prvý, odstavec § 4 zmíc
něného vlád. nařízení je nutno vykládati jako jediný celek a není-li vyhověno předpisu poslední věty, nejde o řádný dopis ve smyslu tohoto
paragrafu a nezaslání řádného dopisu do 30 dnů rovná se zmeškání
lhůty. Tomu nasvffičuje i ustanovení § 8 téhož vládního nařízení, které
nařizu~e pod ztrátou nároku rovněž oznámení pachtýřovo, že žádá za
slevu, a při tom v druhé části jediné věty, oddělené pouze středníkem,
praví: »i tu platí přiměřeně ustanovení § 4 odst. I věty třetí«, z čehož
plyne, že ustanovení § 4 odst. I věty třetí nepovažuje toto vládní nařízení
za pouhou formalitu, nýbrž za podstatnou náležitost. Návrhy pachtýřů
na úpravu pachtovného neměly však býti odmítnuty, poněvadž o námitkách propachtovatelů muselo býti podle II 11 zmíněného vlád. nařízení
v nesporném řízení jednáno. Správně mělo býti těmto námitkilm vyhověno a vysloveno, že pachtýři nemají nárok na úpravu pachtovného. Tato
formální vada usnesení prvého soudu byla opravena.

důvodech:

věta).

čís.

14443.

Usnesení obecního zastupitelstva o výplatě novoročeného musí se·
státi za podmínek § 10 zák. ze dne 12. srpna 1921 čís. 329 Sb. z. a n.
(Rozh. ze dne 13. června 1935, Rv II 268/35.)
Žalobce domáhá se na žalované obci. v jejíž službách. jest, výplaty
novoročného za léta 1930--1933 a poukazuje na to, že mu novoročné
bylo již dříve, v letech 192'6--1928, na základě usnesení obecnlho za-

stupitelstva vypláceno. P r v Ý s o u d v této otázce uznal podle žaloby.
'D ů vod y: Žalobce dostal po tři roky po sobě novomčné. Tento příjem
mohl počítati mezi své řádné příjmy a podle toho se rozhodoval při konání služeb zaměstnavatelce a při tom, zda má setrvati dále v jejích
službách. I když výplata novoročného byla vždy usnesena obecním zastupitelstvem, stala se po oněch třech výplatách součástí služebních
příjmů žalobcových, tím spíše, že zastupitelstvo žalované obce se při
poslední výplatě novoročného usneslo na tom, že žalobce už novoročně
nedostane. Že žalobce nedostal novorO'čné v roce 1929, lze vysvětliti da-·
nou výpovědí a napjatým poměrem mezi stranami. O d v O' 1 a c í s o u d
potvrdil rozsudek prvého soudu, ztotožniv se s jeho vývody.
Ne j v y š š í s o u d zrušiv rozsudky uvedl v otázce, o niž tu jde, v

žalobce neměl smluvní nárok na novoročné. V letech 1926 až 1928
bylo mu novO'ročné vyplaceno vždy na základě zvláštního usnesení obecního zastupitelstva žalované obce. Výplata zvláštnfho novoročného zatě
žovala zřejmě obecní rozpočet a usnesení o ní musilo se státi za podmínek § 10 zákona ze dne 12. srpna 1921 čís. 329 sb. z. a n., zejména
zajištění úhrady. Právě tento přísný předpis zákonný bránil tomu, aby
mohla vzniknouti nějaká zvyklost u žalované obce, jež by byla základem
trvalého nároku žalobcova na novoročné. NeobstOjí proto právní důvod,
pro který soud odvolací tO'to novoročně přiřkl, i když jest nesporno, že
zastupitelstvo žalované obce se usneslo v letech 1930 až 1933 na takovéto výplatě.
čís.

14444.

Stát jako vymáhajíd věřitel nemusí v exekučním návrhu tvrditi a
likviditu zabavované pohledávky podle dvorského del{cetu ze
.' dne 21. srpna 1838 čis. 291 Sb. j. z., ani, že pohledávka byla již k vý.
platě poukázána.
osvědčiti

(Rozll. ze dne 14.

června

1935, R I 529/35.)

P r v Ý s o u d povolil československému státu j<lJko vymáhajícímu
věřiteli exekuci na dlužnlkovu pohledávku za státem. Rek u r sní s o u d
'exekuční návrh zamítl. D ů vod y: O pohledávkách za státem platí ustanovení čJ. IX uvozovacího zákona k exekučnímu řádu, podle něhož zustaly v platnosti předpisy dvorského dekretu ze dne 21. srpna 1838
čís. 291 sb. z. a n., které prohlašují nepřípustným soudní zabavení pohledávek za státem dosud nelikvidovaných a k výpl<1tě nepoukázaných.
Na vymáhajícím věřiteli jest. by likviditu i poukaz pohledávky k výolatě
podle § 54 čís. 3 ex. ř. již v exekučním návrhu tvrdil a pr<Jkázal (rozll.
čís: 7277, 12055 sb. n. s.). Vymáhající strana v exekučním návrhu tvto
.
okolnosti ani netvrdila, ani neosvědčila.
Ne j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
Dftvody:
Vymáhající věřitel sice v návrhu na povolení exekuce výslovně nevrdil ani neosvědčil likvidnost zabavované pohledávky podle ~míněneho
dv~r. dekretu, ale vymáhajícím věřitelem byl v souzené větci sám st<H,
jenz právě již podáním žMosti za povoleni exekuce na pohledávku v ní
?zn;tčenou projevil, že pohledávka ona jest likvidní. Není tu tedy porus.;m předpisu § 54 čís. 3 ex. ř., poněvadž se strany státu onoho výslovneho poukazu na likvidnost a poukaz k výplatě pohledávky za!bavované
neb osvědčení toho v žádosti samé nebylo potřeb i.
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čís.

14445.

K § 42 j. n.
Vyslovení zmatečnosti řízení a odmítnutí žaloby k návrhu miini:ster:
stva spravedlnosti, ježto byl spor veden jen na oko.
(Rozh. ze dne 14.

června

H}35, Rv I 1550/31).

. Ve sporu žalobkyně. fírmy Josef S., textilní závody ve Dv. K.
z;llovanem~ Josefu ](~OVI v N: P. o nekalou soutěž bylo žalobě V"hn,,"".
o u d Y v sec h t I I S tol I c, n e 1 v Y š š í m s o ude m ro:zh,)dl1Utírr
ze dne 5. dubna 1932, Rv 1 1550/3í (sb. n. s. čís. 11540). Obě
na to. do:ovaly,. že spo ... v~dly. pouze na oko, by seznaly právní
soudu v resep:, .otázce, jez m~ hospodářský význam pro žalující
Ne] v y s S I S o u d k navrhu mlOlsterstva spravedlností "v.ol ••.•"
zmatečnost řízení a žalobu odmítl.
S

Dťlvody:

. Hle~íc k uvedenému doznání stran postrádalo řízení reálného S:kUtllO'
veho zakladu. Takový spor fingovaný není občanskou věcí právní
§ 1 j. n.; kteréžto zákonité ustanovení předpokládá skutečný
s~ranar;l1, tedy žal~bní nárok, jenž jedině jest předpolkladem Pfoč~'~~~~~~i,
nrho naroku na pravot ochranu. Strany nemohou se dovol 11
řádných soudtl jen pro rozhodnutí otázek <l!kademických. Nelze připus
!~tr, ~by ~oudy.beztnho přetížené, byly obtěžovány věcmi, k jejíchž
nzeot neJsou otjak povolány. Řádné soudy rozhodly tudíž o věci
nebyla občanskou právní věci, jejíž rozhodování podle ustanoveni
dlkčni normy jest odňato řádným soudům a návrhu ministerstva
vedlnosti hylo proto dle § 42 j. n. vyhověno.
čís.

14446.

Zmocnila-Ii manželka manžela, by ji zastnpoval při jednání před
soudem, a manžel vrátil plnou moc hned po jednáni
nález rozhodčího soudu býti doručen manželi s účinkem pro nktnželku.
rozhodčim

(Rozh. ze dne 14. června 1935, Rv I 1582/33.)

. p. r v Ý
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S o u d zr~ši1 k žalobě žalobkyně rozhodčí výrok uClOeny
v ]e]1m sporu s Arnostem W-em. D ů vod y: žalující zmocnila svého
manžela yi.léma K-e, .ab-r ji při jeonání před rozhodčím soudem zastupoval, :' udehla mu hke pls~m~o~ plnou moc. Vilém K. žalobkyni na z~
klade d~neho ]e~l! zmocneOl l.'red .r~zhvodčím soudem zastupoval až do
l:oslednrho ]ednall1. Po tomto Jednanr vsak plnou moc své manželce vrá.
úl. Tím sn;lou.vu zm?cňovací vypověvděl a zmocňovací smlouva byla
§. 1021 ?bc. zak. zrn.sena; teprve za ctvrt roku na to doručen byl VilémU
K-?vI na!ez rozho~člho soudu:y té 90bě Vilém K. nebyl již ztTloc:něncoem
sve n:a;nzelky :'- vubec s~ SV'Ů] I manzelkou se nestýkal a s ní
Žalu]lcl dovedela se o nalezu rozhodčího soudu a nález jí byl vydán te-

v měsíci dubnu 1929 při příležitosti odjezdu' Viléma K-e do sallaSp'Ůrno jest, zdali žaloba byla podána ve lhůtě § 595 c. ř. s. stanovené totiž do 3 měsícu ode dne doručení rozhodčího nálezu. Tato lhůta
b la' dodržena, neboť byl-li výfOlk rozhodčího soudu sdělen a doručen
žIlující teprve v měsíci dubnu 1929, byla žaloba, podaná 2. kvěťna 1929,
podána v zákonné lhlitě. Věcně je žalobní nárok oprávněn podle § 595
Č, 3 c. ř. s. O d vol a c í s o II d nevyhověl odvolání. D li vod y: Skutečno,stmi prvým soudem zjištěnými vyvrácen je názor odvolatelův, že
nález rozhodčího sondu byl doručen Vilému K-ovi platně též pro manželku žalobkyni. Prvý soud uznav, že žaloba byla včas podána a že vyhOtovení nálezu žalobkyni doručeného mělo býti podepsáno všemi roz'hadci, právem prohlásil nález za neúčinný.
N e j vy Š š i s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Ježto Vilém K. byl žalobkyni zmocněn toliko k t'Jmu, aby ji při stání
zastupoval, nemohl nález rozhodčího soudu platně býti doručen jem.u
s účinkem také pro žalobkyni. Dlužno proto' lhůtu § 596 odst. 2 c. ř. s .
počítati ode dne, kterého žalobkyně nabyla vědomosti o dlivodu odporo.vání. Tak se stalo v měsíci dubnu 1929. pwčež žaloba ze dne 2. května
1929 byla včas podána. Zástnpčí moc manželova dle § 91 obč. zák. nenahražuje plnou moc procesní ve smvslu § 31 c. ř. s. Manžel není zákonnym zástupcem manželčiným s oprávněním zákonného zástupce osoby
nesvéprávné, a lze proto jeho zmocnění ve sporu posuzovati jen dle
ustanovení platných pro jiné zmocněnce, kteří nejsou advokáty, tedy dle
obsahu plné moci a podle předpisu občanského práva (§ 33 odst. 2
c.

ř.

s.
čis.

14447.

§ 18 (2) zák.

O ochr. nájemníkú ve zněni vyhlášky min. soc. péče
62/34 Sb. z. a n.
Zřeknutlm se »předem« jest vzdání se nějakého nároku, jež se stalo
.před splněním nebo nejpozději při plněni slfbené úplaty.

čís.

(Rozh. ze dne 14.

června

1935, Rv I 568/35,)

Podle tvrzení žaloby vydal žalobce žalovanému podle smlouvy ze
dne 26. ledna 1928 dva směnečné akcepty, znějící celKem na 40.000 Kč
za to, že žalovaný uvolní byt jemu žalobcem pronajatý. Byt byl žalovaným vyklizen dne 15. března 1928. Opíraje se o ustanovení § 20 zák.
o ochr. náj. čís. 44/28 sb. z. a n., domahá se žalobce na žalovaném vrác
cení poskytnuté valuty pokud se týče vrácení směnek. P r v Ý s o u d
uznal podle žaloby. O d vol a cf S'Ů U d žalobu zamítl, D ťl vod y: Žalobce podepsal.prohlášení, jímž se zříká nároku žádati· plnění zpět a to
~ době, kdy již byly podepsány obě směnky. Jest zkoumati, zdali tímto
Jedn~ním žalobce se vzdal nároku na vrácení toho, ,co bylo plněnO', a dále
zdahtoto vzdání se jest dle § 20 cit. zákona přípustné a platné. Že žalobce se vzdal nároku, o tom vzhledem k jasnému znění prohlášení ne- •
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může býti žádné pochybnosti. Jedná ,se jeno!~ o ,otázku, zdali

vzdání se není ustanovením § 20 Clt_ z<lkona vy,nuceno. Tu nutno
dťIraz na slovo »předem«_ Zákon nezakazuje zřek~utí ,se vůbec,
jenom »předem.,; yý~lad, že ~Iovem »př:dem« ;na byh Jenom
vys:loveno, že v zadnem časovem momente ,se na:o~u ne l:e
pomje duchu českého jazyka_ Kdyby takove vzdal1l se melo
vyloučeno) nesmělo by se slovo »předem~ : textu
, ,
jest ho v zákoně použito, znamená skutecne. ol:meze~! zakazu
jevy, které předcházejí, kdežto projevy, ktere ~asleduJl, JS(~.u pone,eh,íny
zákonem stranou a tudíž jejich platnost nel1l nIjak ,dotcenoa.
opačný jest umělý a příčí, se,§ 6 o. z. Proto tal~e .zalobcuv
kterÝ nestal se predem, nybrz teprve po podepsaJ11. ob O\] omo. nol,
V dóbě, kdy žalovaný se již stěhoval,. sluší P?,vazov~!1 z~ p!atny.
lobce se zřekl svého nároku na vrácenr a nemuze tudlz s uspechem
lobou vrácení svého plnění se domáhati.
N e j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Smlouva, kterou si nájemník dává poskvtovati
úplatu za uvolnění bytu !1(~b jiných místností, spadá
odst. 2 zákona o ochraně nájemníků č. 48/25. Podle A.',.I~.l_'
nejvyššíh? soud~ náleží pod zápov~.ď § 20 odst. ~. uve~. záJk. ,také
nání mezI vlastnrkem domu (pronajlmatelem) a naJemmkem, ze se
za úplatu vvstěhuje, neboť zákon rozumí slovy »postoupení bytu«
uvolnění, ať již pro vlastníka domu nebo pro jiného nájemníka,
z jakékoliv příčiny (sr. na př. rozh. č. 12552,9955, 9931, 8353,7
7429, 6045 a 3007 sb. n. s_l. Jde dále o otázku, zdali žalobce se nl:ltně
zřekl nároku na vrácení toho, co plnil prolti "sta-novení § 20
uved. zák. (§ 2'0 odst 3). Nároku na vrácení »odstupného« lze se ""une
zřiti, čemuž nasvědčuje doslov i smysl § 20 (2) [nyní § 18 (2)]
o ochraně nájemníků. takže běží jen o výklad slova »předem«.
neusta'novuje - určitý časo,vý termín, do něhož jest pokládati
»předem« a od něhož již za vzdání se dodatečné. ale již podle dOislo',u';
zákona, kde se praví, že nároku na vrácení nelze se předem zřící,
vyložiti zákon tak, že toto zřeknutí se platí jen tehdy za vzdání se
dem«, stalo-li se před splněním nebo nejpozději při plnění oHhonb
úplaty. Správnost tohoto názoru plyne také z úvahy, že nárok na
cení vzniká teprve splněním, teprve od té doby lze požadovati zpět,
bylo plněno, teprve od >fé doby začíná běžeti promlčecí lhůta (§ I
obč zák. slova »0 sobě« a rozh_ Č. 8352' sb. n. s.) a teprve od té
nastalé vzdání se by již nebylo předem, takže dokud nebylo P~lj:~l~iJt
vzdání se »předem.« Dovolatel klade ovšem důraz na ústní
.
které předcházelo jak podpisu směnek, tak i písmnémll zřeknutí se, a na
zjištění prvního soudu, že bylo požadováno písemné prohlášení za úče-·
lem obcházení zákona. S !ěmHo vývody není vš<ťk v Drávu, neboť dovolatel nebyl uveden v omvl (~ 871 a 876 ohl'. zák.). Bylo mu přece
vyloženo, že dřívější vzdání se jest bez účinku a že je třeba nového prohlášení o vzdání se. Podepsal-li předložené mu písemné prohlášení i
~ tomto výk1adu a' po splnění závazku k akcepťl! směnek, když mu neÍ!čjn-

i dřívěišího vzdání se byla vysvětlena, vzdal se tím dodatečně
nf St ' nároku na vrácení směnek, po připadě směnečné valuty. Nešlo
p a ~~házení zákona, jenž dodatečné zřeknutí se nevylučuje, a nešlo
jednání zákonem zapovězené, ani o jednání na oko,
o Oto také ani
pr~oť žalovaný mohl pokládati vzdání se žalobcovo za vážné a jeho pi~:mné prohlášeni za pl~tící tak, jak bylo ::yd~no (§. 8~9 obč; zák.),
kdežto vnitřn~ výhrada zalobcova nemela zadneho pravmho vyznamu
(§ 916 obč_ zak.).

°

čís.

14448.

o tom,

zda jde o věc nepatrnou, rozhodu.ie předevšim
v žalobě žádaná, takže se pak již neurčuje hodnota
sporu podle §§ 55 až 59 j. ll.
částka

(Rozh. ze dne 14_

června

peněž}tá
předmětu

1935, R II 277/35.)

Zalobce tvrdě, že zkrácením nájemní doby utrpěl nevyužitím jim
rovedených investic škodu 750 Kč, domáhá se na pronajímatelích po
~dečtení 260 Kč za poslední nájemné, které již nezaplatil, 490 Kč.
Předmět sporu ocenil podle § 55 (3) j. n_ na 750 Kč. P r v Ý s o 11 d žalobu zamítL O d vol a c í s o u d odvolání odmítl. D ů vod y: Zaloha
byla podána ve skute~nosti na z~pla::ení ob~osu , 490 Kč, a je9in~ťato
peněžitá částka byla zalobcem VUČl zalovanym zalobou uplatnovana ~
io je rozhodnou pro ocenění předmětu sporu (§ 448 c- ř. s_jo V žalobe
sice uvedl žalobce, že oceňuje předmět sporu na 750 Kč podle § 55
věta 3 j_ n., leč ocenění to není přípustné, ježto ustanovení § 55 věta 3
j. ll_ předpokládá vzájemné pohledávky s porných stran mezi sebou a
z toho vyplývaiící přebytek ve prospěch té neb oné strany. V daném
sporu se o nějaké vzájemné pohledávce nejednalo_ Jde tedy o věc bagatelní dle zákona ze dne 11. prosince 1934 čís. 251 sb. zák. a nař., a poněvadž odvolání ve věcech bagatelnich jest přípustné pouze z důvodu
zmatečnosti ve smyslu § 477 čís. 1-7 c_ ř. S. (§ 501 c- ř_ s.), jenž nebyl
'v odvolání uplatněn, bylo odvolání v neveřejném sedění podle § 471
čís. 2 a § 473 C. ř. S. jako nepřípustné odmítnuto.
Ne j v y Š š í s o u d odmítl rekurs do tohoto usneseni.
Důvody:

V žalobní prosbě byla žádána částka 490 Kč. Je-li předmětem sporu
peněžitá částka, jest podle § 448 c. ř. s_ (ve znění zákona z ll. prosince 1934 číslo 251 sb. z. a naL čl. I číslo 1) ocenění předmětu sporu
žalobcem pro způsob řízení bezvýznamné, ježto podle tohOlto zákonného ustanoven! rozhoduje o způsobu řízení především »peněžitá částka
, v žalobě žádaná_" Do § 448 c_ ř. S. v doslovu článku I čísla 1 zákona
čís. 251/34 byly sice za slova »nebo hodnota předmětu sporu.- v závorce
pOjaty §§ 54 až 59 j_ n_, aby bylo naznačeno, že bagatelni mez, - tedy
způsob říz e n í -. se určuje právě takovým způsobem jako hodnota
předmětu sporu při určování příslušnosti, ale tú platí jen pro případy,
v' nichž v žalobě není žádána určitá peněžitá částka, nebnf je-li žádána,

Čís.

-
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platí tato podle úvodních slov § 448 c. ř. s. a neurčuje se již
sporu« podle §§ 55 až 59 j. n. Poněvadž ID však částka
sahuje 500 Kč platí ustanovení § 517 odstavce 2 c. ř. s., podle
proti usnesení odvolacího soudu ve věcech nepatrných jest rekurs
!oučen. Byl tedy rekurs odmítnut podle § 526 odstavec 2 c. ř. s.

právni význam doložky v pojišťovacím návrhu, že navrho"atel
jlZnává stanovy i po jišťovací podminky, když je při podpisu návrhu nemohl znáti.

předmětu

čís.
Příslušnost

14449.

pracovniho soudu pro spor o náhradu škody

~.h?mikern proto, že žalovaný podnikatel ho nepřihlásil k pensijnlntu
po]lStění.

(Rozh. ze dne 15.

června

1935, R I 562/35.)

Žalobce - horník domáhá se na žalovaném horním podnikateli
náhrady škody proto, že jím nebyl přihlášen k pensijnímu pojištění. Žaloba byla podána u pracovního soudu v T.-Š., jenž ji a !imine fori odmítl z důvodu, že věc nenáleží před soudy pracovní. Žalobce
proti odmítacímu usnesE'ní rekurs, podal pak žalobu zno,,"u u
slušného soudu o'kresního, jenž řízení přerušil podle § 190 c. ř. s. až do
pravoplatného rozhodnutí o re'kursu žalobcově do výměru všeobecného
pensijního ústavu v otázce, zda žalobce podléhal povinnému pojíštěni.
Rek II r sní so u d k rekursu žalobcovu do tohoto usnesení vyslovi'!
zmatečnost dosavadního řízení podle § 477 čís. 3 c. ř. s. a žalobu odmítl pro absolutní nepříslušnost dovolaného soudu vvsloviv, že k pro.
jednání rozepře je příslušný pracovní soud.
.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl rekursu.
Důvody:

Názor pracovního soudu v T.-Š., že spory z praco"ního poměru
horni0kých podniků nenáleží zásadně před pracovní
s?",dy, n~lze schváliti, n~boť po~le ~ u~ta~ovení dru~ého odstavce § 1
zako.~a ~lS. 131/31~b. z,. a n. n,:?aleze]l pred pracovlll soudy jen spory,
k ]e]lchz rozhodovan! JSou pnslušné orgány zřízené podle zákonů
čís. 144/20 o závodních a revírních radách při hornictví.
čís. 170/24
o hornických soudech rozhodčích. O tako"ý spor tu však nejde, kdyžtě
žalobce se domáhá na žalované firmě náhrady škody, protože ho včas
a řádně nepřihlásila k pensijnímu pojištění. Ježto takové spory nejsou
přikázány k rozhodnutí svrchu uvedeným zvláštním soudům a jde o spor
z poměru pracovního, založeného soukromoprávní smlouvou vzniklý
mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem (§ 1/1, § 2 lit ej zák. Čí~. 131/31
sb. z. a n.), je tu založena příslušno'st pracovního soudu (sb. n. s.
12387, 12816 aj.).
zaměstnanců

a

čís.

(Rozh. ze dne 15.

14450.

Kdy jest zástupce pojišťovny zmocněn přijímati premie ač poóle
smlouvy pojišťovací jest pojištěnec povinen platiti je přúno 'pojišťovně.

.

června

1935, Rv I 1162/34.)

žalobkyně uzavřela se žalovanou pojišťovnou smlouvu pojišťovací
roti vloupání. První prémie byla splatná dnem 20. pubna )l132. Ponstný případ nastal u žalované dne 27. října 1932, kdy žalobkyn·i bylo
odcizeno zboží v ceně 4.200 Kč. Škodu odepřela žalovaná žalobkyni
Jikvidov"ti z důvodu, že p",ní prémie byla placena dne 3. dubna 19,32
obchodnímu zástupci žalované, ač to všeobecné pO'jišťovací podmínky
zakazovaly a že zaplacení to bylo u žalované účetnicky provedeno až po
vzniku pojistného případu. Podle všeobecných pojišťovacích poclmínek
jest však žalovaná pr'Ústa závazku plniti, nastal-Ii pojistný případ před
placením prémie, nebylo-li její placení soudně uplatňováno. To se nestalO'. Žalobě bylo vyhověno s o u d Y vše c h s t o líc, n e j v y Š š í \TI
S o ude m z těchto
důvodů:

Zá:vazek zaplatiti pojistnou prémii jes,! podle § 24 zákona o ,smlouvě
pojišťovací ze dne 23. prosince 1917 čís. 501 ř. z. dluhem přínosným,
leč toto ustanovení, jež jest podle § 42 toho,to zákona velícím předpisem
ve prospěch pojistníkův, nevylučuje, aby nebyla poji'stná prémie zapravována jíným způsobem s platným účinkem pro pojistitele (srv. na př.
1'ozh. čís. 11011 sb. n. s.). V souzeném případě jest rozhodna 'Otázka,
zda se mohlo zaplacení první prémie státi pwstřednictvím zástupce
pojišťovny Jaroslava B., který pojišťovací smlou"u zprostředkoval. Ze
samé zprostředkující činnosti jeho ovšem nelze ještě vyvozovati plnou
moc přijímati prémie, avšak jest p'Úsouditi, jsou-li zde určité okolnosti,
které by tvořily skutkový podklad pro závěr, že takováto plná moc byla
přece jen zastoupenou pojišťovnou projevena, třebas jen nepřímo.
V tom směru jest důležité, že pojišťovna po léta trpěla jmenovanému
. jednateli přijímati pojistné premie, do kteréžto doby spadá též zaplacení
prémie žalobkyní, dále, že jednatel o přijaté prémii ž"lovanou pojíšťo.vnu vyrozuměl. Zaplacení této první pojistné prémie se stalo dříve
n~ž byla pojistka žal'Úbkyni zaslána, ba ještě před samou splatností
této. prémie, a pr'Ú·to předpis čl. 8 čís. 5 všeobecných pojišťovacích podmínek, vytištěných na této pojistce, nemůže míti významu, jaký mu dovolatelka přikládá. Do,ložkou v pojišťo'vacím návrhu o tom, že navrhovatelka uznává stanovy i pojišť,o·vací podmínky - které ještě nemohla
ani znátí při podpisu návrhu dne ll. dubna 1932 a tím méně při placení
první prémie dne 3. dubna 1932 - nebyl obsah pojišťovacích podmínek
ještě pojat do pojišťovacího návrhu. Proti názoru, že přes to bylo na
žalobkyni, aby se s obsahem poiišťovacích podmínek obeznámila, jest
uvéstí, že i na poiiš~ovně bylo, aby se o to spolehlivěji včas po,starala,
ze]1néna vytištěním plného znění pojišťovacích podmínek na návrhu
samém, a dále, aby nebyla opomenula zpraviti žalobkyni včas o tom,
že neuznává způsob, jakým první pojistná prémie zaplacena. Ani v návrhu pojišťovacím není přímého upozornění, podle něho,ž by se neuzná~
Civilnl rozhodnuti XVII.

31.
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valo placeni konané jednateli. Odporovalo by poctivosti a důvěře,
pojišťovna sama nejsouc bez opomenutí, teprve po nastalé příhodě
jistné neuznánla zaplacení prémie a uplatňovala z toho důsled
pojistníka nepříznivé. Z· vývodů těch plyne, že zaplacení první POjIstné
prémie dne 3. dubna 1932 jednateli Jaroslavu B. se stalo s
účin
kem pro žalovanou pojišťovnu, takže není podkladu pro namítané prodlení a následky z toho vyvozované.
čis.

14451.

Zrušovací sUžnost podle § 46 honeb. zák. pro Čechy jest podati
patnáctidenni (§ 54 (2) zák. čis. 100/31 Sb. z. a n.).

lhůtě

(Rozh. ze dne 18.

června

1935, Rl 437/35.)

P r v Ý s o u d zrušil k zrušovací stížnosti Jindřicha H-Sch-a nález
smluvčího soudu. Rek u r s 11 í s o u d k rekursu odpůrce Jana N-a
usnesení prvého soudu zrušil a odmítl zrušovací stížnost do výroku
smluvčího soudu podle § 46 honeb. zak. jako opožděnou. D ů vod y:
Zrušovací stížnost podle ustanovení § 46 honeb. zák. pro čechy ze dne
I. června 1866 čís. 49 z. z. čes. proti nálezu soudu smluvčího je,st podati
do 14 dnů po doručení nálezu, byl-li nález vydán písemně (Ol. U.
čís. 14734). To se však v souzeném případě nestalo. Byl-li, jak zjištěno,
nález doručen navrhovateli dne 18. května 1934, a byla-li proti nálezu
tomuto' podána zrušovací stížnost teprve ll. srpna 1934, stalo se tak
opožděně a proto bylo stížnost tuto jako opožděnou odmítnouti (§ 39 I
zák. čís. 100/31 sb. z. a n.).
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Jde 'O, to, do jaké lhůty jest podati zrušovaCÍ s'tížnost do výroku
smluvčího soudu podle § 46 honeb. zák. pro čechy ze dne 1. červua
1866 (čís. 49 z. z.). Podle spisu byl tento výrok domč,en do'volacímu rekurentu nejpozději dne 18. května 1934. Zrušovací stížnost došla k soudu
I. stolice dne 14. srpna 1934. Rekursní soud se nepřípadně odvolává na
rozhodnutí bývalého nejvyššího S'Oudu vídeňskéh'O, uveřejněné poci čís.
14734 ve sbírce Ol. U. staré řady. Neboť rozhodnutí to ze 13. června
1893 jest vybudováno na ustanoveních starého všeobecného, soudního
ze dne 1. května 1781 čís. 13 sb. z. S., který podle čl. I uvozovacího
zákona k civilnímu řádu soudnímu ze dne I. srpna 1895 čís. 1 12 L z.
pozbyl své moci. Naproti tomu ustanovení § 46 honeb. z,rk. pro čechy
nepozbylo novým civilním soudním řádem své působnosti a lze se proti
rozhodnutím smluvčího soudu tak jako dříve brániti ne žalobou, nýbrž
jen zrušovací stížností (plenisimární rozhodnutí bývalého nejvyššího
soudu vídeňského ze dne 15. ledna 1902, Ol. U. n. ř. 1847). Řízení, jež
se koná u soudu o zrušovaCÍ stížnosti, jest řízení nesporné (Ol. U. n. ř.
1847,2236). ,Zrušovací s@uost nutno podati do určité lhůty, ale neplatí
tu předpis § 596 c. ř. s., který k podání žaloby na zrušení rozhodčího
řádu

-
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•
t noví lhůtu tří měsíců. Podle § 34 zákona čís. 100/31 sb. z. an.
vyroku s ~orném řízení obdobně užíti ustanovení zákona o řízení sporlz~V nes pokud jde o strany, zmocněnce, právo chudých, ří.zení, ústní
~e!11 ,je.n, důkazy 'usnesení a navrácení k předešlému stavu, mkohv}edy
J1 n3nl 'ení civil~ího řádu soudního o řízení rozhodčím (§§ 577-~99).
US a,no: cí stížnost podle § 46 honeb. zák. pro čechy jest podle své podZt~tO~pravným prDstředkem, o němž se, jak již nahoře uvedeno, roz~o
s.) V soudním řízení nesporném. Důsledkem toho Jest, pokud jde o lhutu
dUje d ' I' zrušovací stížno'sti o\}dobně použíti zákona ze dne 19. června
k po an
'
. h sou d~I' h
"
.
1931 čis. 100 sb. z. a n. o základních
ustanovelllc
ú.. nzem neorného o lhůtě rekurs ní. Poněvadž pak.pod~e § 54 (~! zak. c~s: 100(31
~b. z. a n. je lhůta rekurs~í l~denlll, musI .zr~so:':'CI sl!zn,o~t byh poda,;a
, do 15 dnu. Zrušovacl shznost, podana temer za 3 meSlce, jest ,?poz~~~~ a byl'Ú ji proto odmítnouti (§ 39 (1) zák. čis. 100/31 obdobne).
čis.

14452.

K § 3 g) zákona čis. 33/34 Sb. z. a n.
Splátkami podle tohoto předpisu nejsou vyrovuací kvoty.
Rozh. ze dne 18. června 1935, R I 580/35.)
P r v Ý s 00 u d zan;ít1 návrh ~ovinného zeměděl~e, ~~ exekuce vnucenou $právou protI nemu vedena byla podle § 1 zak. CIS. 33/34 sb. z.
a n. ve znění čl. I vl. nař. čís. 2'59/34 odložena. Rek II r s n I s o' u d
návrhu vyhověl. D u vod y: Prvý soud zamítl návrh povinného na odklad exekuce vnucenou správou nemovitostí s odůvodněním, že vymáhaná pohledávka je poslední 5% kvot?u vyrovn~cí splatn,ou dne. 1: je~n~
1934, že tedy jde o smluvenou kapitalovou splatku ne~~esahu]lcI roene
5% původní jistiny, splatnou po 9. květnu 1933, na mz nevztahuje se
ve smyslu § 3 lit. g) zák. čís. 33/34 ve znění vlád. nař. 259/34 ochrana.
Podle § 3 cit. zák. nelze povoliti odklad vymáhání pohledávek po 9.
květnu 1933. Zde jde o pohledávku přihlášenou k vyrovnání, která je
,vymáhána, pokud jde o poslední 5% kvotu splatnou dne 1. ledna 1934.
Soudním vyrovnáním nenastává novace pohledávky, nýbrž pohledávka
pouze zaniká co do částky převyšující vyrovnací kvotu (čís. 3373, 528~
sb. n. s.). Podle § 3 lit. f) cit. zák. rozhodUje vznik pohledavky a )e t~dlz
. nerozhodné že podle vyrovnání poslední část kvoty byla splatna az po
9 . květnu 1933. V § 3 lit. g) upus'lil ovšem zákon od kriteria zaujatého
v odst. 1 lit. I) a okamžik vzniku pohledávky nahradi'! okamžikem splatnosti, avšak pod smluvené pravidelné kapitálové splátky s~latné po
9. květnu 1933 nelze podřaditi vyrovnací kvoly, na které, jak plyne
z dúvodové zprávy, při ustanovení § 3 lit. g), vubec pomyšleno nebylo,
a nutno tudíž, ježto jde o pohledávku vzniklou před 9. květnem 1933,
přiznati dlužníku, který je zemědělcem, nárok na odklad.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Duvody:
Rekursní soud správně vvložil, že za smluvené, pravidelné kapitálové
splátky podle § 3 písm. g) ·zák. čís. 33/34 sb. z. a n. nelze po,kláda!i
31'
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vyrovnávací kvoty. Plyne to již z toho, že v § 3 písm. g) zák. čis. 33/34
sb. z. a n. ve znění čl. I vl. nař. čís. 259/34 sb. z. a n. se stanoví že
smluvené pravidelné kapitálové splátky nesmějí přesahovati ročně '5%
původní jistiny, kdežto podle § 4 čís. 5 vyr. ř. úhrn vyrovnacích kvot
činící nejméně 45% původní pohledávky, musí býti zaplacen dú dvo~
let od podání návrhu, takže roční splátky činí nejméně 22 Y2 % ročně
tedy daleko více než 5,% původní pohledávky. Stanoví-li se v § 4 čís.
vyr. ř., že vyrovnací kvoty musí býti zaplaceny v poměrně krátké době
dvou let, jest z toho dále zřejmé, že při nich nejde o pravidelné kapitác
lové splátky pocházející z dlouhodobých úvěrů, jak to předpokládá ustanovení § 3 písm. g) zák. čís. 33/34 sb. z. a n. Ostatně nelze přehlédnouti
že, nebyla-li poslední vyrovnací kvo'Í,a včas zaplacena, může obživnouti
podle § 67 vyr. ř. celá původní pohledávka, která vznikla před 9. květ
nem 1933. Nejde tu proto ani o případ podle lit f) § 3 cit. zák., podle
něhož by nebylo přípustno odklad exekuce povohti.
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Námitky proti pohledávce ze splátkového obchodu, jichž se dlužník
vzdáti podle § 4 zák. o splátk. obch. čís. 70;96 ř. zák.
může dlužník vznésti proti postupníku, i když po postupu uznal dluh svůj
jako jeho pohledávku.
nemůže účinně

(Rozh. ze dne 18. června 1935, Rv II 80'6/33.)
žalovaný koupil od obchodníka s kobercí dva koberce v požadované
a 6.()00 Kč. Kupní cena měla býti zapravena 'třemí splátpostOIUpÍ'l svojí pohledávku z tohOlto prodeje žalobci, jež
Jl ve zbytku 13.00'0 Kč nyní žalobou vymáhá. P r v Ý s o u d žalobu zamítl. D ů vod y: Mezi žalovaným a postupitelem došlo ke koupi koberců
na spláťky~. Zboží byl'o odevzdáno před zaplacením kupní ceny, byly
s~luveny tn splátky a běželo u postupitele o živnostenský provoz (§ 1
zak. <; sp!át~. obch.) .. Námitka. žalO'voaného, že jde v daném případě
o zkr~ceOl pr~s. polov!cl ceny, Jest ~uvod.na. Tento právní prostředek
vZOlka z kazde uplatne smlouvy a ma za učel, aby nebylo zneužito nezkušenosti poškozeného. Jest odůvodněn, jestliže »jedna strana by nedostala,ani pO,lovíci obecné hodnty toho, co by dala druhé stran,ě« (§ 934
obč; za~.). Pn obchodech ~plátkových přísluší právní prostředek pro
zkr~ce?1 .nad p~lovlcl k~l'cI I \ehdy, znal~h kupitel pravou hodnotu věcí,
a, zust~va bez ~čmku tez, vzda-h se, ~uplÍel tohoto právního prostředku
(S 4 zak. 'O splatk. obch.). Kupltel mu ze odporem, jak to zde číní, žádati,
aby právní jednání bylo z;ušeno a dřívější stav zřízen. Odpor jeho se
nepromlčuJe (§ 1487 obč. zak.). Obecná hodnota prodejní prvého koberce
(v roce kupu) či'nila nejvýše 7.500 Kč a byl prodán za 18.500 Kč a koberce druhého 1.800 Kč, ač byl prodán za 6.0'00. Kč. Námitka žalovaného zkrácení přes polovici je proto opodstatněna a žalovaný se právem
domáhá zrušení kupní smlouvy. O d vol a c í s o u d vyhověl žalobě.
D ů v o d·y: Soud prvéstoEce nehleděl k tvrzenému uznání pohledávky
žalobcovy žalovaným po provedeném postupu pohledávky. Toto bylo
ceně 18.50'0' Kč
~ami. Prodatel

'ak posuzovati s hlediska ustanovení § 1396 obč. zák., podle něhož
~fllžník uznal-li pohledávku vůči poctivému příjemci za. pravou, je vázán
~spokojiti h0.iako svého věřitele a v takovém případě již nemů~e uplat~
niti své námitky proh pohledavce, pko by to ! proh ceSlOnan UCIOlÍl
mohl, kdyby pohledávku n:,uznal. Tak.o~é uZ,náni má pl~Ot! P?Chvé~,:
cesionáři povahu samostatneho zavazujlclho duvodu a dluZOlk Jim ztracl
rávo na námitky, které měl vůči svému věřiteli. OdvolaCí soud má za
Prokázáno, že žalovaný pří jednání právním zásll\pcem žalobce po proeedené cessi pohledávku žalobcovu uznal, neboť nenamítal nic ani pokud
jde o výši, ani splatnost pohledávky, nýbrž nabízel jen měsíční splátky.
Obsah tohoto jednání a projevu žalovaného nedává rozumné příčiny pochybovati o tom, že pohledávku uznával (§ 863 obč. zák.). Jest tedy
uznání pohledávky prokázáno. Námitka zkrácení přes polovici pravé
ceny, žalovanému snad příslušející, zaníkla tedy uznáním pohledávky.
vůči cessionáři podle § 1396 obč. zák.
N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvního soudu.
Důvody:

Jde o obchod splátkový, o kterém platí ustanovení zákona ze dne
27. 'dubna 1896 čís. 7() ř. z., ježto jsou tu podmínky § 1 tohoto zákO'na.
Platí proto pro tento případ i ustanovení § 4 zák., podle něhož kupujícímu přísluší právní prostředek pro zkrácení přes polovici kupní ceny
také tehdy, když znal pravou cenu věci nebO' když prohlásil, že přejímá
věc ze zvláštní obliby za cenu mimořádnou. Tento právní prostředek má
místo i tehdy, je-Ii splátkový obchod jednánim obchodním a strany nemohou účinně se vzdáti tohoto právního pro>středku. S hlediska zmíně
ného § 4 zák. čís. 70/96 ř. z. i ostatních ustanovení zákona toho nutno
pohlížeti na ustanovení § 1396 ř. Z., neboť dluh žalovaného ze splátkového obchodu nemůže ztráceti tuto svoji povahu zákonem chráněnou
tím, že pohledávka prodatelova byla postoupena jiné ·o>sobě. Takovým
postupem by mohl býti vždy zmařen účel zákona a ochrana osob na
splátky kupujících. Proto nutno usoudíti, že uznání dluhu ze splátkového obchodu vůči postupnikovi pro zvláštní povahu dluhu ze splátkového obchodu pod ochranu zákona č. 7'0/96 ř. z" tedy novějšího zákona,
postaveného, nemá význam uznání v § 1396 obč. z. uvedeného. Námitky
proti dluhu ze splátkového obchodu, kterých se dlužník účinně podle
§ 4 vzdáti nemúže, nutno tedy pokláda'li za stávající í vůči postupníku,
vůči němuž dluh byl uzmin.
čis.
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Zvláštuí výhoda podle § 151 konk.
(Rozh. ze dne 18.

června

řádu.

1935, Rv II 456/35.)

Žalovaný pří hlásil ke konkursu žalobkyně firmy P. a spol. v J.
v první třídě věřitelů pohledávku 29.000 Kč, která byla uznána správ,
cem konkursní podstaty jen částkou 13.0'50 Kč, a v třetí třídě věřitelů po-
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hledávku 120.850 Kč. Dne 19. září 1932 došlo k nucenému vyrovn<lm,
dle něhož měli obdržeti věřitelé třetí třídy 20% svých pohledávek,
splatných ve třech splátkách, a to první splátku iO,% do měsíce po pravoplatném potvrzení vyrovnání, druhou splátku 5% do 6 měsíců po
splatnosti první splátky a poslední splátku 5% do 9 měsíců po splatnosti první splátky ve měně československé. Krajský soud v J. potvrdil
toto nucené vyrovnání usnesením ze dne 27. záři 1932, které bylo dne 7.
října 1932 na soudní desce vyvěšeno. žalovaný tvrdě, že žalobkyně (a
její veřejní společníci) zaplatila toHko částečně prvou splátku, že další
splátky, ač up-omenuta doporučenými dopi·sy, nezaplatila a že nastaly
tak následky § 163 k-onk. řádu, vymáhá mobilární exekucí zbytek celé
přihlášené pohledávky. V žalobě o nepřípustnost té'to exekuce podle
§ 35 ex. ř. namítla žalobkyně, že ještě za konkursního řízení zavázala
se zaplatiti žalovanému podle dohody s ním dne 26. září 1932 uzavřené
k úplnému vyrovnání všech nároků, které přihlásil ke konkursnímu ří
zení, celkem 24.000 Kč a to tím způsobem, že obdržel žalovaný 7.500 Kč
od správce konkursní podstaty Dr. F-a. Zbytek 16.500 Kč měl obdržeti
v ročních splátkách po 2.000 Kč. První byla splatná 31. prosince 1932.
Poněvadž tyto pl<ltby smluvně převzaté konala, nemůže býti řeči o tom,
že pro nedodržení nuceného vyrovnání pohledávka žalovaného proti ní
obživla a jest proto t<lké exekuce proti ní vedená nepřipustná. P r v Ý
S o u d uznal podle žaloby. D ů vod y: Řešiti jest jen otázku, zdali dohoda uzavřená žalobkyní se žalovaným jest pro žalovaného nezávazná.
Především

-

není správné

mínění

žalovaného, že nucené vyrovnání jest

podle § 164 korťk. řádu bezúčinné, jestliže úpadce ujedná s jednotlivými
věřiteli menší kvotu, protože je pro něho, vyloučeno, aby zapl<ltil věřite
te1ům třetí třídy 20% kvotu. Účelem nuceného vyrovnání jest, aby menšina věřitelů byla proti své vůli přinucena k tomu, uspokojiti se s kvotou, pro kterou hlasovala většina věřitelů. To však nevylučuje, že ten
který věřitel zvláštním ujednáním pOlsky tne úpadci ještě větši slevy než
nucené vyrovnání, jak to učinil žalovaný dohodou ze dne 2'6. září 1932.
Jest tedy s tohoto hlediska dohoda ze ,dne 26. září 1932 platná a účinná.
Další námitka žalovaného, že dohoda ze dne 26. září 1932 je pro něho
nezávazná pmto, že Josef P. mu sliboval výhodné zaměstnání u firmy
a takto zvláštních výhod, rovněž neobstojí. Podle § 164 odst. I konk. ř.
může každý konkursní věřitel, bylo-li nuceného vyrovnání dosaženo nedo,:oleným poskytnutím zvláštních výhod jednotlivým věřitelům, žalovab, aby mu byl zaplacen schodek, n~b aby byla jinaká výhoda prohlášena za bezúčinnou. Tento nárok však podle odstavce 2 §' 164 nepří
sluší konkursním věřitelům, kteří se súčastnili nedovolených úmluv. Pro
takového věřitele je tedy nucené vyrovnání účinné. Vzdal~li Se takový
věřitel zvláštním ujednáním s úpadcem za to, že mu úpadce poskytl nElb
přislíbil zvláštní výhodu, částečně svých nároků, které by měl podle nuceného ,vyrovn~n~, n~ní tu příčiny, proč by~:rkové vzdání se mělo býti
neplatne a bezučmne a nedá se z us1anovem § 164 konk. ř., aniž z jiného zákonného ustanovení vyvozovati, že by byla v lakovém případě
zvláštní dohoda mezi stranami sjednaná nevázaná. I kdyby se tedy mělo
~a to, že. ž~l~~aný v uje~nání ze ?ne 26. ~áří 1932)en proto poskytl
upadkym vetsl slevy, nez poskytule nucene vyrovnaní, že Josef P. mu
sliboval další zaměstnání u firmy a že toto slibování jest považovati za

zvláštní výhodu ve smyslu § í 64 konk. ř., bylo by přece toto ujednání ze
dne 26 ..zá~í 1932 pr~ ž,alované~o. závazné. POk~I,~ konečně žalovaný ve
svých namltkach tvrdl, ze ulednam ze dne 26. zan 1932 nemá pro něho
závaznosti, protože úpadce za trvání konkursního řízení není ani svéprávný~1, ani. způsobilým k právnÍ1;1U. jednání, n~ní ,ani tot? tvrzení
správne. Zahalemm konkursu nezrusule se am svepravnost upadcova
ani jeho zpilsobil~st k právnímu jednáni, nýbrž nastává jen, jak vyplývá z us!a~ovem §§,3 a 4 .~onk: L, obme:zen,í jeho .z~ůsobi1os!~ k. právnímu lednam potud, ze bezucmna ISOU pravm lednam, kterýmlz upadce
disponuJe k?nkursn~ podsta~ou. Naproti tomu jsou platná jednání úpadcova vazana podmmkou, ze konkurs bude zrušen. O takové právní
jednání v souze,ném případě ,ide, nebo!. ujedn~ním ze dne 26. záři 1932
byl stanov~n narok zaIo:,aneho, pro pnpad, ze konkms bude po sjednání nuceneho vyrovnam podle § 159 konk. ř. zrušen, což se také usnesením ze dne 22. května 1933 st<110. Podle konkursního řádu měl žalovaný pro svou původní poh'ledávku proti firmě P. a spoL exekuční titul
vzniklý zápisem konkursního komisaře v seznamu přihlášek. žalovaný
tvrdil ve svém exekučním návrhu, že podle § 163 konk. ř. obživl tento
jeho původní exekučni tHul proti firmě P. a spot, prolože tato nesplnila, záva,z~k ~ nuc~ného vyrovnání; Firma P. ~ spol. neměla proti žalovanem~ zadneho.zavazku z nuceneho vyrovnaní, neboť toto nenabylo
v pon;eru , mezI firmou P. a spol. a žalovaným vůbec nikdy platnosti,
pro;?ze, zavazky firmy P. a ~P.ol. proti. žal?v.anému byly urovnány
zvlastlll dohodou ze dne 26. zan 1932. Sjednamn1 této zvláštní dohody
zanikl exekuční titul vzniklý žalovanému zápisem konkursního komisaře
v seznamu přihlášek. Na základě tohOl exekučního titulu byla proti žalobkJ;n~ povolena ~xek~ce. ťoněvadž se v tomto sporu ukázalo, že exekUČlll htul t~n zamkl Ujednaní ze dne 26. září 1932, bylo žalobnímu nác
r?ku ~yhove~o: O dv o I a c í S? ~ d žalobu zamítl. D ů vod y: Nelze
sl~e. mc ~~~l11ah p,?'ll tomu, kdY,' up",dce s~ dohodne po přijatém vyrovl1an~ s ,ventelem, z~, se .spokOII s kvotaml menšími. To by bylo však
spravne pouze v pnpade, kdyby k tomu nebylo připojeno nějaké další
ustanovení o zvláštních výhodách pro věřitele. V přítomném případě
tvrdil ž~lovaný, že dlužnice mu slíbila zvláštní výhody, to'liž Že po
skon~elll k?nkursu bude znovu přijat jako dílovedoucí do jejího podniku
za vy~o~ny.ch po~ml.nek. D.ohoda ze 26. září 1932 neobsahuje sice ustan9,ve111, ze lest pnma SPO'lltOSt mezi snížením kvot a mezi úmluvou o
znov~přijetí žal~va?ého do, podniku firmy. Přesto bylo ve skutečnosti
Jednano, o tom, ze zalovany bude opět do služeb firmy přijat, když tato
začn,e ~ra~ova': ~o ~o'l1kursu:: .0 ,služebním, pom~ru mělo býti uzavřeno
zvlástm u]ednam. Treba UVáZlI!, ze pohledavka zalobcova u žalovaného
ve. 111. .třídě činila ,120.800 Kč, ,ž~ ,;yrovnání bylo přijato na 20% kvot
splatnych nelpozdell do 16 me'SICU po p<avoplatném potvrzení nuceného vyrovnání a že dohoda z 26. září 1932 závazek úpadkyně snižov~la; pokud lde o pohledávku II1. třídy, na pouhých 16.500 Kč splatuych po ?OOO Kč ročně počínaje 31. prosincem 1932, pročež nelze pochybo,vah o tom, že byla přímá souvislost mezi snížením pohledávky žalov"!1eho a přislíbením znovupřijetí žalovaného do zaměstnáni úpad~
~yne po, sk~~čení konkursu za vý'hodných podmínek. Žalovaný by nebyl
Jmak mel zalem na tom, a'by smzoval dále přijaté již kvoty, kdyby 11e-
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jednalo se o jeho zn~vupř!jet! od I:ráce za výhodných p~dmí?ek.
žalující strana nepoprela, ze slo o' umluvu vzhledem ke shbenym LV:""t_
ním výhodám. Tato skutečnost je zjištěna. žalovaný může ~nepl"tn,ost:,~,
zmíněné dohody namítatí pře,sto, že na ní sám měl účast. Tato podmínka ve smyslu § 164 konk. ř. týká se pouze naříkání platnosti učině_
ného nuceného vyrovnání. O tOl zde ve skutečnos,ti neběží, ježto žalo_
vaný nepopírá pravoplatnost nuceného vyrovnání dle § 164 konk. ř.;
nýbrž pouze ve smyslu § 163 konk. ř. uplatňuje jeho neúčinnost proto,
že přijaté kvoty nebyly zaplaceny. Ani obdobně nelze použíti ustanovení
§ 164 uvedeného zákona v tom' smyslu, že ža1:ovaný by jako účastník
dohody o zvláštních výhodách nemohl namítati neplatno,st ujednání.
Zmíněné ustanovení konkursního řádu má za účel udržetí platnost nUCe ..
ného vyrovnání v případě, když ten, který se účastní na zvláštních výhodách, by chtěl neplatnost vyrovnání z tohoto důvodu tvrditi. Dne
26. září 1932, když byla dohoda učiněna, nebylo ještě nucené vyrovnání
schváleno. V té době byl ještě žalovaný v nejistotě, co se stane s jeho
pnstavením, a již proto mohlo býti snadno využitkováno této jeho situace k tomu, že bude souhl!asiti s velkým snížením svého nároku, když
mu bude slíbeno opětně místo. Již proto jeví se tudíž celá dohoda ze
26. září 1932 jednáním nedovoleným, směřujícím přímo proti hlavním

zásadám nuceného vyrovnání spočívajícím v tom, že se má všem věřite
lům III. třídy dostati stejného uspokojení. Vždyť ve smyslu § 156 konk.
jsou neplatná ujednání, která by se příčila obmezení zproštění dlužníka ohledně částky přesahující přijaté a pravoplatné potvrzené vyrovnání. Z toho také dlužno usuzovatí na to, že jakékoliv jiné úmluvy mezi
úpadcem a veřitelem jsou nepl'atné a nepřípustné a to tím spíše, že dle
§ 151 konk. ř. jest neplatna úmluva úpadce s věřitelem o poskytnutí
zvláštních výhod proti jiným věřitelům stejného druhu. Následkem toho
dlužno celou úmluvu z 26. září 19132 příčící se po d s ta t ě nu c ee
n é h o vy r o v n á n í a také dob rým mra v ů m pokládati za neplatnou. Protože jde o dohodu nep'la tnou, nemůže zn"menat; nějakou
novou skutečnost, která by exekuční titul zastavovala nebo zrušovala.
Pro'to právem dlužno míti za to, že i nucené vyrovnání platilo pro žalobkyni a to tak, jak bylo přijato a jak bylo potvrzeno. žalovaný plným
právem žádal o exekuci na plný zbývající obnos a to proto, že žalobkyně nesplnila vůči němu přijaté nucené vyrovnání. Podle nuceného
vyrovnání mělo býti ""placeno 20% ve třech splátkách a to první
splátka 10% od měsíce po pravoplatném potvrzení nuceného vyrovnání,
druhá splátka 5% do 6 měsíců po té a poslední 5% splátka d.o 9 měsíců
po spi'atnosti první splátky. Že žalující strana vuči žalovanému toto vyrovnání nesplnila, jest nesporné, žalující strana tvrdila pouze, že plní
pouze zvláštní dohodu uzavřenou s žalovaným. Právem proto nastala
spl'atnost celého zbytku dluhu, když vyrovnání nebylo plněno.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl do.vnlání.

.Čís:

14455 -

V úmluvč bez souhlasu věřitelů (§ 150 odstaVeC (2)
ř.) učiněné, přijati žalovaného po skončení ko,nkursu

druhá věta konk.
jako dílovedouc
dno za výhodných podmínek, jest obsažena zvláštní výhoda podle

14457 ---

ř., byť i žalovaný v s?uvislosti s tímto slibel;' slevil vyr~v
nad kvotu 24.170 Kč na. 16.500 Ke ~ souhl~st1 se zna~nym. prodl'o~lZe
'm splatnosti ]eduotltvych smluvenych splatek. Nebol prave 10, ce ho
~~ mu nemělo do.stati ~ůbec a z~včas na vyrov?acích splátkác~, l1l'''~
býti nahraženo vyhodnymJ podnunkamJ sluzebl1l smlouvy, a hm byla
orušena v § 150 odstavec 2 konk. ř. vyslovené zásada stejného naklá~ání pohledávek s pohledá:,~ami věřitel'ů třetí tříd~. Stačí objektivně
zvláštní výhoda (rozhodnuti c. 9342 sb. n. s.) a nesejde am na tom, zda
byla splněna čili nic (srovn. rozhodnutí Č. 6947 sb. n. s.), ani na tom, zda
onen slib byl možný jen vzhledem k osobní způsobilosti žalovaného, am
konečně na tom, že se nedostalo žalovanému z konkursní podstaty nic
více než ostatním věřitelům, poněvadž § 151 konk. ř. takového rozdílu
neči~í a pokl'ádá podle důvodové zprávy str. 132 k a ž d o u úmluvu o
zvláštních výhodách, nepojatou do vyrovnání samého, za nemravnou, ať
1< ní došlo kdykoliv. Je proto úmluva ze dne 26. září 1932 neplatná a nemůže se jí dovolatel dovolávati k odůvodnění, že nárok žalolvaného plynoucí z exekučního titulu podle § 63 konk. ř. byl touto dohodou zrušen
nebo staven. Nesplnili-l'í žalobci nucené vyrovnání úplně a včas, jest žalovaný oprávněn podle §§ 63, 64 a 163 konk. ř. vymáhati celou po'hledávku.

§ 151 konk.

čís.

ř.

Důvody:

14456 -

14455.

Ustanoveni § 21 vyr. ř. plat! i pro ručitele, kteří jsou povinni platiti
solidárně s dlužníkem, a o: takovém dluhu, na který dlužník vydal ještě
před zaháiením vyrovnacího řízení směnku splatnou teprve za řízení
vyrovnaciho.
(Rozh. ze dne 18.
.

června

1935, iN 111 279/34;
čís. 2146.)
čís.

důvody

vizÚr. sb.

14456.

Odcizením vinkulované vkladní knížky nebyla odcizena hodnota vyvkladem.
(Rozh. ze dne 18. června 1935, Rv III 444/34; důvody viz Úr. sb.
čís. 2147.)

jádřená

čís.

14457.

Exekuce na společenský podU dlužníkův.
Podle § 333 ex. ř. má vymáhající věřitel právo na zrušení společnosti
jen, pokud povinný společník měl toto právo.
(Rozh. ze dne 19.

června

1935, R I 289!j35.)

P r v Ý s o u d povolil československému státu jako vymáhajícímu
věřiteloví exekuci na společenský podíl dlužníkův. Rek ur sní s o u d
k rekursu poddlužníka fírmy Sch. v P. exekuční návrh zamítl. D ů-

-

Čís.

-

14458-

čís.

14459 -

491

490

vod y: O právu poddlužnice ke stížnosti nelze pochybovati vzhledem
k ustanovení § 294 ex. ř. Exekuce neměla býti povolena, když vymá_
hajíd strana v návrhu svém ani netvrdila, že již vedla exekuci na sou.,..
kro mé jmění povinného a že tato zustala bez výsledku, což je nezbytným předpokladem pro povolení exekuce na společenský podíl povinného, který na ni připadne ze jmění společnosti při jejím zrušení podle
čl. 126 obch. zák. zachovaného v platnosti čl. Vll uvoz. zák. k ex. ř.
Vzhledem k ustanovení § 3 odst. druhý ex. ř. není ovšem třeba, aby již
při podání návrhu na povolení exekuce bylo prokázáno, že exekuce na
soukromé jmění po,vínné strany byla vedena, jak to požaduje stěžova
telka, a postačilo by pouhé tvrzení vymáhaíící strany, o němž soud ze
svých spísu mohl by se přesvědčiti, ale ani toto její návrh neobsahuje.
Neměla proto býti exekuce povolena. Na cit. ustanovení § 3 odst. druhého ex. ř. jest poukázati také, pokud stěžovatelka tvrdí, že měla vymáhající stmna prokázati, že dlužník je skutečně jejím veřejným společní
kem. Postačí tu pouhé tvrzení vymáhajíCí věřitelky, jež v návrhu jejím
jest obsaženo; nasvědčuje tomu i stěžovatel kolt citované usnesení § 54
čís. 3 ex. ř. slova »vše udati«, tedy nikoli prokázati. Prokázati musí vy_
máhající strana v návrhu na povolení exekuce takovéto jen exeku.ční
titul a nejvýše vedla-Jí exekuci na soukromé jmění dlužníkovo u jiného
soudu.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

.
't

?l

Růžena M-ová navrhla podle § 91 zákona čis. 58/06 ř. z,,
likvispalečnasti Vilém S., společnost s r. O. v likVIdaCI ve F. JeJI pohle-

~~vtu proti této spalečnosti zaji!stil., P r v Ý s o ~_d nařídi! _ pauze za:
. lržení této pohledávky. Rek u r s n,~ s o ud, ~ ~tJznos~1 Ruzeny M-ove
( 'ou usnesení prvého soudu nandl't za]1stelll kapltalu. D u v O' d y.
zn:,:novatelka Růžena M-ová napadá usnesení prvého soudu z duvodu,
S tez
'h .k apl't'l
že bylo nařízeno po~.ze z?clržení ~'hl:azo~::c:'~
a ll, v!ll'ko I'IV t a k'e
'soudní uložení nebo ]lnake do,~tatecneza]l~telll ]~ho. Slu~1 prot?, rozi,odnouti, zda má se uhraz?vaclc.resp. krycI kapltal P:o. narok stezovatelčin potřebný toltko zadr~etJ, CI ~da ma se tak; slozltJ k soudu ne?o
.. k zajistiti. Z ustanovem § 91 zakO'na o spolecnostech s abmezenym
~~tením ze dne 6. března 1906 ČíS',,58 ř; z. j~e, že dlu~J: li~v!dační spol čnÚ'sti s r. a. ještě sporné a nevynzene maJ1 se zaj1strh; ]lny smysl zad~žení míti nemuže, a věcí. rejstřfko~éh? soudu jest opatř!ti, jak~~ z~ů
sobem zajištění má se stál!, zda sl'ozemm k souelu nebo ]Inak. Ventelum
pro tako,vé pohledávky mllsí býti dána jista,ta a zajištění stane se podle
§§ 1373 a 1374 obč. zák. nebo složením k soudu podle § 1425 obč. zák.
Slušelo proto likvidátorům této společnosti s r. o. naříditi mimo zadržení
částky pro pohledávku stěžo,vatelčinu potřebné také ještě její zajištění.
Nejvy

Š

š í so ud

nevyhověl

dovolacímu rekursu.

D tl vody:
Duvody:
O právní. platnosti čl. 126 obchod. zák. vedle předpisu § 333 ex. ř.
nelze pochybovati a stačí v tom směru poukázati na nauku Dr. Tilsche
»Der Einfluss der Civilprozess-gesetze str. 282, Dr. Hermann Otavský,
Všeobecný zákoník obchodní Kompas vyd. dfi' V. str. 160 a Schauer,
Exekutionsordnung III. vyd. poznámky k § 333 ex. ř. Rekurent netvrdil
v návrhu exekučním, že povínnému příslušelo právo výpovědi ze společnosti, a také nežádal za přikázání k vybrání nároku na likvidační podíl, aby mohl vypověděti společnO'st jménem povinného dle § 333 ex. ř.
Vedení exekuce dle § 333 ex. ř.ovšem nevyžaduje předchozi bezvý"
sledné exekuce na soukromé jmění povinného, jak je tomu dle čl. 126
obchod. zák., kerýž opravňuje soukromého věřitele společníka k výpovědi spO'I!ečnosti bez ohledu na to, zda společníku příslu.Ší právo k výpovědi čiJi nic, avšak dle předpisu § 333 ex. ř. má vymáhající věři
tel právo na zrušení spalečnosti jen, pokud společník - povinný, takovétO' práva měl. (Srovnej Dr. Tilsch: Der Einfluss der Civilprocessgesetze str. 181, Dr. Wenig, Příručka obchodního práva seš. 4 str. 43.)
Že by právo k takové výpovědi povinnému přislušelo, rekurent v návrhu
netvrdil. Rekursní 'Soud právem zamítl exekuční návrh prO' nedO'statek
zákonných předp<Ykladu čl. 126 obeh. zák.
čís.

Napadené rozhodnutí neodporuje zákonu, neboť z třetíhO' odstavce
společnosti s ručením oibmezeným plyne, že zákon skutečně má na mysli zajištění a nikoliv pouze zadržení sporných nebo nedospělých poh'ledávek věřitelu (srav. Dr. Pa'!sch, společnost s r. o. v § 91
a Antonín Bílý, společnost s r. o., str. 398).

§ 91 zákona o

čis.

14459.

o návrzích

údů

na povoleni exekuce podle cizozemských
rozhoduje samosoudce krajského soudu.
(Rozh. ze dne 19.

června

exekučních

«-

1935, R I 574/35.)

K r a j s k Ý s o u d v Ch. povo'!il s a m o s o u d c e m na základě
cizozemskéhO' titulu exekučního vymáhající věřitelce proti povinným
exekuci nuceným zřízením práva zástavního. Rek u r sní s o u d nevyho'věl rekursu do tohoto usnesení.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

14458.

§ 91 zák. O spoL s r. o. má na mysli zajištění a nikoliv pouze zadrženi sporných nebo nedospělých pohledávek věřitelli.
(Rozh. ze dne 19. června 1935, R I 555/35.)

Rozhodování o návrzích na povolení exekuce podle cizozemských
zákona čís. 130/30 sb. z. a n.
senátu siborového soudu I. stolice podle tehdejšího § 7 j. n. v doslovu
novely ze dne 1. června 1914 čís. 118 ř. z. a § 82 odst. .1 ex. ř. v doslovu
exekučních titulů příslušelo před účinnasti

--

čis.

14460 --

.-

čís.

14461 --

493

492

téže novely. Tento právní stav byl změněn předpisem čl. II čís. I
z. a n., v němž bylo obecně stanoveno, že vyřizovati
u sborových soudů l. sto líce členu sborového soudu j

čís. 130/30 sb.
exekuční náleží

samosoudci. Zákon nečiní rozdílu mezi exekučními věcmi podle

ských nebo cizozemských
nich

věcí" vůbec. Přísluší

exekučních titulů,

nýbrž o

vyřizování

eNeKlIC.

proto rozhodování o návrzích na povolení

kuce podle ciwzemských exekučních titulů, které patří rovněž k
vání věcí exekučních, samosoudcům krajských soudů (srov. pc'sudel
nejvyššího soudu ze dne 30. května 1932 Pres 7Cl5/32
Věstníku min. spravedlnosti z roku 1932, str. 117).
čís,

14460.

Byl-li kdo družstvem (zák, čís. 70/73 ř. z.) pověřen vedením ~"'''vv
neb určité její části, neplatí pro jeho zastupitelské oprávněni oh!dn,i."
stanov, nýbrž řídí se rozsah jeho plné moci ustanovením § 26
čís. 70/73 ř. z.
V poměru k třetím osobám není směrodatným rozsah příkazu,
rozsah plné moci, jak se jevila na venek.
(Rozh. ze dne 19.

června

1935, Rv 1 1402/33.)

Podle tvrzení žaloby příslušela žalujíci firmě proti EmÍilu P-ovi
hledávka 60.000 Kč. ú'mluvou ze dne 2. září 1931 prohlásilodružstvo žalobkyni jednatelem Jindřichem V-em, že převzal'O pro
P-e provedení hypotekární transakce, že z povolené hypotekární
půjčky budou kryty všechny investiční účty žalobkyně. Nezávisle
provedení hypotéky převzalo družstvo tO! dále záruku, že Emil P.
částku 30.000 Kč do 2. pro-since 1931. Žalo"ané družstvo potvrdilo
převzetí záruky dopisem ze dne 2. září 1931. Dne 7. února 1932
k úmluvě, podle níž zůstalo v platnosti ručení žalovaným družstvem pře
vzaté, kdežto Emil P. mčl zaplatiti svůj dluh u žalobkyně v mčsíčnich
splátkách. Žalobkyně mohla žádati zaplaceni na družstvu teprve tene
kráte, jestliže P. těchto splátek nedodrži, nebo kdyby žalobkyně neob-držella úplné zaplacení při dražbě nemovitosti. Emil P. nezaplatil 7"Un"
splátky a žalobkyně vyšla na prázdno i při dražbě nemovitosti.
vané družstvO! namítlo proti žalobě, že prohlášení, jímž převzata záruka,
je nezavazuje, poněvadž nebylo podepsáno dvhna členy představen
stva, jak to předepisují "tanovy, nýbrž .ien jednatelem Jindhchem V-em,
který k převzetí záruky nebyl zmocněn. Niž š í s o u d y žalobě nevyhověly.

Ne j vy Š š í s o u d uznal podle žaloby.
Dův

ody:

Pokud se týče otázky, mohlLli Jindřich V. zavazovati žalované družstvo, nestačí poukaz na ustanovení §§ 5 a 6 stanov, jimiž je upravena
jen otázka zastupování družstva na venek jeho representanty. Byl-li V.

I § 9 stanov pověřen vedením správy neb určité její části, ne.s"mys u ho zastupitelské oprávnění předpisy §§ 5 a 6 sta!1O'V (rozh.
pro Je n s) nýbrž řídí se rozsah jeho 'jJlné moci ustanovením § 26
3413 ;Oi7 j ř: 'z., že totiž v pochybnoste~h v~t~huje se na všechny
č. úk~ny, jež obyčejně přináší s sebou ledua111 ~oho druhu. ":laÍl tu
, jež obecně uznány jsou pro pOSOU~~I1I oblem,u pIne !,,~c,
za>""'"'zmocněnců dle čl. 47 obch., z., že toÍlz v pomer~ k treÍlm
-.~.hc1hO{JI1I'ení směrodatným rozkaz příkazu, nýbrž rozsah pIne mOCI, pk
. , 'la Una venek (rozh.čís. 8001 sb. n., s.). Jindřich V. byl žalovanym
se I;Vť
pověřen vedením celého podniku, žalované družstvo ho samo
dr~zf ~el:' odpovědí označilo jako zmocněného vedoucího jednatele,
v z~ o !" V sám podpisoval veškerou korespondenci s označením »GetrPhe.oft' IZeel·ter·" docela k tomu používal razítka, a družstvo v do,pisll z 5.
sc a s
,
. .
ďl'
, d'
2
rosince 1931 právnímu zástup~í žal?hkynmu lel~ s e udle" Zte - o'~1S z ,P'ří 1931 nebyl firemně podepsan a ,ze proto- n~n! pro :~zs ~o zav~zny,
z~v t' ká však, že V. nebyl k tokovemu uJednam Jako uredmk d~u.zst,va
n. Yy'n Bylo-li účelem žalovaného družstva dle § I stanov mezI Jlnym
zmocne .
.,
'"I
k' ,
't' ,
k dl dop'lsu
také přejímání mkojemstvl, patn o ta e prevze, za~az ~
e
.'
z 2. září 1931, ať již ŠI'O o závazek dleo § 880 a) ?hbČ .
· ~kl Ol pralv:. rhukojemství, k normálním právním úkonum ve.d oucll o ure.d n~' a, a dS U~lt o
okládati za zmocněna k tomu, aby tak~ve sm ouvy )'~en~m,. ~uzs va
;amostatně uzavíral. Žalobkym nelze vyty~at, . zaned>~aI1l n~leztte o~~a
tmosti před ujednáním dohody s V., nebol aUl z, druzstevn~ho relstnk~
ani ze stanov nemohla seznati, zda V. byl. zmocn~ncem ~ruzstv~ a Jaky
objem měla jeho plná moc. Nemohla to aUl seznali z dOPiSU, druzstva na
právního, zástupce žalobkynina ze dne 5. prosince 1931, neboť upozornění že k závaznosti smluv dle stanov je zapotřebí podpisu dvou čl'en~
představenstva, nemělo právního významu pro pnsouzení plné mocI
zmocněnce družstva V. 1'0též platí o ujednání ze 7. ú,nora 1?'32;
Smlouva ta zněla tak, že dřívější ručení družstva nebylo zruseno, nybr~
jen pozměněno tak, že h'Ú' bude lze použíti teprve tehdy, kdyby, P. n?ve
ujednaných splátek nedodržel nebo kdyby nastala dle zn;111 noveho
dlužního úpisu splatnost celé jistiny. Dle toho převz~lo druzstvo svým
zmocněným zástupcem rukojemství dle § 1346 obč. zak.

...•..

,::á'k

čís.

14461.

Smlouva, podle které poskytuje hostinský byt a stravu třetí osobě,
býti neplatnou pro rozpor s dobrými mravy.

může

(Rozh. ze dne 19. června 1935, Rv I 1465/33.)
Žalobce - hostinský - poskytoval na příkaz žalova!1ého Zden~e
S., s níž žalovaný udržoval cizoložné styky, byt a stravu. Zal'Obu o najemné a náhradu za stravu prvý soud zamítl z toho důvodu, že smlouva,
.o níž se žaloba opírá, příčí S" dobrým mravům, umožňujíc cizoložství
žalovaného se Zdeňkou S., a je proto nicotná. O d vol a c í s o u d
uznal podle žaloby. D ů vod y: Smlouva, jak byla uzavřena, neodporuje dobrým mravům; neboť jejím obsahem je pouze poskytování stravy

čis.

-

-

14462 -

čís.

14462 -495

494

a bytu Zdence S., tedy třeti osobě, takže Se jedná o smlouvu ve
spěch třetího(§ 881 všeob. obč. zák.). Jaká pohnutka byla sm,ěrodallno'lf
pro žalovaného: při uzavření této smlouvy, nepřichází v úvahu;
ani ne okolnost, pokud měl žalobce vědomost o cizoložném poměru
lovaného se Zde.ňkou S. I když je správné, že žalobci musilo napadnouti,
že žalovaný dal přikaz ohledně stravovánl a ubytováni Zdeňky S.,
zčásti dluh zaplatil a Zdeňku S. v jeho hostinci navštěvoval, nestači
vše, aby se mohlo říci, že tato smlouva mezi stranami má
'
kl'acd a je proto nicotnou. Nelz.e přehlédnouti, že žalobce je hostinsl'ýrn.
a že při uzavření smluv, jack jeho obchod to samo sebou přináší,
může přezkoumati soukromé poměry svého smluvníka.
N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého SOUdll.
Důvody:

Smlouva, Dodle niž žalobce k příkazu a na účet žalovaného POSK'/toval Zdeňce ·S. ve svém hostinci byt a stravu, sama o sobě
ani právnímu ani mravnímu řádu. Také pohnutka, proč
a účel, k němuž smlouva měla sloužiti, jest pravidle ně bez
nemusí k ní soudce, pro nějž jest rozhodující jedině obsah
hlížeti. Jinak má se věc, jde-Ii o smlouvu, jejíž platnost jest př,,,,,oUlm,lti,
s hlediska § 879 obč. zák. Také smlouva, která jest s<tma o sobě
lena, může se státi nedovolenou, když její oběma stranami po
účel směřuje k tomu, aby něco nedovoleného, dobrým mravům
cího, bylo podporováno. O tackovou smlouvu v souzeném nTln""p
Nelze zajisté na každém hostinském požadovati, aby se
o ~<,"h"r,
poměry hostů, které přijímá na byt a stravu. Leč žalobce je hostinským'
v J., v obci, která čítá asi 15010 obyvatel, .iest rodákem této obce a byl
v hostinci, ve kterém nyní provozuje jako pachtýř ho'stiuskou živnost,
",městnán již před tím, než hostinec pachtova!. Za tohoto stavu věci lze i
u něho předpokládati podrobnou znalost místnich poměrů a událostí,
zejména znalost rodinných poměrů obyvatelů obce. V době, kdy dojednal zmíněnou smlouvu se žalovaným, byl mu poměr žalovaného ku.
Zdeňce S. potud znám, že tato byla již jednou, a to v době, když ža-.'
lob ce byl v hostinci již zaměstnán, na útraty žalovaného v hostincí uby- .
tována a stravována. Ježto žalovaný jest žen<ttým mužem, musel si býti'
žal'obce vědom, že mezi žalovaným a Zdéňlmu S. jde O poměr příčící se
zásadám mravnosti a že tím, že k žádosti a na účet žalovaného jmeno-.
vanou ve svém hostinci ubytuje, tento poměr podporuje a poskytuje
možnost k smilstvu. Natu!o vědomo'st žalobcovu lze usuzovati i ze zjištění, že žalobce věděl, že žalovacný S. navštěvoval za účelem pohlavního
styku v pokoji u žalobce jí přikázaném a že poměr žalovaného k S.
vzbuzoval v J. všeobecné pohoršení, což je patrno z toho, že obyvatelstvo schvalo'valo, když syn žalovaného S. ,pro její poměr k jeho otCI
zbil. Jde tudíž o smlouvu neplatnou podle § 879 odsl. 1 obč. zák.

žalobce Oto H. jako přihlášený dědic k pozůstalosti po Arnoštu
H vi domáhá se proti Rudolfu H-ovi žalobou zjištění, že kauční pohle~~ka do výše 1,000.000 Kč zajištěná pro K. spořitelnu na domě zůsta
d~el~vě neni po právu a že ji nelze proto při výpočtu čisté hodnoty
~I mu započítati jako pasivní položku. P r v Ý S'O U d lIznal podle ža~ Ob . O d vol a c í s o u d žalobu zamítl. O ů vod y: Zalovaný H. poo-í~al úvěru u úvěrního ústavu, filiálky v K. V. Otec žalovaného Arnošt
~~ převzal' za žalovaného, _vůči jmenov~nému ústavu s?lidární ručení
'ako rukojmí a platce do vyse mIlIOnu Kc, a podle kaučm hstmy ze dne
prosince 1928 svolil ke vkladu práva zástavního pro pohledávku jmen~vané banky ve výši milionu Kč na domě jemu Arnoštu H-ovipatřícímu. Toto právo zástavní na dům bylo vloženo. Arnošt H. učinil
dne 7. března 1929 poslední pořízení, ve kterém ustanovil, že dům
č. p. 698 má připadnouti do vlastnicví Rudolfu H-ovi se vším pří'slušen
stvím, že však Rudolf H. jest povinen svým sourozencům Otto' H-{)vi a
Emě P-ové vyplatiti "každému třetinu čisté hodnoty domu po srážce
pasiv na domě tom váznoucích. POlsledním p'Ořizením z 1. února 1930
dodatečně stanovil, co započísti se má Emě P-ové. Dne 4. června 1930
zemřeL Z posledního pořízení ze dne 7. března 1929 vychází, že čistou
hodnotou domu po srážce pasiv míněna byla hodno!!a domu v době
smrti zůstavitelovy. Jde pouze o výklad poslední vůle Arnošta H-a, zda
dluh jednoho milionu Kč vložený na domě č. p. 698 má se při zjišťování
čisté hodnoty loholo domu odečísti, či nikoLi. Ze slovného znění testamentu »nad Abzug auf dem Hause haftenden Passiven« jde, že odečísti
se mají všechny dluhy, které v době nápadu dědictví na domě tom
vázly, a že se ne'činí rozdílu, zatěžují-Ii dluhy ty mimo zůstavitele také
ještě někoho jiného čili nic. Za dluh ten na domě č. p. 608 ručil Arno'št
H. jako rukojmí a plátce a záviselo na vůli \ěřitelově, bude-Ii požadovati nplacení jeho od rukojmí či od hlavníM dlužníka nebo od obou
(§ 1357 obč. zák). Pak ovšem dlužno dluh tento považovati za dluh na
domě váznoucí, který dle znění poslední vůle při zjišťování čisté hodnoty domu nutno odečísti, čili dluh ten zatěžuje hodnotu domu a tedy
i jednu třetinu druhých dědiců. Zůstavitel jako neprávník mínil slovem
»Passiva« dluhy v obvyklém smyslu a nečinil rozdílu. mezi dluhem
vlastním a dluhem, za který se jako rukojmí a plátce zaručil, a oba tyto
druhy dluhu pojímal jako dluhy na domě váznoucí a o obou stanovil, že
se'odečísti majL Nebylo proto třeba prováděti dukazy žalovanou stranou
nabízené, že zůstavHel zamýšlel žalovanou stranu o'dškodniti za škodu,
kterou tato prý utrpěla při rozdělení majetku společného jí a Ottu H-ovi,
když již pří rozeně výklad testamentu postačí úplně ke správnému posouzení věci.
Ne j v y Š š í s o u cl zrušil oba rozsudky a prvému soudu uložil nové
jednání a rozhodnutí.

h

Dův.ody:
čis.

14462.

Při výkladu p'Osledního pořizeni nelze
zněni, nýbrž jest i .iinak zjistiti pravou vůli

(Rozh. ze dne 19.

června

se 'Obmeziti na jeho sl'Ovné
ziistavitel'Ow.
1935, Rv I 119j34.)

Spor jde o to, zda kauční pohledávka Úvěrního ústavu, filiálky v K.
která byla vtělena v době úmrtí Arnošta H. na jeho nemovitosti vl".
c. 698 kal. území K. V. dle listiny ze dne 6. pro,since 1928, tvoří pasivní
položku, k níž nutno přihlížeti při zjištění čisté hodnoty uvedené

y.,

čís.
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nemovitosti, čili nic. Řešení sporu závisí na výkladu kterého se
stane poslednímu pořízení Arnošta H. ze dne 7. bře~na 1929. V
dem na odpomjící si stanoviska stran nelze se obmezovati na
znění příslušného odstavce závěti, nýbrž n'ltno zjistiti pravou vůli
stavItelovu a úmysl, jejž sledoval při sepisování onoho sporného
.
novení, nebof testamentní postoupnost se zakládá na vůli
kterou třeba zjistiti též na základě okolností, jež leží mimo
(~rov. ~stanovení §§ 572, 614, ?5~, 683, 70'6, 720 a jiné obč.
h;nto ~čele,m, bude ,pro!o zapotrebl, aby byly po provedení
<lukazu z]!steny veskere okolnOlsh stranami tvrzené, které m()h()u
spětí k vyzkoumání pravé vůle zLtsta,vitelovy. Obzvláště
nnH~h'
aby byl~ ~jištěno, z~a, zůst~vÍ't~1 měl úmysl poskytovati
.ods:kodnem za dom.nele ~kracem dovolatelem při rozdělení
m~jetku, an~b )estll m~ slOl o po.~h5'u, záruku :oa dluh, který
mel z~pl~,Í!h ,san; ze ~:,eh5" ,Ke zj.lstem pravé vule zůstavitelovy
z,a]!ste te~ pnspeh, pr!slusne p'f'Oje~y:, které zůstavitel učinil' oproti
h;n osobam,o obzvl~s~e pIsatel! ::avetl. Nelze ani přehlížeti okolno'st, zda,'
zustavltel ,vub~c vedel ? tom, ze. se stalo, vtělem sporné kauční hypo-'
t~ky. Po;~eva,dz uv~dene okolno'sh nebyly brany v úvahu nižšími soudy,
zustalo nzent kusym a bylo rozhodnouti podle §§ 496 Č. 2 a 3, 510 a
.513 c. ř. s.),
čís.

14463.

Lhůta k podáni dovolací odpovědi vedlejšího
donIčení dovolání straně procesní.

intervenienta

·se dnem

(Rozh. ze dne 19.

června

1935, Rv 1 431/35.)

Niž š í s o u d y ponechaly směnečný platební příkaz v platnosti.
Ne j vy Š š í s o u d odmítl dovolací odpověď vedlejšího intervenienta žalobkyně. V otázce, o niž tu jde, uvedl v
důvodech:

DovolacÍ spis byl zástupci žalobkyně doručen dle zpátečního lístku
d?". 12. ledna, 1935 ,a Je pro počítání osmidenní lhůty k dovol'ací odpoved~ rozho~?e jedme tot? datum d~ručení straně procesní, nikoli doručem vedleJs,lmu mterve~lentu, Jemuz. se ani rozsudek, ani odvolací spis,
pokud se tyč~" dovol':~I, d~ručova!l. r;emá (rozhodnutí vídeň, nejvyš.
soudu z 20: zan 190'5 cls.14/ 17"uvereJnené ve sb. úřední čís. 9259" § 414
od~t. 3 c. r; ~.). Podal-Ir ,vedlejsl mtervement v souzeném připadě dovolaCl odpoved teprve 4. unora 1935 poštou, byla podána opožděně.
čís.

14464.

. K.dy opravňuje držba služebnosti (práva požÍvaclho) k výpovědi náJemnt smlouvy.
(Rozh. ze dne 19. června 1935, Rv ! 1147/35.)

P r v Ý s o u d ponechal výpověď, danou Boženou S-orvou žalovaným frantíšku a Anně K-ovým v účínností. O d vol a c í s o u d výpo'ď zruŠíl'.
ve Ne j v y Š š í s o u d zrušil rozsudek odvolacího soudu a uložil mu
jednání a rozhodnutí.
Důvody:

Prvý soud usoudil, že žalobkyně jednak jako vlastníce poloviny
domu a jednak jako odkazovnice a bezelstná držitelka práva požívacího
k druhé polovině domu byla oprávněna dátí žalovaným výpověď z nájmu. Naproti tomu odvo-lací soud shledal odůvodněnou námitku nedostatku aktívní legítímace k žalobě (výpovědi), ježto prý žalobkyně, která
se ujala svémocně držby požívacího práva, nemůže se pokládati ze bezelstnou držítelku, a nebyla oprávněna dáti sama výpověď, když jí pří
slušelo jen vlastmctví kpolovici domu a když právo požívací k druhé
polo,víCi domu dosud do knih pozemkových nebylo vloženo. S názorem
odvolacího soudu nelze souhlasiti. Odkazovník má orvšem před odevzdáním odkazu jen osobní nárok vůčí osobě obtížené (§ 649 ob. zák),
ale nabývá zpravídl'a hned po smrti zůstavitelově práva na odkaz pro
'sebe a své nástupce (§ 684 obč. zák). V souzeném případě šlo o odkaz
požívání polovice domu zůstaviteli patřivší, kdežto vlastnictví polo,vice
té připadlo synu žalobkyně, jenž tedy jako dědic ke splnění odkazu byl
"rvázán. Odkaz se splní tim, že zavázaný plni odkazovniku to, éo jest
předmétem závazku mu uloženého. Žalobkyně jest v držbě práva požívaciho k polovici domu jejímu zemřelému manžel'Í kníhovně dosud
vlastnicky připsané, vykonávajíc právo to vlastním jménem (§ 312 obč,
zák), aniž by se byla ujala držby práva požívacího k druhé polo,vině
domu svér;:ocně. Je proto jednak držitelkou polovice domu jí patřící, a
lednak drzltelkou .práva služebnosti požívání k druhé ideální polovici
domu (srv. rozh. c, 1123 sb, Soudc. L.). Držba služebnosti požívání má
obdobné účinky jako držba věci při domnělém vlastnictví (§§ 372/374
obč. zák,), je-l'i P?řádná, poctivá a pravá, jak vyložil zevrubně nejvyšší
soud v rozhodnuh čís. 8520 sb. n. s. (č. 766 sb. m. SpL), k němuž se
odkazuje. V souzeném případě je hledíc ke zjištěni nižších soudlÍ držba
žalobkyně pořádná (§ 316 obě. zák), neboť se zakládá na platném tititulu,!. j. na posledním pořízení (§ 480 obt. zák); držba ta je též
pravá: ne?oť v nám!tkác.h nebylo uplatně~o, že by jí žalobkyně byla nabyla Jednr~ ze zpusobu v § 345 obt. zak. uvedených, a je konečně
I be~elstn<l; (~ 32? obč: zá~.), n,eboť ža~obkyně z pravděpodobných dů
v?du pokl~d.~ pozrv~cl. pravo )1' ,vy'kona~ané za své právo (§ 3126 obě.
zak), kdyz JI bylo JeJlm zemrelym manzel'em odkázáno, a když v pochybn,:str platí domněnka pro poctivost držby (§ 328 obč. zák.). Mohla
p,roto, za~?bkyn,~ nájemný poměr ve společném domě sama vyporvěděti,
trebaze JI nepnslušídosud věcné právo služebnosti požívání kterého
a~cI ~ze dos~hnouti jen úpisem do pozemkové kníhy (§ 481 o,\'č. zák),
nrbrz jen drzba toho,lo práva jako práva věcného (§ 523 druhá věta obč,
zakl· Ostatně z;ikon sám uznává v § 479 obě. zik služebnosti které
nazývá ~dánlivými ?ebo nepravidelnými, a které nejsou právy vě'cnými.
Odvolacl soud musl se proto z",bývati ostatním obsahem odvolání.
Civl1nf rozhodm'U XVII.

32
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Ochrana nájemníků a jednotné nájmy bytů a jiných mistnosti.
Vyjmul-Ii zákon ze své ochrany jen část jednotného nájemního
mětn , nelze dáti volnou výpověď ani z vyjmuté části, an
z celku.
(Rozh. ze dne 19. června 1935, Rv I 1184/35.)
Žalující vlastnice domu daly žalované nájemnici výpověď »z
sestávajíciho z krámu v přizemí, kuchyně v prvém poschodí a ~~".~'.'.
v druhém poschodí«, a uvedly již ve výpovědi, že krám s bytem
jemní celek, že nájemník Josef č. počátkem r. 1934 zemřel a že
§ 6 zák. o ochr. náj. se na tento nájem nevztahuje. Žalovaná U'<UUJ"
námitkami, že byla nájemnici společně s manželem, ale i kdyby
tomu tak nebylo, že vstoupil'a v nájemní smlouvu s příslušníky rodiny,
po smrti svého manžela provozuje v krámu sama obchod právem
ským, a že byt je pod záštitou zákona, ježto jej obývá od r. 1914. P r v
s o u d uznal výpověď za účinnou. O d vol a c í s o u d výpověď
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Neni sporné, že žalovaná je příslušnicí rodiny zemřelého nájemníka
a že bydlela v jeho bytě, nemajíc vlastního bytu, v době jeho smrti
alespoň již 3 měsíce (§ 6 (1) zák. o ochr. náj.). Vypovídaný byt najal
zemřelý Josef Č., ta'kže žal'ovaná nebyla spolunájemnicí bytu. Ale žalovaná vstoupila jako příslušnice rodiny zemřelého nájemníka v nájemní
smlouvu chráněnou zákonem ze dne 23. února 1934 čÍs. 3Q sb. z. a n.
(ve znění vyhlášky ministra sociální péče ze dne 24. března 1934 čís. 62
sb. z. a n.). Podle § 6 (1) druhá věta tohoto zákona spravuje se přechod
práv z nájemní smlouvy na dědice nájemníkovy a poměr mezi dědici a
pronajímatelem ustanoveními práva občanského, není-Ii osob v prvé větě
uvedených, nebo jde-li o jiné místnosti než byty. Prvý soud vycházeje
ze skutečnosti, že jedna z vypovídaných místností je krám _. tedy jinou
místností než byt - jakož i že vypovídané místnosti jsou jednotným,
celkem, usoudil, že když jedna místnost nespadá pod zákon o ochraně
nájemníků, lze vypověděti celou jednotnou nájemní smlouvu a rozhodl, že se »výpověď připouští« (správně podle {:l 572 c. ř. s.
byl by měl vyřknouti, že se uznává výpověď za účinnou, a zároveň vysloviti, kdy žalovaná je povinna najaté místnosti vykliditi
a odevzdati). Naproti tomu odvo.lací soud poukázav na obsah výpovědi,
v níž jest vypovídán byt a zjÍ'stiv, že původní krám postoupil zemřelý
Josef Č. nynějším vlastníkům, a že z bývalé kuchyně byl zřízen nynější
krám, dospěl k závěru, že vypovídané místnosti jsou bytem, a že jen
nepatrná jeho část byla přeměněna na krám, a v důsledku toho,to názoru
zrušil výporvěď. Ježto místnosti byly najaty jednotnou smlouvou a jde
tedy o jednotný nájemní celek, nelze nájemní smlouvu vypověděti, pokud
ještě část nájemního předmětu je pod záštitou zákona. Je lhostejno, zda
krámská místnost je či není obytnou místností, a zda by byla pod záštitou "ikona, kdyby byla předmětem zvláštní nájemní smlo'llvy. Zde
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tázku zda při nájemním předmětu jednotnou nájemní smlouvou
o o lze v~l'ně vypověděti celý nájemní před~ět, když z~~O? vyp.ushl
"Ina:latv'''é''ochrany jen část. Tuto otáz,ku mohl by. JInak u~ravlh jen zakon
,ze s ud který nemůže mezeru zakona vyplnth am vykladem, am ubl! ne so vikladem nikoli, protože tu není zákonné normy, jež by měla
~~~o~~ložena a obdobou nikoli, protože jediného a jen zdánlivě podob~ I
v zák~ně upraveného případu, o němž bude hned zmínka, nelz~
neh?,: Je to § 1 (2) čís. 16 zák. 'O ochr. náj., jehož však nelze obdobne
pOU:~tll. j'ežto J'de tam o vY'J'imku z pravidla; mimo to upravuje uvedený
.• otaz
'k u puso
' b nos t'f d'uvo du vypove
'
·d' m,
'h o', Je:,
. I'I
POUZI
• dr is, jinou otázku, tohz
reto dán jen pro část nájemního předmětu. O to však v souzenem pnend• nejde kde vypovídající dávají volnou výpověď bez udání důvodu.
fa ,t~iže úkon z íednotného nájemního předmětu vy1'oučil ze své ochrany
.:~ část, neupra'viv poměr o~ledně ~ruh,é, části, ,?elze dMi volno.u výJ ěď z celku, protože by SI vypovlda]lcl pronajemce samovolne :0 7P:;~l vy' luku i na část chráněnou. Pokud zákon ze své ochrany vylucu]e
s!fl
• d·
•. , t k '1
• (
, § , 26 ' .d"
§ 31),
určité nájemní pre mety, c~m ': ~ys ovne ~yn! v
nve v.
nelze rozšiřovaÍl tyto vYJmute pnpady na jme v zakone neobsazene.
~ nechránčnéčásti nelze p."~ dáti vol!'ou .výpověd' ,Proto,. ~Qněvadž
občanský zákon nedovoluJe castečnou vypoved. Bez zakonne upravy Je
částečné vynětí jednotného náje~ního pře,dmětu z .,?chr~ny J",o vol'nou
výpověd' bez významu. Odvolacl soup pravem zrusll vypoved.
čís.

14456.

Revírní bratrská pokladna patří k veřejnoprávním korporacím a ústana něž se vztahuje § 19 zák. čís. 394/22 Sb. z. a n.
.
§ 212 odst. 1 a 2 platového zákona čís. 103,;26 Sb. z. a n. platí též
pro úředníky revírnlch bratrských pokladen.
Nárok úředníka revírní bratrské pokladny na bytné a otop.

vům

(Rozh. ze dne 19.

června

Hl35, Rv II 1081/34.)

Žalobce - úředník revírní bratrské pokladny - domáhá se na
této žalobou náhrady škody proto, že jednostranným usnesením před
sednictva žalované byly mu odňaty jeho vedlejší požitky a ske bytné
a otop. Žaloba byla z«milnuta soudy vše c h tří s tol í c, ne j vy Š š í m s o ude m z těchto
dflvodů:

Dovolatel má za to, že jednostranným usnesením představenstva revírní bratrské pokladny nemohly mu býti odňaty jeho vedlejší požitky
a sice bytné a otop. Podle § 120 st"nov žalorvané pokl"dny, schválených
báňským hejtmanstvím v B. dne 23. května 1925 čís. 1942, patří k pů
sobnosti představenstva přijímání, jmenování a propouštění úředníku
a zaměstnanců, stanovení jejich požitků a vydání směrnic pro ně. Služební poměr úřednlků revírních bratrských pokladen jest však soukromoprávní, založený dvoustrannou služební smlouvou, která zás«dně jen
32'
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souhlasnDu vůlí obou stran může býti zmcnena. Z platnéhD usne"e,
představenstva vznikají nejen úředníkům práva, ale revírní bratrské
kl'adně též závazky. Předpokladem toho jest, že nárok zaměstnancův
založen právně platným usnesením povolaného orgánu revírní he','.,,':
pokladny. V tom směru třeba rozlišDvati mezi usneseními nř,>d"t""on<';;
revírní bratrské pDkladny ze dne 16. srpna 1924 a ~8,~. ::,~:~~I);C~
jimiž bylo přiznáno žalobci bytné 150 Kč měsíčně a rl
a usnesením ze dne 18. října 1930, jímž přiznán byl
další
40 q uhlí. V rDce 1924 vedla správu žalované revírní bratrské pU'{JalJuv
správní kDmise, jejíž obor působnosti určen byli zákonem ze dne 11.
vence 1922 čís. 242 sb. z. a n. a prováděcím nařízením ze dne 22.
since 1922 čís. 392' sb. z. a n. Obor působnosti byl urČen v § 4
ného vládního nařízení, který stanovil, že správní komise provede
daci podle pravidel uvedených v odst. 2 až 6 tOhDto předpisu slože'líni
jmění a převzetím práva závazků jednotlivých oddělení nově LlL"tllvm
bratrskými pokladnami. Ostatní opatření, potřebná ve smyslu
čís. 242/22 sb. z. a n. učiní správní komise se schválením rlom,ri'H,"
úřadu. Ustanovení žalobce úředníkem revírní bratrské I'd~~~u~'le(l~t~~J
novení jeho služebních požitků zřejmě nesouviselo s 1'1l{'Vl1,da,Ci
kyně žalované a vyžadovalo tedy schválení dozorčího úřadu,
ného báňského hejtmanství. Podle zprávy toho báňského
ze dne 26. června 1933 čís. 2806/33 nebylD udělenD schválení
usnesením ze dne 16. srpna a ze dne 8. listDpadu 1924 a nebylo Ud,ele'lo
mlčky tím, že báňské hejtmanství nenal)1ítalD nic, když mu byly za:s,'a,1V
'Opisy protokolů ze dne 16. srpna 1924 a ze dne 8. listopadu 1924.
vyšší suud vyslovil a odůvodnil v rozhDdnutích čís. 10097, 9963
a j. sb. n. s. zásadu, že předpis § 863' obč. zák jest dán jen pro ou',"KIO-,
moprávní obchod, že neplatí však pro jednání úřadu, nýbrž
uřad musí své prohlášení vydati ve' formě předepsané 'jeho [','U1la''1m
řádem, ke kteréžto formě náleží zejména, aby prohlášení bylo
slovně a bylo vydáno stran,"m písemně, pokud zákon výjimkou
pouští, aby se upustilo od doručení stranám. Pro báňské úřady nř,one,;.
soval'a instrukce vydaná na základě § 15 zákona ze dne 21.
~~71 .Čís. 77. ř. z. v § .67 výslovně písemnou formu vyřízení a podpís
uredmka. Jezto usnesenlln ze dne 16. srpna 1924 a 8. listopadu 1924 se
nedostalo schválení, nebylo pouhé usnesení správní komise s to, aby
založilo zamýšlené právní účinky. Žalobci nevzníkl proto' nárok na bytné
a deputát 3 m' dříví z těchto dozorčim úřadem neschválených usne~'3eni
správní komise žalované pokladny. Jinak bylo tomu v mce 19301, v
dne 18. října 1930 se usneslo oředstavens'tvo žalované pokl21dnly
dávání 40 q uhlí k otopu. Tu' rozhodovalo již představenstvo 701mlofl'':
revírn~ bratrské pokl~dny: zvolené podle dotčepých schválených stano'v
v mezlch § 120. Schvale01 nebylo podle § 84 zak. čís. 242/22 sb. z. a ..
?všem třeba, než v té době platil již zákon platový čís. 103/26 sb. z. a n.,
Jehož § 212 v odst. 1 stanDvil, že služební požitky a právní nároky zam.ěst~~nců veřejnoprávníchkorpo:ací a ústavů, na něž se vztahuje § 1
zak. c,s. 394/22 sb. z. a n. nesmějí přesahovatí míru jednotlivých druhú
platových a služebních práva nároků státních zaměstnanců stejné nebo
rovnocenné kategorie a stejných služebních, jakož í rodinných nnměnt
ŽalDvaná revírní bratrská pokladna patří k těmto veřejnDprávním korpo- .

Čís.

-

14457501

a ústavům. Platový úkon Čí's. 1.03/26 sb. z. a n. neposkytuje
;;;stá:tQím úředníkům nárok na otop. Poskytnutí dalšího otopu žalobci
státi jen za předpokladu druhého odstavce § 212 zákona
sb. z. a n. a usnesení představenstva potřebovalo' ke své
schválení příslušného státního ústředního úřadu v dohodě
mínísterstvem financí podle odstavce 4 § 212 dotčeného zákona. Žalobce netvrdil a neprokázal, že takový souhlas byl dán, nemohlo, proto
ani toto usnesení představenstva žalované pokladny přivodití zamýšlené
účinky. Žalobci podle uvedeného nevzníkl tedy právně platný
proti ~alované .ani .na 'placení bytnéh?, ani n.a otop 3 m S dříví, anj
40 q uhll. Zastav,lo-h predstavenstvo· zalovane pokladny dodatečne
svým řádným usnesením plnění bytného a pDskytováni otopu, nedotklo
se tím práv žalobco,vých, jichž dosud platně nenabyl.
čís.

14467.

Z ustanovení § 414 obč. zák. neplyne, že kdo zpracuje cizi
souhlasem vlastníka, stane se vlastnlkem výrobku.

(Rozh. ze dne 19.

června

věc

se

1.935, Rv II 449:136.)

Manžel žalobkyně (truhlář) zpracoval materíál žalobkyní koupený.
Věci taktD vyrobené zabavil' žalovaný. Žalobou domáhá se žalobkyně
vyloučení těchto věcí z exekuce tvrdíc k nim vlastnické právo. Žalobě
bylo vyhověno vše m i s o u d y, n e v y š š í m so ude m z těchto

i

dŮVDdů:

Manžel žalobkyně zpracoval materiál, jí koupený, s jejím souhlasem.
Otázku, zda se stal vlastníkem výrobku, nelze řešiti podle ustanoveni
§ 414 obč. z. přímo. Leč aní úsudkem z opaku ustanovení § 414 obč. z.
nelze dospěti k.názoru, že kdo zpmcuje cízí věc se souhlasem vlastnika,
s!ane se vl:astmkem výrobku. Děje-li se zpracování se souhlasem vlastll1'ka sllrovlOy, rozhoduje vůle stran vyjádřená ve smlouvě o tom jaké
úč,iO!y, bude mít! ~praco'v~?í na otázku vlastnictví. Z přednesu Žalobkyne" ze kOll~eny Jl matenal byl zpraco,ván na předměty zabavené a že
~platnuJe k mm vlastmctví, plyne, že na vlastnickém poměru k materialu ne.m~lo býtí .;praco,:,áním nic měněno. Žalobkyně dala zhDtoviti
S dO?~01m matenalu ce!e polutovary, odevzdala tudíž materiál manželu,
aby Jej zprac.oval pro nl. Zabavené předměty pncházejí tudíž z materiálu z~l~bkY.n,..koupeného, k němuž takto nabyla vlastnictví. Tím je tedy
prol;a~ano JeJ~ vlastnictví, které podání žaloby podle § 37 ex. ř. opodst~tnu}e. Kprevodu vlastnictví na manžela žalobkyně bylo by třeba
prav?,ho,?6vo'?u a způsobu nabývacího (§ 425 obč. z.). Těchto předpo
kla~u nenl. Zustala tedy žal'obkyně nepřerušeně i vlastnicí výrobku
takze nebylo třeba, aby tvrdila a prokazovala že vlastnictví výrDbk~
nabyla od manžela některým ze způsobů v §§ 425-428 obč z uvedených.
. .
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čis.

14468.

Ustanoveni čl. II odst 2 (2) zák. ze dne 11. prosince 1934 čis. 251
Sb. z. a n. ,o vyloučeni dalšich opravných prostředků proti rozhodnutint
druhé stolice plati též, jde-Ii ,o poznámku hyp,otekárni žaloby.
(Rozh. ze dne 21.

června

1935, R II 285/35.)

Žalobce domáhá se zapl'acení náhrady za neposkytnuté dávky výměnkářské knihovně zajištěné na nemovitostech žalo,vané, a učinil návrh
na poznamenání této žaloby. P r v n í s o u d tomuto návrhu vyhověl.
Rek u r s II í s,o u d návrh na poznámku této žaloby zamítl. D ů vod y:
Právo výměny je pm nemovitost reálním břemenem a nelze se tudíž dovolávati obdoby předpisů § 59 knih. zák. o poznamenání žaloby hypotekární. Znění § 20 lit. b) knih. zák. o přípustnosti poznámek k založení
určitých právních účinků dle předpisů c. ř. s. jest obmezeno vzhledem
k § 73 knih. zák. na případy uvedené v §§ 59, '61 až 72 knih. zák. (sb.
ll. s. čis. 1050).
N e j v y Š š í s o u d odmítl dovohcí rekurs.
Dův,ody:

Jak odůvodnil tento soud v rozhodnutí C1S. 12'670 sb. n. s., záleží
podstata poznámky hypot~kární žaloby v zajištění práva knihovního
věřitele žalobou u platněného, což jest i podstatou zatímních opatření
upravených v § 378 a násl. ex. ř. Jest proto poznámku hypotekární žaloby posuzovati se zřetelem k článku I. odst. 2 uvoz. zák. k ex. ř. podle
ustanovení § 378 ex. ř. Podle tohoto' zákonného ustanovení plati pak se
zřetelem k § 65 ex. ř. také osmidenní lhůta rekursní týkající se povoJení
poznámky hypotekárni žaloby, a platí i ustanovení čl. II. ods·!. 2 (2) zák.
ze dne ll. prosince 1934 č. 2'51 sb. z. a n. o vyloučení dalších opravných pwstředků pmti rozhodnutím soudů druhé stolice.
čis.

14469.

Kd,o odevzdal zbraň osobě, jež nebyla oprávněna ji nositi (§ 36
zbroj. pat.) a jež z neopatrnosti postřelila třetího, neodpovídá poškozenému podle § 1311 II. věta obě. zák., nýbrž jen za podmínek § 1295
obč. zák.
(Rozh. ze dne 21. června 1935, Rv II 736/33.)
Žalobce byl při krádeži ryb postřelen žalovaným Janem S. Rána vyšla z pušky náhodou, poněvadž žalovaný pušku řádně nezajistil. Puškou
byl žalovaný vyzbrojen spolužalovaným Janem Se., ač nebyl oprávněn nositi zbraň. P r v Ý s o u d uznal podle žaloby o náhradu škody
pfO'ti oběma žalovaným, o d vol a c í s o u d žalobu proti Janu Se ...
zamítl.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

-

čís.

14470-

Oůvody:

Jan Se. odevzdal spolužalovanému Janu S. pušku s náboji na hlídku

či jinými slovy k nošení. Jde nyní o to, jaký účel sleduje zbrojní patent
ze dne 24. října 1852 č. 223 ř. z., který zakazuje v § 36 neoprávněné nošení zbraně, pro kterýžto přestupek byl také Jan S. trestním rozsudkem
pravoplatně odsouzen. Účel ten plyne jasně z úvodních slov zbwjního
'atentu kde se praví, že se zákon ten vydává, aby se účinně zamezilo

ineužív~ní zbraní a muničních. předmětů. Sleduje-li z,rkon výslovně

zneužívání zbrani, tedy nemá na mysli nahodilá poškození, o ja~é
v tomto připadě šlo. Dosah každé právní normy jest nutně omezen ]e·im účelem a proto možno ručení za náhodu podle druhé věty § 1311
bbČ. zák. požadovati jen tam. kde byla porušena norma, která chce pře
dejíti i takovým náhodám. O takovou nOrmu zde nejde, takže nahodilé
poškození žalobcovo, byť i bylo v souvislosti s předáním zbraně Janem
Se. Janu S. k nošení, není s činem tím v takové souvislosti, jaké je třeba,
by se podle § 1311 obč. zák. mohlo mluviti o' ručení za nahodilé poškození vzešlé následkem přestoupení určité normy (srv. rozh. čís. 3550,
5521,6845,7606 sb. n. s.). Nedopadá proto druhá věta § 1311 obč. zák.
na tento případ. Ručil by proto Jan Se. za postřelení žalobcovo jen za
předpokladu § 1295 obč. zák. Že by byl odevzdal pušku s náboji Janu
S. k tomu cíli, aby po zl'oději sříJel, jak na to poukazuje dovolatel, nebylo prokázáno. V pouhém odevzdání pušky Janu S. nelze pak nějaké
zavinění Jana Se. spatřovati, neboť je zjištěno, že S. dovedl se zbraní
zacházeti, a odnikud nevyšlo na jevo', že byl důvod s nějakou neopatrností při nošení zbraně u Jana S. počítati. Nemůže prolo příhoda Janu
S. se sběhnu.vší jíti na vrub žalovaného Jana Se.
čis.

14470.
Ustanovení odst. 3. čl. XXXV zákona čís. 54/32 Sb. z. a ti. o sníženi
odpočivných a zaopatřovacích požitků pozůstalých po bank,ovn/ch zaměstnancich vztahuje se i na požitky, které byly smluveny mezi bankou
, a pozůstalými; netřeba, aby byly smluveny přimo mezi bankou a blUlkovnlm zaměstnancem.
Ustanoveni odst. 3. čl. XXXV zák. čís. 54/32 Sb. z. a n. nedává
bance právo, aby zcela zastavila odpočivné a zaopatřovaci požitky
pozůstalých, k jejichž placení se dobrovolně zavázala.
Měřítkem, do jaké míry mohou býti odpočivné a zaopatřovacl pažitky pozůstalých podle ustanovení odst. 3. čl. XXXV. zák. čís. 54/32
Sb. z. a n. sníženy, jsou odpočivné a zaopatřovací požitky podle právních předpisů o pensijním po'.iištění zaměstnanců bez ohledu na to, zda
pozůstalý by měl nárok na důchod (rentu) pensijní podle předpisů o
pensijním pojištěni zaměstnanců, nebo jen na výplatu odbytného.
Nepřevyšuje-li výška odpočivných a zaopatřovacích požitků pozů
stalých po bankovnich zaměstnancích výšku odpoěivných a zaopatř,o
vacich požitků podle předpisů o pensi jnlm pojištění zaměstnanců, neni
banka oprávněna je snížiti podle odst. 3. čl. XXXV. zák. čís. 54/32
Sb.z.au.
(Rozh. ze dne 21. června 1935, Rv 111 35/35; důvody viz Úr. sl>. čís.
2150.)

-
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čís.

14471.

Žalobou podle § 39 zák. čl. LIV:1912 (§ 35 ex. ř.j nelze se domáhati
zrušeni exekuce vedené na základě platebního příkazu čsl. zúčtovacího
ústavu vydaného podle § 7 nař. Č. 224/24 Sb. z. a n. a čl. 13 úmluvy
čís. 55/30 Sb. z. a n. proto, že dlužník je na základě pravoplatně schváleného vyrovnání povinen platiti jen kvotn svého závazku (již zaplatil)
a ne celou pohledávku exekučně vymáhanou.
(RDZh. ze dne 21. června 1935, R IV 200/35; důvody viz Úr. sb.
čís. 2154.)
čís.

1472.

Není na závadu platnosti výpovědi zaměstnance okresní nemocenské
pojišťovny usnesené na společné schůzi představenstva a dozorčího výboru podle § 67 aj zák. čís. 221/24 ve znění vyhlášky čís. 185/28 Sb.
z. a n. (viz nyní znění vyhlášky čís. 189/34 Sb. z. a n.), že návrh nebyl
podán představenstvem, nýbrž jen starostou a vedoucím úředníkem.
(Rozh. ze dne 1. června 1935, Rv IV 54/35; důvody viz Úr. sb.
čís. 2152.)
.
čis.

14473.

Odkladem dražebního roku podle § 3 odst. 2 zák. čís. 1/33 Sb. z. a
n. nezfUŠuje se dražební řízení podle § 207 ods. 1 ex. ř.
(Rozh. ze dne 22. června 1935, R I 566/36.)
P r v Ý s o u d rozvrhuje nej'vyšší podání přikázal z něho Antonínu
V-ému na jeho vykonatelnou pohledávku zajištěnou pod C 48 zbyWk
nejvyššího podání. Rek u r sní s o u d k rekursu vymáhající věřitelky
firmy O. v P. přikázal teuto zbytek stěžovatelce. D ů vod y: Antonín
V. má svo.ji pohledávku zajištěnou pod C 48, kdežto pro stěžovatelku je
pod pol. C 38 poznamenáno k vydobytí její vykonatelné pohledávky
zahájení řízení dražebního. Dle § 135 ex. ř. má poznámka ta účinek
věcný a věřitel, který si t<rkovouto poznámku vymohl, má býti uspokojen v pořadí této poznámky. To vyplývá i z § 216 čís. 41 ex. ř.
Ne j v y Š š í s o II d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Stěžovatel vychází z předpokladu, že dražební řízení vedené firmou
O. bylo usnesením exekučního soudu ze dne 18. dubna 1933 č. j.
E 22/33-20 zrušeno, z čehož pak vyvozuje, že podle § 207 ex. ř. měly
býti z moci úřední vymazány všechny poznámky na toto dražební řízení
se vztahující, tedy i poznámka zahájení dražebního řízení zapsaná pod

ol. C/38 a že tedy firmě O. neměl býti zbytek nejvyššího podání v pofadí této poznámky přiřknut. Leč tento předpoklad odporuje spisům,
neboť ve skutečnosti nebylo dražební řízení zrušeno, nýbrž usnesením
z 18. dubna 1933 č. j. E 22/33 byl pouze odložen dražební rok
na 3 měsíce podle § 3 odst. 2 zák č. 1/33 sb. z. a n. na návrh vymáhající věi'itelky firmy O., která si nad to výslovně vyhradila zachování zástavních práv exekučně nabytých. Dle § 207 ex. ř. lze však postupovati jen po pravoplatném zrušení dražebního řízení, jak z doslovu
tohoto ustanovení plyne. Zákonem č. 1/33 sb. z. a n. mělo býti umožněno dlužníkům, aby snáze docílil'i poshovění se strany věřitelů. Kdyby
věřitelé odkladem dražby získané výhody ztráceli, sotva by se dali pohnouti k odkladu dražby. ú'čel zákona byl by tím zmařen. Bylo proto
i v době rozvrhu nejvyššího podání zahájení dražebního řízení pro firmu
G. platně poznamenáno a proto napadené usnesení právem jí v pořadí
této poznámky podle §§ 135, 216 Č. 4 ex. ř. přikázalo zbytek nejvyššího
podání.
čís.

14474.

Nabyla-li obmyšlená osoba nároku ze smlouvy o životním pojištěni
teprve, když nastala pojistná příhoda, může použiti práva daného ji
§ 26 zák. o poj. smlouvě a zaplatiti zároveň dospělou splátku pojistného
s účinkem v ustanovení tom uvedeným. Jakmile nastala pojistná při
hoda, střetl se závazek obmyšlené osoby zaplatiti pojistnou prem!! se
. závazkem pojišťovny zaplatiti pojistnou náhradu.
(Rozh. ze dne 22.

června

1935, Rv I 1456/33.)

Manžel žalobkyně uzavřel' se žalovanou ve prospěch žalobkyně
smlouvu pojišťovací na život a zavázal se platiti čtvrtletní pojistné
premie počínajíc dnem 1. prosince 1930. Premie splatná dne 1. června
1931 nebyla zaplacena. Pojistník zemřel dne 24. června 1931. Žalobou
domáhá se žalobkyně vyplacení pojistného. P r v Ý s o u d žalobě nevyhověl. D ů vod y: Podle § 5 bod 3 všeobecných pojišťovacích podmínek jest oprávněn pojištěný zap!'atiti pojišťovací premii v 90denní doda·tečné lhůtě jen v druhém a následujících rocích.
Pojistník byl tedy
s placením premií v prodlení. Pokud jde o názor, že žalovaná nemohla
odstoupiti od smlouvy, když již pojistný případ nastal, ustanovuje § 5
bod 2 všeob. pojišť. podmínek, že žalovaná má právo, když pojištěnec
první premii anebo premii prvního roku včas nezaplatil, do té doby,
kdy bylo zaplaceno, odstoupiti od smlouvy bez výpovědi. Toto ustanovení nelze vyložiti jinak, než, že oprávnění pojišťovny k odstoupení od
smI,:u;,y, se týká v.šech premií" kter§ mají býti zaplaceny v prvním roce
P?Jlstem (§ 9,14 vseob. obč. zak.). Zalovaná odstoupila od smlouvy dopisem z 26. června 1931, tedy ještě před tím, než nastal pojistný pří
pad, neboť oznámení má význam jen de'klaratorní. Z.anikla tedy pojíšfo"ac~ smlouva ještě před vznikem pojistného případu a byla proto žalovana oprávněna odepříti výplatu pojištěné částky. Jinak žalobkyně
dostála své povinnosti podle § 13 všeob. poj. podmínek a oznámila ve
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třídenní lhůtě úmrtí
stačilo, že žalovaná

svého manžela žalované. K zamítnutí žaloby však
byla D'právněna Ddstoupiti Dd smlouvy. O d v ol a c í s o u d uznal pDdle žaloby. D ů vod y: Žalovaná dopisem ze dne
26. června 1931 oznámila žalobkyni, že dnem I. června 1931 smlouvu
pojišťovací stornovala. žalobkyně své povinnosti plynoucí pro ni
z ustanovení § 13 pojíšťovacích podmínek dostála, a úmrtí svého manžela ve 3denní lhůtě pojišťovně hlásila. Podle § 5 bod 2 pojišťovacích
podmínek pojišťovna má právo, když pojištěnec premie prvého roku
včas nezaplatí, 'Odstoupiti od smlouvy bez výpovědi do té doby, kdy
bylo zaplaceno. Prvý soud má za to, že žalovaná odstoupila od smlouvy
ještě před tím, než nastal pojistný případ t j. I. červnem 1931, ježto
označení odstupu 'Od smlouvy má význam jen deklaratorní. Avšak odporovalo by zásadě poctivého styku, kdyby pojišťovna mohla odstoupiti od smlouvy ještě pD' té, když již nastala pojistná událost. Pojišťovna
má ovšem podle § 5 bod 2 všeobecných podmínek možnost odstoupiti
jednostranně od smlouvy bez výpovědi v případě, že premíe nebyly
v prvém pojišťovacím roce včas zaplaceny, pokud zaplacení nebylo
uskutečněno, avšak takový projev odstupu musí se státi dříve, než nastala pojistná událost, a nestačí jednostranná vůle pojišťovny smlouvu
zrušiti bez projevu vůle té vůči pojistníkovi nebo vůči obmyšlené o,sobě.
Odvolací soud poukazuje ve směru tom na bližší Odůvodnění obsažené
v rozhodnuti nejvyššího soudu ,čís. 11532 sb. n. s. Žalovaná odstoupila
od smlouvy teprve dopisem ze dne 26. června 1931, kdežto pDjistná událost nastala již úmrtím pojistníka dne 24. června 1931, takže k odstoupení od pojišťovací smlouvy nedošlo. Poněvadž pak žalobkyně žalobn!
prosbu obmezila o premii spl-atnou dne 1. června 1931, nemůže žalovaná
ani z tohoto důvodu odpírati žalobkyni výplatu pojistného. Že z dllvodit
nevyhovění § 13 všeobecných podmínek nemůže pojišťovna odpírati výplatu pojistného, dovodil jíž správně prvý soud a že by pojistník jednal
nepoctivě, bylo vyvráceno. Je tedy žalobní nárok svým důvodem po
právu.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl do!volání.

Důvody:

Dovola!elka vyvozuje ztrátu nároku žalobkyně na pojištěný peníz
skutečností, že žalobkyně nepoužila pr;lva daného jí § 26 z"kona o
smlouvě pojišťo'vací ze dne 23. prosince 1917 Č. 501 ř. z. a nezaplatila
třetí splátku pojistného, splatnou dne I. června 1931, což mohla učiniti
jako obmyšlená osoba i po smrti pojistníkově. Nabyla-li však žalobkyně
v důsled!w ustanovení § 10, první odstavec všeobecných pojišťovacích
podmínek, jenž odpovídá předpisu § 132, první odstavec z;lkona o
smlouvě pojišťovací, jako obmyšl'ená osoba nárok z pojišťovací smlouvy
teprve, když nastala pojistná, příhoda, mohla použíti zmíněného práva,
které ji poskytuje § 25 zákona o' smlouvě pDjišťovací, a zaplatiti s účin
kem tam uvedeným dlužnou splátku pojistného v důsledku toho až od
ze

tohoto okamžiku. I kdyby se na toto právo obmyšlené o'sDby pohlíželo
jako na závazek, střetl se tímto okamžikem se vzájemnou pohledávkou

žalobkyně proti žalo"ané pojišťovně na vypl'acení pojistné náhrady. Od
této doby, tedy od 24. června 1931 účinkuje vzájemné započtení
(§ 1438), které žalobkyně projevila ve sporu tím, že obmezila v příprav

ném spise ze dne 26. únOra 1932 žalobní žádost o tuto splátku pojistné
remie. Tímto započtením a tudíž srážkou premiové splátky z plnění,
němuž jest pojišťovna zavázána na zákl'adě léže pojišťovací smlouvy
_ což odpovídá ostatně opatření, jež může podle § 27 zákona o smlouvě
pojišťovací učiniti pojišťovna nastalo vyrovnání této premiové
splátky. Zrušení pojišťovací smlouvy dopisem žalované pojišťovny
26. června 1931 se proto nestalo před zaplacením dlužné premíové
splátky. Nebyla tedy žalovaná pojišťovna oprávněna podle § 5 odst. 2
všeobecných pojišťovacích podmínek zrušiti smlouvu pojiťšovací beze
vší výpovědi.
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14475.

za škodu vzniklou žalobci

(Rozh. ze dne 22.

června

vyhoštěním.

1935, Rv I 1691/33.)

Žalobce žaluje obec Č. L. na náhradu škody, která prý mu vzešla
vydáním a předčasným uveřejněním vyhošťovacího výniěru obecního
úřadu v Č. L. potvrzeného výměrem okresní politické správy, avšilk
irušeného výnosem zemské správy politické. Žaloba byla zamítnuta
s o u d Y vše c h tří s t o I i c, n e j v y Š š í m s o ude m z těchto
důvodů:

Obec neručí za škodu, která někomu vznikne při výkonu její vere)noprávní působnosti, není-li zvláštního zákona, který by obci ručení takové za nesprávný nebo nezákonný výkon veřejné mod ukládal (rozh.
býv. nejv. soudu ve Vídni ve sbírce Glaser-Ungerově n. ř. Č. 592'0 a
rozh. 3~91 a 6428 sb. n. s.). Vyhoštění žalobce podle § 11 obecního zří
zení v Cech ách nál'eží do veřejnoprávní působnosti obce a, ,ježto žádný
výkon neukládá obci ručení za nesprávné nebo nezákonné vyhoštění,
nelze na obci náhrady škody v takovém případě požadovati. Vyhoštění
žalobce nenáleží do oboru místní policie podle § 28 obecního zřízení
českého a nespadá tedy vůbec pod ustanovení § 37 ob. zřízení českého.
Ostatně ručení žalované obce pDdle § 37 ob. zřízení českéhO' bylo v souzeném případě nálezem správních úřadů pravoplalně vyloučeno.
čis.

14476.

účinek výhrady práva vlastnického, byla-Ii věc prodaná § tDuto výhradou exekučně prodána a výtěžek byl vydán věřiteli, pro jehož pohledávku věc byla zabavena.

(Rozh. ze dne 22. června 1935, Rv , 1898/33.)
(Srov. sb. n. s. čís. 6655.)
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žalobkyně prodala Františku M~ovi motorové kolo s výhr<>dOlt
práva vlastnického až do úplného zapravení ujednaných splátek. Ještě
dříve, než kupní cena byla zaplacena, zabavil žalovaný jakožto věřitel
Františka M-a motorové kolo pro svoji pohledávku. Kolo bylo exekučně prodáno a výtěžek 946 Kč vydán žalovanému. žalobou domáhá
se žalobkyně na žalovaném zaplacení 946 Kč. P r v Ý s o u d žalobu za.
mítI. O d vol a c í s o u d žalobě vyhověl.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

Důvody:

Odvolací soud nepřekwči1 mezí své působnosti přihlížeje též k ustanovení § 1041 obč. zák., neboť učinil tak pouze k podepření svého
právního názoru, že jest uplatňovaný žalobní důvod bezdůvodného obo.
hacení podle § 1431 obč. zák. oprávněn. Žalobkyně jako vlastni ce exekličně prodaného motowvého kola domáhá se žalobou na vymáhajícím
věřiteli vydání prospěchu získaného nepřípustnou exekucí, naboť výtěžek patřil jí a vymáhající věřitel nemá právního důvodu, aby jej podržel, nedosáhnuv uspokojení své vykonatelné pohledávky ze jmění
dlužníkova, nýbrž ze jmění žalobkynina. žalobkyně má proto právní postavení, jakoby byla sama nuceně plnila, a žalovaný musí jí tudíž navrátiti dosážené plnění (§§ 1431 a 1437 obč. zák.). Pohledávka žalovaného za povinným nemohla nepřípustnou exekucí doznati změny.
Rozhodnutí čís. 10784 sb. n. s., kteréhož se žalovaný dovoUvá, nedo·
padá. na souzený případ, poněvadž žalobní nárok nesměřuje proti žalovanému jako nabyvateli vydraženého kola (§ 367 obč. zák.), nýbrž
jako vymáhajícímu věřiteJ!í, jenž nemusí býti totožný s vydražitelem.
čís.

14477.

K výkladu čl. 7 f) a čl. 42 úmluvy 60/26 a čl. IX A d) 2. úmluvy
34/27 Sb. z. a n.
Prejudici~lní význam správních a.4JŮ (prohlášení dozorčího úřadu)
v otázce měnové.
(Rozh. ze dne 22. června 1935, Rv \I 147/35.)
čís.

Žalobce vypůjčil si od žalované společnosti A. pro životní a důcho
dové pojištění ve Vídni v roce 1903 3,770.0'00 K, jež byly hypotekárně
zajištěny na jeho nemovitostech. Na tento dluh dluhoval' žalobce roku
1923 ještě 1,697.280 K. Tento zbytek zaslal žalované poštovní spořitel
nou, poněvadž podle dlužního úpisu jest konati veškeré platy ve Vídni
a tudíž v měně rakouské. Když žalovaná obnos nepřijala a přijetí jeho
jak ve měně r<ťkouské tak i po přepočtení ve měně československé odmítla, složil žal'obce tento obnos ve měně rakouské per K 1,697.280.pro žalovanou u okresního soudu pro vnitřní město ve Vídni \., o kterémž složení byla žalovaná společno'st usnesením okresního soudu pro
vnitřní město Víde,ň ze dne 25. července 1923 také zpravena. Žalovaná
dopisem ze dne 5. srpna 1923 ,sdělila zastupci žalobcovu, že o složení
byla vyrozuměna, že složení nebere na vědomí a musí ponechati slOžiteli, aby toto složení soudní cestou ospravedlnil. Žalobce zastávaje ná-
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or že jeho dluh složením na soudě podle § 1425 obč. zák. zaníkl, žádá
z ;'maz zástavního práva. Prvý soud uznal podle žaloby. D ů vod y:
zalKvaná v tomto sporu popírá nebo aspoň pochybuje o tom, že žalo~ce
v době kritické (t. j. 26. února 1919) měl řádné sídlo v obou státech: Zalob ce tvrdí, že nejedná se o pohledávku podléhající soupisu a clearingu,
poněvadž obě strany mají své řádné bydliště (sídlo) na území jednoho
a tého,ž státu. Nemůže býti sporu o tom, že žalovaná společnost A. má
své sídlo jednak ve Vídni (hlavní ústav), jednak v Brně (generální zastupitelství), kterouž pobočku v Brně jest pokl'ádati dle § 1 odst. 2. nařízení č. 265/22 za ústav tuzemský. Otázka, zda dluh založený dlužním
úpisem ze dne 26. prosince 1903 podléhá soupisu a clearingu, byla právoplatně rozřešena úřady k tomu povolanými, totiž čsl. zúčtovacím
ústavem v Praze, který ji odmítl a vyslo,vil, že nenáleží do rovnání dle
mezistátní úmluvy čís. 60/26, a druhou instancí čsl. rak. rozhodčím
soudem pro závazky ve starých korunách, jenž stížnost nálezem z 22.
listopadu 1930 zamítl, a uznal, že dluh tento rovnání dle úmluvy
čís. 60'/26 nepodléhá. Tato druhá instance řešíla také otázku, zda žalobce v krítické době měl řádné bydliště nejen v Československu, ale
také v Rakousku a zjistila, že žal'obce v kritické době měl bydliště
v obou státech. Z toho jest dostatečně patrno, že v přítomném sporu
jsOU strany, které obě mají své sídlo jak v Česko,slovensku, tak v Rakousku, kdežto vládní nař. o soupisu, resp. vládní nařízení čis. 249/25
předpokládají pohledávky resp. závazky mezi takovými osobami, z nichž
jedna má sídlo pouze v jednom státě a druhá sídlo pouze v druhém
státě. Jde tedy o pOhledávku, která nesp"dá pod vládní nařízení
čís. 249/25. Dle dopisu ze dne 24. ledna 1928 ministerstvo vnitra sice
zásadně přijalo hypotéku tuto na úhradu technických reserv ve smyslu
úml'uvy čís. 60/26, avšak k praktickému provedení vkladem práva nadzástavního nedo'šlo, a dle dopisu ze dne 29. listopadu 1923 není Iínanční
prokuratuře v Praze známo, zda hypoteka byla vládou na úhradu technických reserv přijata,neboť nebyla česká fínanční prokuratura do,žádána, "by vklad práva nadzástavního provedla, tím méně bylo provedení převzetí hypotéky na úhradu premiový'ch reserv na ni přeneseno.
Z toho jest zřejmo, že v řízení správním k žádnému zjišťování právního
poměru nedojde.
Ostatně nejde zde ani o pohledávku, u které by
splněny byly podmínky čl. IX. úmluvy číslO' 34/27. Žalovaná dovozovala, že dle čl. 42 úmluvy čís. 60/26 hypotekární pohledávky uvedené
v čl. 7 lít. f) téže úmluvy mají býtí placeny v poměru 1 K rakouské
rOvna 1 Kč, když přejde hypotéka taková dle úmluvy čís. 34/27 na čsl.
stát nebo osobu jím určenou za účelem úhrady premiových reserv, poněvadž tuto pohledávku čsl. vláda s'kutečně přijala k účelu uvedenému,
takže ona o ní fOIzhoduje. Tu naskytá se otázka dvojí: zda pohledávka
o níž jde, jest taková, že může dle čl. IX. úmluvy čís. 34 z roku 1927
býti použita k úhradě technických reserv, a zda byla pravoplatně
k tomu účelu věnována. Dle čL IX. úmluvy čís. 34/27 má býti použito
k úhradě technických reserv pohledávek z půjček, které jsou zajištěny
na nemovitostech v repuhlice československé ležících, které zní na staré
rakousko-uherské 'koruny, pojišťovnám náleží nejméně od 26. února 1919
a jsou vyňaty ze všeobecné úpravy dle čl. 7. nebo 42. úmluvy z 18. květ
na 1924 (čís. 60/26), pokud tyto pohledávky československým dozorčím
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Madem k úhradě technických reserv pro československé stavy pojišťo_
ven, které jsou věřiteli, byly knihovním vtělením práva nadzástavního
pravoplatně věnovány. Pohledávka, o niž jde, nebyla však v době kritické (dne 26/2 19 I 9) pojištěna na nemovitostech československých,
nýbrž také na nemovHostech rakouských, zapsaných ve Vídni (pohledávka tato jest ze všeobecné úpravy vyňata ustanovením čl. 2. úmluvy
z 18. června 1924 (čís. 6'0/26), neboť jde o pohledávku, při níž věřitel
i dlužník v den 26. února 1919 měli řádné bydliště (sídlo) jak na území
republiky československé, ta:k na území republiky rakouské). Není tedy
tato pohledávka vyňata ze všeobecné úpravy ani čl. 7. ani čl. 42.
úmluvy čís. 6'0/26. A konečně tato pohledávka nebyla pravoplatně pře
jata pro úhradu technických reserv, neboť toto pravoplatné převzetí dle
znění čl. IX. úmluvy čís. 34/27 děje se zřízením práva nad zástavního,
k čemuž dosud nedošlo. Pouhé »zásadní« přijetí není pravoplatným pře
vzetím. Z toho již patrno, že obě o·tázky shora nadhozené nutno zodpověděti záporně, a z toho všeho plyne, že pohledávka nehodíc se ku pře
vzetí ve smyslu čl. IX. úmluvy č. 34/27 a nebyvši ani k účel'u tomu pravoplatně přijata, nemusí býti placena v korunách a nebyla odňata disposicim žalobce, aby na ni nesměl platiti. Uvedenými vývody padá návrh žalované na zamítnutí žaloby z důvodů shora uvedených. Za tohoto
stavu věci byl dlužník (zde žalobce) oprávněn na pohledávku phltiti a
ji k soudu složiti, nebyl povinen platiti v Kč v poměru I stará koruna rakouská rovna 1 Kč, a mohl ta:ké zbytek pohledávky složiti k soudu. Dle
dlužního úpisu ze dne 26. prosince 19'03 měly veškeré platy býti konány ve Vídni. Bylo je tedy konati ve měně rakouské. Plniště jest smě
rodatné pro určení valuty. Dle § 6 zák. z ID. dubna 1919 pouze závazky
splatné v republice Čsl. jest platiti v Kč. Usnesením okresního soudu ve'
Vídni l. vnitřní město ze dne 25. července 1923 bylo na soud přijato složení obnosu K 1,697.280.- pro žalovanou. Žalovaná byla o tomto složení vyrozuměna, nevzala je ale na vědomí a vyzvala žalobce, aby složení to soudně, tedy sporem ospravedlnil. Byl tedy žalobce oprávněn ku
podání žaloby ve smyslu § 1425 obč. zák. Ke složení u soudu byl žalobce oprávněn, poněvadž žalovaná přijetí obnosu odmítla. Tímto soudním složením, o nčmž žalovaná byl'a vyrozuměna, osvobozen byl dlužník od závazku (§ 1425 o. z.), zanikl tedy dluh se vším příslušenstvím.
Právo zástavni vtělené na nemovitostech nepomíjí ovšem placením
(§ 469 obč. zák.), avšak zaplativší hypotekární dlužník je oprávněn
domáhati se výroku, že právo zástavní může býti na základě rozsudku vymazánO' a že žalovaná jest povinna to trpěti, neboť zástavní právo vázne už na nemovitostech per nefas. O d vol a c í
s o u d nevyhověl odvolání. D ů vod y: Dle čL IX. lit. d) z"kona
čís. 34/27 přišla by předmětná hypoteka v úvahu pw použití technických reserv uvedených dle čl. Vlil. téhož z<Í'kona, pokud byla českO'slo
venským dozorčím úřadem nad pojišťovnami k úhradě těch reserv pro
československé stavy pojištění knihovním vtělením práva nadzástavního
právoplatně věnována. I když pokládá soud odvolací za lhostejnou
okolnost, že pohledávka tato byla zajištěna nejen na tuzemských nemovitostech, ale i na vídeňských, neboť to nemůže býti na překážku, přece
se soud odvolací přiklání k názoru soudu L stolice, že výše uvedené
ustanovení čl. IX. na předmětnou pohledávku nedopadá, poněvadž jde o
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· takovOU pohledávku, která je vyňata již vůbec ze všeobecné úpravy podle čl. 2. úmluv~ z 1s.. června 1926 a nebyla pravoplatně převzata zříze· ním práva nadzastavmho. Dle zpravy mm. vmtra ze dne 24. ledna 1928
.přijalo min. vnitra zásadně hypotéku, o niž jde, jako úhradu těch reserv
podle čl. 7 lit. f) a čl. 42 úmluvy čís. 60/26 sb. z. a n., jakož i podle
čl. IX. A lít. d) bod 2 čis. 34/27. K praktickému provedení tohoto zajištění vkla~em prá~a nadzástavního pro čs]. stát d.osud z te~hnic~ý'ch
příčin nedoslo.« Pravem dOVOZUJe L soud, ze takove »zasadm« pnJett
není právoplatným přijetím, neboť je to pouze přijetí s výhradou, že
v cít. zprávě min. vnitra uvedené články mezistátní'ch úmluv na tuto hypoteku dopadají a že tato hypotéka. také skutečně, nejen formálně, po
právu existuje, neboť neexistuje-li, nemá pro stát žádné ceny, i kdyby
na ni právo nad zástavní bylo vloženo. Takové přijetí s výhradou, nebo
jak to označuje ministerstvo. vnitra, »zásadní« přijetí ve skutečnosti pravoplatným přijetím není, neboť závisí na dodatečných konkretních
předpokladech zákonných i hmotných, zda k definitivnímu přijetí dojde.
Stát nebude přece zabírati do technických reserv fingované pohledávky
nebo pohledávky sice v knihách pozemkových figurující, ve skutečnosti
však neexistující, tedy pomyslné majetkové hodnoty, neboť techniCké
reservy mají tvořiti majetkový fond, aby práva a zájmy pojistníků byly
chráněny, vývoj pojišťovnktví podporován jak se praví v úvodě
ok zákonu čís. 34/27 a jak zdůrazňuje i čl. 215 mírové smlouvy St. Oermainské. Zřízení práva nadzástavního předpokládá platnou pohledávku
a platné zástavní právo, a pokud soudem není pravoplatně rozhodnuto..
zda pohledávka v deskách zemských vkladem práva zástavního zajiš· těná jest po právu, či zda má býti vymazána, poněvadž není po právu,
ježto byl:a zaplacena, nemělo by smyslu, aby dozorčí úřad předem definitivně pravoplatně rozhodovalo tom, zda se věnovaná pohledávka přijímá do stavu technických reserVa odtud slovo »zásadně«, t j.
s výhradou. Neboť v tomto případě, není-li pohledávka po právu, nemá
vklad práva nadzásta:vního žádných praktických důsledků, neboť musí
býti toto nadzástavní právo v důsledku výmazu hypotekární pohledávky
také vymazáno. Tím jest odůvodněno ono »zásadní« přijetí, jež má svůj
význam pouze v případě, že pohledávka fakticky tu jest, a jakmile bude
řádnými soudy zjištěna, že skutečně je po právu, počne účinkovat ono
· »zásadní« přijetí, čili octne se pohl'edávka v nexu zástavním takže podléhá pak automaticky všem obmezením a důsledkům plynou'cím z mezistátních úmluv i tuzemských předpisll valutových a pod. Teprve po
tomto rozhodnutí soudním může doJíti k rozhodnutí příslušného dozorčího (správního) úřadu, zda přijímá definitivně pohledávku do technickych, reser~, a po, pravoplatném tomto věnování může dojíti ku vkladu
nadzastavmho prava, a pak teprve bude splněn předooklad pravoplatného věnování ve smyslu čl. IX. d) zákon čís. 34/27. Poněvadž se jednalo
po,:ze o »zása~~í~<,přije!í, nikoliv,o definitivn!, .nebylo potřebí, aby prohlas?,:al dozor'CI urad predem, nez soud se vecl zabýval, že odmítá vě
novam této pohledávky, jak nespráV'ně míní odvolatelka. Toto stanovlslko ostatně - jak zřejmo ze spisu ministerstva vnitra čís. 27701/33
zaujímá )ak tot~ ndnis!ers'tvo, !a'k i ministerstvo spravedlnosti. Tím jevf
se vyvraceny namltky starny zalované. Pohledávka - o niž tu jde _
nepodléhala předpisům disposici stran omezujícím, nespadala do vše-
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úbecné úpravy mezistátní úmluvy čis. 60/26 a nehodic se }:u
ve smyslu čl. IX. úmluvY,.ČíS. 34/27, n~byla t~kc, am dúzorclll
správním pravúplatně prljat,a ku kryl! tec~mc~'ych !es~rv. Byl tedy
dlužník úprávněn na púhledav~u tutú ylahtI, pnpadne jl. k súudu ~I~
žiti a nebyl púvmen plal!l! v Kc v pú:meru 1 Kc t. j, 1 K starorako.uske,
,
Neni tu prútú nesprávného. púsúuz~m.
N e j vy Š š í s o. u d žalúbu pro. tentúkráte zamltl.
Důvúdy:

Jde o. právní posouzení a o. výklad mezistátních smluv, uveřejněných
púd čís, 60/26 a Č, 34/27 ve sb, z. a n., kterým se do~talo sar:~ce v tu- .
zemských zákúnech čís, 220/25 a 108/27 sb. b, a n. umluva CIS,
sb, z. a n, byla do. té ?líry všeú?ecná, že smluyní ~tranr měly při
paměti všecky úny otazky, ktere ve smyslu mlfúve smlouvy ve, ř,',in,ěni'
pod čís, 507/21 ve sb, z, a n. měly býti řešeny a upraveny vzajemnúU
dúhodou zúčastněných stá~ů. To je viděti )~dnak z ,úvo~u té~o' ~mlo.uvy,
iednak z ustanovení mírovych smluv, ktera JSou v tet? umlu,ve ČIS. 6~/26
ivláště uvedena, Avšak smlouvou touto nebyly rozreseny vseeky otazky .
dopodrobna s konečnou platností, nýbrž byla úprava některých otáz~k,
nechť z jakýchkoli důvodů, vyhražena dalším dohodám. Všeobecná zásada o tom, jak budou likvido,vány peněžn! závazky ,ze sO,ukromop;ávnich titulů, jež vznikly ve starych rakouskych korunac~, pred ~()' uno:
rem 1919, byla obsažena v vodd. J, a odd.y. To bylO, rrzem z~Cto.V~CI
(clearingové), které zásadne platIlo. pro vsecky púhledayky, Z teto, vse,
obecné úpravy byly však p~dle § 7 v o~d. II. vynatl;' určlte taxa~lvne vy'
jmenované pohledávky a zavazky, ktere podle, sye povahy vy~adovaly
individuálního řešení a zvláštní úpravy, MeZI mml byly podle ht. f) hypoteční pohledávky, které dne 26" února) 9:19 .;ráležely ravkouským
pújišťovacím společnost~m, a ktere se !'.reJ1;n~J1 vladou ces~oslo
venskou na úhradu premlOve reservy pro pnslusny československý stav
pojištění. O takových závazcích platí jen ta ustanovení sn:lou~y
čís, 60/2'6, která se jich výslovně týkají, tedy všecko to, co Je o. Dlch pz
v této smlouvě výslovně řečeno, jinak se tato úmluva na ně nevztahUJe,
ony mají býti předmětem zvláštních úmluv, které již byly nebo budou
ještě sjednány, Při túm se v odst. lit. f) ještě výsl10vně uvádí, že v pří
čině těchto závazků platí ustanovení čL 42, Prolože pa'k se o. těchto' závazCÍch v odd. I. vůbec nemluví a nic se tam o nich výslovně neustanovuje, jak by to vyžadoval jinak čL 7 podle prvního svého 'Odstavce, neplatí pro; ně ustanovení odd. I. a tedy ani čL 2. v něm úbsaženého, který
se týká závazků, jichž dlužník nebo věřitel měli před 26. únorem 19'19
dvojí bydliště, totiž jak na území rakouském tak v tuzemsku. Tento čL
2. netýká se tedy oněch závazků, které se vylučují v odst. II. podl'e čL 7.
Že tomu tak skutečně je, plyne netoliko z toho, co bylo již řečeno, že
totiž v čL 2. nic o takových závazcích obsaženo není, nýbrž podává se
tú ze znění čl. 40, který se týká hypo.tečních p'Ohledávek Rakousk'Ouherské banky (čL 7, lit. g), u nichž se na rozdíl úd čl. 42. analogické
použití čl. 2, výslúvně připouští. Konečně dlužno zde poukázati také
ještě k závěrečnému zápisu ze dne 18. června 1924, kde se pod čís. 2
připouští použití čl. 42, o' pliacení v Kč i pro případ, kdyby dlužníci
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ciúvá spoL) dne 26. února 1919 byli měli bydliš!ě ,csídlo) v R~~ousk.u:
(ak, 'sadě která by se podávala z čL 1, a 2, uklada se tu tútlz plahh
Proh
za
, československých dokonce -,akúus k'en:'u dl U':01,
v 'k u,, I. ne1z e
korunách
V hl' dnúuti proč by měl býti z této' povmnosh vynat dluzm~ ~eskoslo
na ~, Pr; útázku, v jaké měně má býti zapl'acena hypotecm pohlev~nks Y'z'alovane J'e tedv nerúzhúdné, že československo-rakousky rozdavdč'a soud pro 'závazky. ve starých
. ko.runach
"I
na ezem ze d ne 22 , I'IS t0.M d I 1930 rúzhodl, že púhledávka nepodléhá rovnání púdle, dohody
00/26, když své ro.z~odn,utí se zř<;telem k~ své pří~lušnosh a púdle
~boru své působnosti oplral Jenom o. cL 2, Tlm byl,o Jenom .vysloveno,
, nejde o. závazek, na který se vztahuje odd, L Jmenovane, sn;lo'llvy
ze" ení clearinaovém, Po stránce formální má tútú rozhodnuh vyznam
o r~IZtento spúr potud, že tím byly údklizeny jakékoli. pochyh!J.O<sti s }1le~iska čL 46 (1-3), jež by mohly vzejíti o. tom, muze-Ir bY!1 ? ?laz,:~
]llIty a osudu pohledávky jednáno před řádnými soudy, Reslh dalsl
vfázkU spadá-li totiž pohledávka pod ustanúvení odd, 11. úné smlouyl:'
(viz o~o rozlišování v čL 49), náleží na púřad pr~va a sn;í tedr byt~
předmětem nynějšího spúru, Z těchto. pro.cesualnrch hledIsek pnchazl
zde v úvahu mimo čL 7 lit. f) a čL 42 (odst. 2,) ještě čl. 47, kde se stanoví že co do. těchto závazků (podle odst. 11.) ~ůstávají v platnO<s,t.i platebnr, procesní a exekuční zákazy dosud vyd~né ob~ma st~anan:~ a, to
také po uplynutí lhůt tam stanovených a to az do učmnosh zvlastmch
úmluv zmíněných a naznačenýcE v ú?st. 11." ~ našem p~íp,:~,ě, tedy do.
. účinnosti smlouvy Ns, 34/27, pn čemz se Jeste souhlasne zJ1stuJe, ze se
nař. čís, 236/23 sb. z, a n. vztahuje také na závazky uvedené v, odd, II.
čL 7 lit. b) až g), cúž mělo. zřejmě smysl, že tomu tak býtI má, I ~dyby
se to snad ze znění onoho nařízení bez vší pochybnosh nepodavalo,
Upozorniti ještě dlužno na to, že podle § 5 nař. čís. 265/22 sb; z. a n,
pOlsL odst. bylo nutno přihlásiti také takové pohledávky, o kterych by:lo
pOlchybno jso.u-li podl'e toholo nařízení soupisem po,vinny, coz plahlo
také o pohledávce souzené, ta~že se pak zák~z 'placení obs~ž~nJ vV § ,9
cit, nař. týkal také této pohledavky. Odd. II. tyka se pak take Jes!e :mlněný již čL 49, ale hlavně ještě také onen závěrečný zápís, jeho1z pred~
mětem byla také púhledávka žalúvané strany prúti akciové spo.leč?oslt
»Helenenhof-Imperial Hotel" v K. V, Podle toho byla tedy otazka,
v jaké měně mají býti placeny hypoteční púhledávky zajištěné na
tuzemských nemovitostech, které se přijímají na úhradu reserv, rozřešena v čL 42 této úmluvy v tom smyslu, že twkové pohledávky musí
býti československými dlužníky zaplaceny v poměru: jedna stará koruna
rovná se jedné če,skoslovenské kúruně, tedy v korunách českosloven
ských, Dlužno poukázati k túmu, že tyto súukromúprávní pohledávky
hyly posuzúvány stejně ja'ko případné nároky, jež by byly o.dpírány
o čL 273 a 275 mírové smlouvy, totiž jako púhledávky, které mají pře
jíti na republiku československou nebo. na oSo.bu jí určenou, Bylo již
poukázáno. na rozdílnou úpravu v čL 40, týkajícím se hypo.tečních pohledávek Rakousko-uherské banky, pokud jde o dlužníky, kterých by se
jinak týkal čL 2 až 6 úmluvy, dále na rozdíl ve stylisaci, po'kud jde Ol povinnost platiti tyto pohledávky v tomto čL 40 (zaplatí če,skoslovenští hypoteční dlužníCi), pak v čL 41 odst. 5 českúslovenská vláda je oprávněna
pohledávky na ni převedené vybrati od českúslovenských dlužníků.
I

Prs,

Ctvilnf rozhodnuti XVII.
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oproti čl. 42, kde se kategoricky přikazuje, že dluhy podle
42 musí býti českoslovenkým dlužníkem zaplaceny v korunách česko
slovenských. Tu jde tedy o normu, která zasahuje netoliko dlužníka, ale
která váže i smluvní stranu v tom smyslu, že se dlužníku v příčině valuty
nesmí dosta:ti úlevy na úkor věřitele (se zřetelem k určení pohledávky
k úhradě reserv) ani tuzemským zákonem, ani správním aktem. Poslední
větou prvního odstavce čl. 42 pak se stanoví, že platy, které budou na
tyto pohledávky vybrány, nespadají do obecného likvidačního fondu
(v clearingu), nýbrž že jich bude použito podle zvlášních úmluv, to jest
podle čl. IX lit. d) odst. 2 in fine) přímo na místo, které k tomu ustanoví
československý dozorčí úřad nad pojišťovnami, aby totiž .dosaženo bylD
účelu, jemuž celé toto ustanovení slouží, to'tiž z<Lbezpečení reserv. Že
žalobce rozhodujícího dne, totiž 26. února 191 9 měl řádné bydliště také
na území československé republiky, o tom nebylo sporu. Podle toho
dlužno jej tedy považovati ve smyslu čl. 42 úmluvy čís. 60/26 za česko
slovenského dlužníka. Odvolací soud klade důraz na to, že hypoteční
dluh, 0\ který jde, je zmístněn ve Vídni, že totiž podle dlužního úpisu
ze dne 26. prosince 1903, jak zjišťuje soud procesní, všecky platy měly
býti konány ve Vídni, tedy v ústředí žalované strany. Tato skutečnost
(právě tak jako dvojí bydliště dlužníkovo) měla by význam jenom tehdy,
kdyby šlo o dluh spadající jenom pod odd. I. úmluvy a nikoli o dluh
podle odd. II., jak tomu je podl;e toho, co bylo již řečeno v souzeném
případě. Jde-li o takový dluh, spadajíci pod odd. II. úmluvy, je ono
zmistnění dluhu podle plniště nerozhodné, protože předpisy odd. II.,
jmenovitě čl. 42, týkají se právě takových dluhů, které by jinak podle
plniště bylo považovati za pohledávky ústředí, tedy za pohledávky rakouského ústavu. Pro pohledávky, jež by se týkaly tuzemské representace a jež by byly zmístněny v tuzemsku (viz nař. čis. 265/22, § I
uClst. 2), nebylo by ovšem mimořádné úpravy potřeba, protože takové
závazky bylo by československému dlužníku splniti v korunách česko
slovenských již podle všeobecné zásady uznané v čl. I a 2 úmluvy
čís. 60/26. Zvláštní úpravy byla však potřeba ve smyslu čl. 2'15 mírové
smlouvy, jehož se dovolává jak čl. 42, tak také úmluva čís. 34/27, v zájmu nerušeného provozu a likvidace abchodů pojišťovacích ústavů pů
sobících v území obou smluvních států nástupních a jmenovitě k za:bezpečení reserv potřebných pro zajiMění česlmslo'venského stavu pojištění
a to právě u takových dluhů, jež podle smlouvy byly zmíS'tněny ve Vídní,
pro které však zástavou byla nemovitost ležící v československé republice. Tu bylo třeba odohylného ustanovení ve příčině měny, mělo-li býti
do'saženo účelu úpravy, v lom smyslu, že i takové dluhy, zmístněné jinak
v Rakousku, musí československý dlužník platiti v československých
korunách. K vysvět,leni této speciální normy bylo by lze hodnotu ležicí
a zachovanou v tuzemské nemovitosti uvésti, že byla utvořena právní
fikce, že tyto ústavy mají býti postaveny na mveň ústavům tuzemským,
jakož podk uznané zásady má býti i napří'ště s nimi nakládáno stejně
jako s ústavy tuzemskými jak co do jejich závazků, tak ovšem' také co
do jejich nároků, jmenovitě pokud jde o zásobu reserv. To se zračí také
ještě u konkrétniho. případu uvedeného v závěrečném úpisu u hypoteční
pohledávky žalované strany zajištěné na nemovitosti v K. V., kde
se šlo potud dále, že oboustrannou dohodou v zájmu zabezpečení
v
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bylo stanoveno, že bv tento dluh musil býti
sk ého stavu po]'ištění
tllz.emen
.
' h ta k'e t e hd'y, kd yb y se uk'aza 10 , že
v československych
korunac
ur~:~ík (akciová společnosD mě! sidlo (jenom).v R,akousku. Nese]de tedy
d t n že v souzeném pnpade byl dluh zmlstnen v Rakousku. Podle
na OIC~ bylo již řečeno, neobsahuje tedy úmluva ČÍS. 34/27 ve přičině
to.h
v níž se maji případně musí ony dluhy platIt, mc, co by nebylo
;;~odnuto již v čl. 42 úmluvy čís. 60/26. Ta~o otázka byla již v této
, luvě čís. 60/26 vyřešena a pmto se mluvl v cl. IX pod ht. d) v od~t. 2
~~' je,nom prostě o .dlu·žnících« a proto se také v třetím odstaVCI, tykaPZ'm se pohledávek z půjček poskytnutých Prvním všobecným úřed
~f~kým spolkem, pro které platí stejná práva, cituje čl. 42 čís: 60/?6
'ako přímý pramen a nepo~ka~uje s~ .•t~m k to,;,u, c.o bylo pred tIm
] odle lit. d) řečeno o pohledavkach pO]1stovaclch ustavu. Sedes maten~e
Pe skutečně v čl. 42 úmluvy čís. 60/26. Z toho plyne také povah,,; a vy] am jakož i smysl celého článku IX úmluvy čís. 34/2'7. Tato. ur~luv~
~?ká ~e pojišťovacích ústavu, na které pam~továno bylo v čl. 2b mlrove
!mlouvy. šlo tu o likvidaci, které bylo p?lřeba po st~tni. rozluce. Tu bylo
třeba řeši'ti také otázku reserv, o kterych se mluvl ]IZ v čl. VI a pak
čl. VIII a IX. Jsou to reservy pro smlouvy, které podle čl. II až VI nále~ejí k česko'slovenskému stavu pojištění. V čl. VIII. .se stanoví, pk a ke
kterému dni mají býti reservy vypočteny (tolIž ke dm 31. prosmce 1924).
V čl. IX se stanoví pořadi, ve kterém má býti pOUŽIto hodnot v :?m!o
článku uvedených, v čl. XI se stanov i, jak budou tyto' hodnoty pn vypočtll oceněny. Všecky tytO' předpisy jsou technického rázu .. Pr~ ono
pořadí, v němž má býti použito jmenovaných. hodn?':, sleó;,Je cl. IX
v podstatě totéž, co bylo ustanoveno v rakouskem pO]1sf,?va~lm ~egula~
tivll ze dne 7. března 1921 čís. 141 sp. zák. a co 'Se nym objeVUje tak~
v § 5 zftkona ze dne ll. .čer."ence 1934 čís: 1~7 sb. z. a !I". Jehoz
§em 25 byl zrušen § 27 akclOveho regulatIVU, ktery byl ~ dobe u?,luv~
v platnosti v československu. S tohoto hlediska a v teto sO'llvlslosl!
dlužno pak vykládati čl. IX úml~vy .Čís. 34/27. St~nov,Emé p~ř~dí)e ~~':
smluvni strany (vlády) závazne. Ceskoslovenska vlada prepma VUCl
vládě rwkouské závazek, že o·no pořadí zachová. Sáhne tedy k hypotekárním pohledávkam uvedeným pod lit. d) jenom tenkráte, nedostačí-li
k zajištění hodnoty uvedené pod JH. a) až c); jenom v tom případě smí
pojišťovacímu ústavu odejmouti právo nakládati s pohledá\\kou, ukáže-li
se toho potřeba 'k úhradě reserv, a to ovšem jenom v tom mzsahu, pokud
je toho k úhradě oněch reserv zapoHebí. Nastane-li však ta:ková potřeba,
je dozorčí úřad povinen přijmouti pohledávku k zajištění' reserv a v ta~
kovém případě nastanou účinky čl. 42; za těch okolností přestává býl!
pohledávka čistě soukromou věd pojišťovny, dostává se jí privilegovaného postavení ve smvslu čl. 42 nikoli v zájmu pojišťovny, nýbrž
v zájmu' československéh'o stavu pojištění a k jeho zabezpečení a to
ovšem v takovém rozsahu, v jakém je toho podle výpočtů potřeba. Je
správné, že tu správní akt ministerstva jako dozorčího úřadu prejudlkuje
zároveň v otázce měnové a že se tak nepřímo dotýká také právnich a
hospodářských zájmů dlužníkových. Rozhodně dlužno věc posouditi tak,
že se otázka valuty řeší podle správního aktu a nikoli tak, jak to činí
nižši soudy, že by teprve na rozhodnutí soudu v otázce valutové mělo
záviseti rozhodnutí do'zorčího úřadu správního o tom, má-li býti hypo-
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tekární pohledávka přijata k úhradě reserv jako pohledávka v
'
.
venských korunách a tedy jako po~ledáv~a. hodnotná. Podle skutkových
zjištění byla pDhledávka, o kterou Jde, mUllsterstvem vmtra Jako dDhlé_ '
dacím úřadem nad pojišťovnami zásadně přijata jako úhrada technic_
kých reserv podle čl. 7 lit. f) a čl. 42 úmluvy čís. 60/26, jakož i podle
či. IX lit. d) bod 2 úmluvy čís. 34/27. Nesejde na tom, že k praktickému
provedení tohotD zajištění vkladem nadzástavního práva dosud nedošlo
z technických příóri, protDže tím nepozbyl platnosti onen správní akt,
kterým hypotéka byla na úhradu reserv přijata a na kterém závisí otázka,
v jaké měně má býti pohledávka placena a tedy také rozhodnutí sporu,
když k onomu provedení knihovním zápisem může ještě dojíti. Rozhodné
jest, že řešení otázky měnové, na níž závisí rozhodnutí tohoto sporu,
bylo přenecháno spráV'ním úřadům, totiž vtádě podle čl. 7 lit. f) úmluvy
čÍs. 60/26 sb. z. a n., čímž bylo odňato soudúm. Ministerstvo vnitra
učinilo projev nasvědčující řešení měnové otázky podle čl. 42 úmluvy
čís. 60/26 a bránící tomu, by bylo vyhověno žalobě. Ovšem nedošlo
dDsud k technickému provedení projevu toho ve smyslu čl. IX a), d) čís. 2
úmluvy čís. 34/27 sb. z. a n., na druhé straně však projev ten nebyl
dosud ani odvolán, ani zrušen. Pokud tento správní akt trvá, pokud
nebude odstraněn anebo pokud nebude prokázáno, že k jeho provedení
dojíti nemůže, nelze vyhověti žalobě, opírající se o pliacení v korunách
rakouských, protože rozhodnutí v otázce měny zůstává závislým na
správním aktu, k němuž soud musí hleděti. Z téhož důvodu nelze ovšem
žalobu zamítnosti pro vždy.
čis.

14478.

Kdy smí soud odmítnouti dědickou přihlášku.
Byla-li správa pozůstalosti sv,ěřena přihlásivšlmu se dědici, může
soudní správa býti povolena jen podle § 381 násl. ex. ř., je-li osvědčeno
nebezpečí.

(Rozh. ze dne 26.

června

1935, R I 541/35.)

e . v š š í s Dud nevyhověl dovo,lacím rekursům dědiců, pokud
!snesení rekursního soudu o návrhu, by Rudolfu H-oyl .byla
naea~: ~ ráva pozůstalDsti a zřízen soud~í správce pozoůstalos~l; J1nak
odr;a' l ~nesení rekursního soúdu a ul oZll soudu P?'zu.stalostmmu, by
~~J:::ké upřihlášky k soudu přijal a učinil další opatrem podle §§ 125,
127 nesp. pat.
N

I-

Důvody:

Na adená souhlasná usnes~ní so~d~ n!žších _stol~c .trpí nezákonností,
k jP jde o rozhodnu,ti o jeJIch dedlckych pnhlaskach. Podle §, 122
po ue.. musí soud každou dědickou přihlášku vyhotoveno~ v p;ed,~
n~!~é ~~;mě přijati, a smí odmítnouti jen zřejmě nezákonn~ d~dlckeJ'r~
hl'-k neb zcela libovolné a žádným dllvodem nepodloz~ne: kdyz, Je
,a~ldr jistD že osoba jako dědic se přihlašující nemá dědlckehD pr~va
pr~
"hláška nemůže proto vésti k odevzdání pozůstalo1stl. To vsak
a 1zee pn
'ld'd'
"hl"k
tvrditi když pozůstalostní soud odmlt
e!Ck'e pn
~s. y ~ "duo vodu ,
~~ ~u ještě 'nebyly předloženy závěti. Důkaz O' důvodu, dedlckeh? p;~v~
o' býti podán i dodatečně. Pozůstalostní soud nesmel pwto pnh!lze!1
:~~':nu, že stěžovatelé posud ~v~ dědiCké pr~,vo v~bec -neprDkazal,l,
boť to se může státi dodatecne I behem pnpadr:eho sporu; po~lle
~e127 nespi říz. má ovšem každá stranaona vůli. žádal! z~, soudm sprayll
O'zůstalosti. Poněvadž však správa pozustalostr byla sverena us~ese~l!"
~ozůstalostního soudu již přihlásivšímu se dědiCI Rudol~u H-~VI, mu ze
soudní správa býti povolena podle 2. odstavce tohoto zako-nneho us!anovení jenom podle předpisu ,soudního řádu, tud!ž nikol~ v, ne~porne,n;
.řízení nybrž v zajišťovacím řízení podle § 381 nas1. ex. r., Je-lI lIrOZlCI
konk;étní nebezpečenství osvědčeno, co-ž však nebylo a?, tvr~er:o, ~sr~~,
rozhodnutí čís. 129'02 sb. n. s.). Okolnost, že byly podany de~lcke pnhlášky sobě odporující, není ještě důvodem, abv Rudolfu H-ovl' byla odňata správa.
o

čiso

K pozůstalosti pO' V ádavu P-ovi přihlásivší se dědici navrhli, by
správa pozůstalosti byla odňata Rudolfu H-ovi a by byl zřízen podle
§§ 125, 127 nesp. pat. správce pozůstalosti. Niž š í s o II d Y nepřijaly
dědické přihlášky přihlásivších se dědiců a nevyhověly uvedeným jejich
návrhům, tykajícím se správy pozůstalostní, rek u r sní
soud
z těchto d ů vod ů: Jeden z dědiců opírá svoii nepodmíněnou dědickou
přihlášku D písemné poslední pořízení zůstavitelovo. Z předpisů §§ 61,
7.0, 121 a 180 nesp. pat. vyplývá, že pozůstalostní řízení lze provésti jen
na základě prvopisu posledního, pořízení předloženého soudu ve formě
vyhovující zákonu. TO' se nestalo, neboť soudu byl předložen prvopís
posledního pořízení, na němž chybí nutné pDdpisy testamentárních
svědků (§§ 579 a 601 obč. zák.). Není proto dědic ten oprávněn k návrhu,
by správa pozůstalosti bylia odňata Rudolfu H-ovi. D,alší dědici pak
vůbec nepředložili soudu závěť, o niž opíraJí své dědické přihlášky.
Zřízení správce pozůstalosti podle §§ 125 a 127 nesp. pat. předpokládá,
že byly podány dědické přihlášky, vzájemně si odporující. TD tu rovněž
není a byl právem návrh na zřízeni správce pozůstalosti zamitnut.
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Ustanovení §§ 970 a 970 c) obč. zák. se vztahuje i na majitele garáží,
kteři při jima ji po živnostensku vozidla na přechodnou dobu do úschovy.
(Rozh. ze dne 26. června 1935, Rv I 758/33.)
P r v Ý s o II d zamítl žalobu proti Bertě B-ové, majitelce garáží vP.,
na vydání motorového, kQla, jež žalobce prodal. s výhra~ou práva ,vlastnického až do úplného zaplacení trhové ceny MIlosl~vu S-oVI, ;ktery, kolo
to uložil v garáži najaté od žalované. O d vol a c 1 s O' u d zalobe vyhověl.

N e j vy Š š í s o u d

nevyhověl

dovolání.

Důvody:

Nelze souhlasiti s názorem, že předpis § 970 obč. zák. se týká jen
tehdy majHelů garáží, stájí a pod., je-li provoz těchto spojen s ubytová-

čís.
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nim cizinců. Názor ten odporuje přímo předpisu ods!. 2 věta 2 §970 obč.
zák., podle něhož stejně ja'ko hostinští, kteří poskytují cizincům ubytování, ručí jako schovatelé za věcí, které byly vneseny od přijatých hostů
(odstavec 1), ručí také podnikatelé, kteří mají stá.ie a úschovné místno-sti,
za postavená u nich zvířata, vozidla a věci v nich uložené. U takových
podnikatelů se nevyžaduje, aky kromě podniku záležejícího v úschově
zvířat, vozidel a pod., provozovali též po živnolstensku ubytová:ní hostů.
Ustanovení §§ 970 a 970 c) obč. zák. vztahuje se tudíž i na majitele
garáží, ovšem nikoli na ty, kteří pouze gará:že - tedy jen místnosti pro
uschování vozidel - za úplatu pronajímají, nýbrž na ty, kteří po živ110stensku přejímají vmidla na přechodnou dobu do úschovy (srov. také
Dr. Robert Mayer: Obligace str. 207, Dr. Ehrenzweig § 359 str. 386 až
391 a Dr. Klang str. 684-69'5).

devším jest k výživě povinen otec dítěte, potom teprve matka dítěte,
otom děd a bába se strany otcovy a po nich konečně děd a bába se
ftrany ma'tčiny. Která z těchto osob výživu po'skytla, mŮže ovšem žádati její náhradu na tom, kdo jest před ní k výživě dítěte podle zakona
ovolán, nikoliv však na tom, kdo jest k výživě povolán až teprve po
~í. Jako nemůže žádati otec náhradu výživy, kterou svému manžel'skému
dítěti poskytl, na matce dítěte, třebas je nemajetný a musil si na poskytnutí výživy té opatřiti prostředky úvěrem, zrovna tak nemůže matka
ditěte žádati ná:hradu za poskytnutou výživu na dědovi a bábě dítěte,
neboť, poskytujíc výživu svému dítěti, plnila jen vlastní svou povinnost,
která jí náležela před dědem a bábou dítěte, a schází zde tedy základní
podmínka § 1042 obč. zák.
čls.

čls.

14481.
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Není třeba, aby ten, kdo plni cizí zákonnou povinnost, již při plnění
měl na zřeteli určitou osobu, kterou chce svým plněním podle § 1042
obč. zák. zavázati.
Osoba uvedená v § 143 obč. zák" jež poskytla dítěti výživu může
žádati náhradu na tom, kdo jest pře dni povolán podle zákon~ k vý_
živě dltěte, nikoliv však na tom, kdo jest k výživě povolán teprve po ni.

Kdo přistoupil jako rukojml a plátce k vyrovnáni, ručí jednotlivým
vyrovnacím věřitelům až do výše převzatého závazku v poměru k jejich pohledávkám.
(Rozh. ze dne 26.

června

1935, Rv II 438/35.)

Žalobce přistoupil ve vyrovnacím řízení proti svému bratru Otto'vi
jako rukojmí a plátce do výše 20.'000 Kč k vyrovnání, podle ně. hož se dlužník zavázal zaplatiti věřitelum nemajícím přednostního
práva 50% jejich pohledávek v osmi stejných splatkách. Poněvadž žalovanému nebyly dle jeho tvrzení zaplaceny zcela dvě dospělé splátky,
takže nastalo obživnutí celé jeho poMedávky k vyrovnacimu řízení při
hlášené, navrhl, by mu byla na zákla;dě výpisu ze seznamu příhlášek,
opi-su záručního prohlášení žalobcova a usnesení krajského soudu v O.,
jímž bylo vyrovnání potvrzeno, pO'lolena exekuce proti žalobci k vydobytí vyrovnací pohledávky ve zbytku 1512 Kč. Žalobce tvrdě, že
splátky žalovanému řádně pl1atíl ve výši odpovídající poměru převza
tého rukojemského závazku k přihlášeným pohledávkám všech věřitelů,
za jichž pohledávky se zaručil, domáhá se žalobou podle § 35 ex. ř. výroku, že exekuce proti němu vedená, je nepřípustná. P r v Ý s o u d
uznal podle žaloby. O d vol a c í s o u d žalobě nevyhověl.
Ne j vy Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého s.oudu.
B~ovi

(Rozh. ze doe 26.

června

1935, Rv I 1108/35.)

Manžel žalobkyně byl usnesením soudním ze dne 14. února 1934
uznán povinným platiti na své manželiské děcko jsoucí v opatření žalobkyně 50 Kč měsfčně. Této po'finnostinedostál. Domáhá se protO' žalobkyně žalobou na jeho rodičích, by jí zaplatili náklad, který místo svého
manžela na děcko sama v rozsahu soudního usnesení ze dne 14. dubna
1934 za poslední 3 léta vynaložila. P r v Ý s o u d žalohě v)'hověl odvol a -c í s o u d žalobu zamítl.
'
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

V pochybnosti jest míti za to, že ten, kdo plní cizí z"konnou povinnost, má úmysl. pl~iti za. jiného a vůli, žádati na jiném náhradu ve
smyslu.§ 1042 obc. z~k. a je-st tedy na tom, za něhož bylO' plněno', by
tento yredpok!ad vyvrahl, ?eboť n~ní pravidlem, nýbrž řídkou výjímkou,
by nekdo obetoval za jmeho majetek z pouhé dobrosrdečno-sti (rozh.
ČIS. 5988 sb. n. s.). RO'lněž není- třeba, aby ten kdo plní cizí zákonnou
p?vinnost, již při plnění měl na zřeteli určHou dsobu, kterou svým plně11l~ chce ~odle § 1'042 obč. zák. zavázati, neboť dostačí, Jestliže plní
v umyslu, ze bude svého času požadovati náhradu na tom o němž se
teprve v budoucnu ukáže, že byl k plnění podle zákona po~inen (rozh.
býv. soudu vídeňského sbírka Olasser Ungrova n. ř. čís. 6223.). Přesto
vsak n.ení žaloba oprávněna. Vyži"ovací povinnost k manželskému dítěti
neshha osoby v § 143 obč. zák. jmenované společně, nýbrž tak, že pře-

D

ů

vod y:

Ro'zhodujícím jes_t řešení otázky, jaký závazek vznikli žalobci z pře
vzetí zmíněného rukojemství, zda ručí až do výše 20.'000 Kč všem vě
řitelům v poměru k jejich pohledávkám, nebo zda, jak míní odvolací
soud" .musí věřítelům, kteří na něm zaplacení požadují, zaplatiti celou
vyrovnanací kvotu, pokud se týče splá:tku, pokud jím zaručená částka
2D.OaO Kč není vyčerpána. Podstata a účel konkursníhoi a vyrovnacího
řádu pozůstává hlavně v tom, aby p.ořadí a míra uspokojení jednotlivých pohledávek nebyla závislá na náhodě nebo libovůli dh.!,žníkově,
nýbrž aby všichní věřitelé dlužníkovi v pořadí zákonem ustanoveném

~ Čís.

14482-14483 -

-

520

čís.

14483521

do·šli zaplacení stejnoměrného. Této zásadě slouží zeJ"m,~ekn,~:a.,.,ť,.~~~lp,I,~~Y
vyrovnacího řádu, které poskytování zvláštuích výhod n
řiteli proti ostatním věřitelům stejného druhu zakazují a SPOillii
ními následky pro dlužníka velice citelnými (§§ 55, 68 vyr.
diska této zásady jest posuzovati i záruční závazek žalobcův. Př,eV7'pt;";
záruky za vyrovnání do výše 20.000 Kč převzal žalobce
kující stejnoměrně vůči všem věřitelům dlužníkovým, jichž pc,hl'ed,;vl<:v
byly vyrovnacím řízením dotčeny. Prvý soud správně zjistil
čení žalobcova v příčině pohledávky žalovanou vymáhané na zákl<ldě
poměru výše záruky (20.000 Kč) k souhrnu pohledávek věřitelů ''''''a~
jících přednostního pořadí, jak byly ve vyrovnacím řízení zjištěny.
dle této zásady řídil se ostatně žalovaný sám ve vyrovnacím řízení
lobcově, neboť přihlásil k vyrovnání pohledávku, která mu
proti žalobci z důvodu převzetí záruky ve vyrovnacím řízeni
jen částkou. 468 Kč 25 h. Právní názor, který odvolací
řešení této otázky zaujímal, vedl by právě k důsledkům, které
kursní a vyrovnací řád chce znemožniti: záviselo by totiž na
nebo libovůli dlužníkově, pokud se týče vyrcwnacího ručitele, že by
kteří věřitelé, kteří si přispíšili s uplatňováním svého, nároku proti
čiteli z jeho závazku měli větší výhodu, než ostatní věřHelé, kteří by
tvčný nárok uplatňovali teprve po vyčerpání zamčené částky.
čis.

14482.

Osoba, jež nabyvši dovozniho povoleni podle zák. čis. 418/20 Sb.
z, a n., je přenechá třeti osobě k použiti, nemůže se domáhati soudní
ochrany svých nároků z tohoto jednáni.
(Rozh. ze dne 26.
Stejně

Sb. n. s.

června

čís.

1935, Rv III 129/34; důvody viz Úr. sb.
čís. 2161.)

1777.
čls.

Předpoklady

14483.

t. zv. obecné .kondlkce causa data causa non secuta.

(Rozh. ze dne 27.

června

1935, R I 622/35.)

Žal?bkjlně tvrdila v žalobě, že hostila žalovaného po vice než 4%
let vyredpokl~d~l, že si žalovaný, jenž prohlásil, že jest u konce svých
studn, vezme JelI dceru za manželku, že žalovaný hoštění to vzhledem
k budoucímu rodinnému spojení beze všeho přijímal, že však zaviněním
žal:ovaného nedošlo k tomuto sňatku. Domáhá se nyní náhrady vynaložených těchtol nákladů za tři léta z důvodu §§ 1435 až 1437 obč. zák.
P r v Ý s o u d žalobu zamítl. D ů vod y: Žalobkyně opírá žalobu o bezdůvodné o?oh!.cenía o př,edp2sy §§ 1,43?, až, 1437 ohč. zák. Předpisy ty
~e n~ da~y p"l?ad nehodl~.fredpokladaJI, ze plnící strana plnila dluh,
jehoz pravm duvod pozde]l odpadl. Žalobkyně však zřejmě neplnila

žádný právní dluh, když sama tvrdí, že žalovaného hostila, tedy mu
bez každé právní povinnosti poskytovala pohoštění. Nelze
předp,okládati, ~e ?y nastávající tchyně hostící nast~vajícího z~tě, plnil~
tím nepkou pravnl povmnost, nybrž lze Jen rozumne usuzovatI, ze plm
nežádajíc vrácení, čili že plní »animo donandi.« Soud sám musí tvrzení
stran právně hodnotiti. Tvrzení strany žalující zřejmě poukazuje k titulu bezdůvodného obohacení, které však zde dáno není. Když žalobkyně pInila s úmyslem darovacím, mohla by plnění žádati zpět jen za
předpokladu § 943 a násl. obč. zák. O d vol a c í s o u d zrušil rozsudek
prvého soudu a uložil mu nové rozhodnutí.
N e j vy Š š i s o u d nevyhověl rekursu.
dobrovolně

Důvody:

Nerozhodné by bylo, o který právní předpis žalobkyně svilj nárok
neboy ,v té příčině jest rozhodným jediné její skutkový přednes,
a jest pak ve CI soudu, by .skutkové okolnosti žalobkyní tvrzené podřadil
příslušnému zak~nnému předpisu. Názor, že by v tomto případě mohlo
jíti o odvolatelne darování podle § 1247 obč. zák., nelze schváliti;
správné je sice, že i dar učiněný. třetí osobou vzhledem k budoucímu
sňatku obdarovaného může býti dárcem odvolán, nedošlo-Ii ke sňatku
bez viny dárcovy. Podle tvrzení žalobkynina záleželo hoštění žalovaného v jidle, pití a kuřivu. Poněvadžvša;k žalobkyně mohla by odvolati
dar jen s účinky, které s odvoláním daru jsou spojeny, totiž, žel v době
odvolání daru .něco tu je v původním jeho stavit nebo hodnotě (§§ 947
až 949 obč. zak.) a v souzeném případě z daru nic nezbývá ani v jeho
původním ,st~vu ani v hodnotě, nellze nárok po právní stránce opříti
o poslednt vetu § 1247 obč. zák. Ale v přednesu žalobkyně jsou zahrnuty podstatné znaky t. zv. obecné kondikce causa data causa non
secula, kterou, sice ob?anský zákon výslovně neupravuje až na předpis
§ 1~3? obč. za,k., kter,Y po~l!e ~véh?: d?slovu by se sem nehodil, poně
vadz zalobkyne neplmla neJaky SVUj zavazek, ale jwk podle nauky (srov.
Klang komentář str. 1437, Ehrenzweig, Das Recht der Schuldverbaltmsse, str. 742, Dr. Sedláček: Obliigační právo II díl, str. 14--17 Krasnopolski: I?as Obligationsrecht, str. 477, 487, Dr. Pavlíček: 'žaloby
z obohacem, str. 170---186, Dr. Kubeš: Příspěvek k nauce o žalobách
z obohacení, str. 71) tak i podle judikatury (srov. na př. rozh. čís. 3589,
6450, 10885 sb. n. s.) je, hledíc k zásadám občanského zákona o bezdůvodném přechodu majetkových hodnot do majetku druhého taková
kondIce podle všeobecných zásad, zejména podle zásad vysl~vených
v ~ 1437, 1447 obč. zák., přípustna. Zeiler sám uvedl tuto, kondicí
v,pnkladech v komentáří k § 1435 obč. zák. (srov. Klang str. 1437).
P!~d~okla~y, uvedené kondic,e jsou: 1. určité plinění se strany jedné a
p~IJ.etI p~nem se strany druhe ob causam futuram non inhonestan. Mnsí
bylI plneno.. ~a I?~ed?o.klad~" že, ~astane něj!l'ktoč~k~.vaný dovolený výsledek, ať J}Z n,eJ~ke Jednam pr1lemcovo, Čl nelo.ka ]lná okolno,s! a obě
strany n;USI prave vzhledem k tomuto příštímu výsledku jednati. 2. Ned?sazem vý~ledku ,~~mjšlené?o, č.ímž ..I?o!bude změna majetková svého
duvodu. Plnenl a prtJetl nesml - Jak JIZ rečeno - býti nectným nebo<ť
pro tyto případy platí pak zásady zvláštní (§ 1174 obč. zák.). 3~ Poněopřela,
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vadž princip který projeven jest v §§ 1437 a 1447 obč. zák., má platnost všeobe~nou nutno vrátiti vše, čím příjemce z toho, co mu by to
dáno, je obohac~n. Co se týče, náhra~y' za, to, co n~.,!,á, nutno přihlížeti
k § 1437 obč. zák. při tom vsak uvazlÍl, ze zde pflJemce hned od počátku je v témž po~tavení ja~o bezelstný ~~íjemce. nedluhu po d~ručení
žaloby, věda totiž, že pro neh,; na~tat! mu ze povInno's!, aby vr~ÍlI, co
obdržel nenastane-li předpokladany vysledek (srov. k tomu take rozh.
čÍs. 3589 a 12086 sb. n. s.). Hledíc k tomu, co bylo svrchu p;:,' právní
stránce uvedeno bude třeba učiniti zjištění o skutečnostech zalobkyní
tvrzených a přihlížeti též k námit~ám st;any druhé, br mohlo, býti po:
souzeno, zda a pokud jsou splneny predp~~d~dy naroku zalo?ky~e
z bezdůvodného obohacení žalovaneho na JeJl ukor. V tomto smeru Je
řízení prvého soudu neúplné a,?ylnýn; jest názor . st~žo'va:telů~, ,ž;..se
žalobní nárok o předpisy o bezduvodnem obohacem vubec neda opnÍl.
čís.

14484.

Vybražený rekurs proti usneseni soudu prvni stolice nelze spojiti
s dovolacím rekursem proti usneseni rekursnlho soudu.
(Rozh. ze dne 27. ,června 1936, R I 666(36'.)
P r v Ý s o u d povolil na ,~akl~dě kone.čného u;snes:,!,í z~ dn~ 19. č~r
vence 1934 vymáhajícímu venteh exekUCI nucenym znzemm zastavmho
práva (usnesením ze dne 10. října 1934). Rek u r sní, s o u d usnesením ze dne 29. prosince 1934 exekuční návrh ~amítl. D ~ vod y: So;uq
prvé stolice povol:H exekucí, ač tehdy konečne usnes~nI n~bylo J~ste
vykonatelné. S dovolacím rekU!fs~m do. toholo usnesem spOJIl .~ymáha
jící věřitel i rekurs dO' rozhodnutI prveho soudu ze dne 10. zan 1934,
jímž byl rekursu do konečného usnesení přiznán odkladný účinek
Ne j v y Š š í s o u d odmHl rekurs a nevyhověl dovolacímu rekursu.
Z

důvodů:

Stěžovatel, jenž spolu s dovolacím rekursem napadá i us?es:,ní
prvého soudu ze dne 10. září 1934, do něhož nebyllO podle druhe vety
§ q24, c. ř. s. ve spojení ~ § 78 ex. ř. sa~ostatnéh,: opravn.ého prostředku, nemůže s dovolaClm rekursem protI usnesem rekursmho soudu
spojiti vyhrazený reku;s proti lIsne~ení prvého ~?udu. Podle § 5,1? c. ř. s;
ve spojení s § 78 ex. r. moh?u arcI, strany vl?np,adec~, ve kterych, nen~
dovolen samostatný opravny prostředek prolI ~ekteremu usnesenI, sve
stÍ'žnosti na toto usnesení uplatniti opravným prostředkem proti nejbližšímu rozhodnutí jež lze bráti v odpor. Zitkonným předpokladem však
jest, že týž soud, který vydal r0.z.~odnu!í .~a';10statným ~pravnrm yro:
středkem neodporovatelné, pozdejl vyda jme rozhodnulI, pwh nemuz
byl podán přípustný opravný 'prostředek k so,:du nejb!í'že nadříze~ému
a s nímž byl spojen vyhrazeny rekurs. Nelze, vsak spOJIlI vyh~azeny re:
kurs proti usnesení prvního soudu s dovolaclm rekursem proh usnesenI
rekursního' soudu, k nejvyššímu soudu, takže by soud třetí stolice roZ-

523

doval proti předpisu § 3 j. n. s přejitim soudu druhé stolice přímo
ho kursů proti usnesení prvního soudu. Takový s dovolacím rekurse~
O r\ný a k nejvyššímu soudu řízený vyhrazený rekurs prol! usnesem
~~hihO soudu je nepřípustný a mu'Sil býti odmítnut (§ 526 odst. 2
c. ř. s.).
čis.

14485.

Zákon ze dne 25. února 1919 čls. 88 Sb. z. a n.
V jakém kursu splácl se zápůjčky poskytnuté v cizích valutách.
(Rozh. ze dne 27.

června

1935, Rv I 1627/33.)

Podle tvrzení žaloby upsal žalobce na základě zákona ze dne 25.
února 1919 čís. 88 sb. z. a n., jímž byla vypsána půjčka státní ve zlatě,
stříbře, zlatých neb stříbrných mincích a papírových penězích cizozemských 100.000 ř. m. Půjčka tato měla býti zúročena 3% %, úroky se
však ~evyplácely, nýbrž přičítal1y ke kapitálu. Byla na dobu 4 let nevypověditelná a požívala sirotčí jistoty. Žalobce po uplynutí těchto 4 let
žádal za vyplaceni obnosu jím upsaného. Pražská městská spořHelna mu
však půjčku vyplatiti odepřela, že prý marky pozbyly ceny a že tudíž
nemá žádného nároku. Žalobce se proto obrátil na ministerstvo financí,
které mu odpovědělo ll. září 19'28, že je ochotno mu poskytnout
12.500 Kč pod podmínkou, že potvrdí příjem vrácené půjčky i s úroky.
Odepřel'o tedy i ministerstvo financí splatiti zápůjčku. Vzhledem k tomu,
že měna, ve které byla zápůjčka poskytnuta, již nyní neexistuje, má
žalobce nárok podle § 989 obč. zák. na vnitřní hodnotu toho, co zapůjčil,
tedy na 140.750 Kč, t. j. přepočtených 100.000 ř. m. na Kč v dO'bě poskytnutí zápůjčky. Poněvadž půjčka požívala sirotčí jistoty, jest i z toho
důvodu zřejmé, že měl býti upisovatel chráněn před kolísáním bursovního kursu. Žalobce domáhá se pmzatím 5'0.000 Kč s přÍ'sI. Niž š í
s o u d y zamítly žalobu, o d vol a c í s o u d z těchto d ů vod ů: Zásadně má ten, kdo poskytuje zápůjčku, obdržeti zpět hodnotu toho, co
zaplljčil. To plyne z předpisů §§ 9'83, 988, 989 obč. zák. V § 983 se praví,
že vráti'ti se mají věci stejného druhu a hodnoty; § 988 stanoví, že při
změně vnitřní hodnoty peněžité zápůjčky musí placení se státi v poměru
k vnitřní hodnotě, kterou daný druh mincí měl: v čase zapůjčení a v § 989
se upravuje splacení zápůjčky, kdy v době vrácení zápůjčky nejsou již
v oběhu ve státě peníze, v jakých zápůjčka byla poskytnuta. V tom pří
padě má se platiti penězi nejvíce podobnými, takovým druhem a počtem,
aby věřitel obdržel vnitřní hodno'tu v době zápůjčky stávající. Předpisy
ty nejsou ovšem konkrétní povahy, a lze v jednotlivých případech upraviti poměry ty smluvně jinak. Jde o to, má-li se pOlužiti uvedených před
pisů při rozhodování O žalobním nároku. V souzeném případě může se
splacení zápůjčky žádati v týchž penězích, jimiž na půjčku bylo placeno,
anebo v domácí měně podle platných záznamú bursovních. V době splatnosti zápújčky nebyly již W;ské papímvé marky zitkonným platidlem.
Žalovaná strana odpírá výplalu, ježto valuta žalobcem složená stala se
bezcennou, a podle kursu v době splatnosti ani v československé měně
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nějaká hodnota za ni nepřipadá. Splacení zápůjčky podle platných
sovních záznamú znamená bursovní hodnotu papírových marek v
splatnosti, kdežto žalobce se domáhá zaplacení v československých
runách podl'e bursovní hodnoty 100.000 papírových marek v době
žení vkladu, resp. v době upsání půjčky, a připO'čítané k tomu
podle téhož kursu, při čemž opírá své stanovisko hlavně o § 989
zák. Pro poměr mezí stranamí platí za ujednaný obsah vyhlášky
nísterstva financí z 10. března 1919 obsahuiicí o splacení zápůjčky
již uvedené ustanoveni. Když se tu praví, že lze splatiti zápůjčku v
pírových markách bez ohledu na jejich hodnotu v době splacení,
v domácí měně podle platných záznamů bursovních, dlužno tím WLUlllen
kursovní hodnotu papírových marek v době splaceni. Vzhledem
zvláštní ujednání o spl'acení, které jest v uvedeném smyslu
neplatí předpisy §§ 988 a 989 obč. zák., a to, čeho se žalobce UUIHana.
je valorisace, naším právem neuznaná. Pokud jde o to, že knížky ""'dUm
na valutovou půjčku požívaly sirotčí jistoty, nemůže žalobce ze ,,,,",ec,
nosti té pro sebe ničeho dovozovati. Přiznáním simtčí jistoty'
vena jen přípustnost vkládání majetku soudních chráněnců v hV'nu',""
hodnotách. Právě že i papírové marky byly přípustny na valutovou
půjčku, svědčí tomu, že se jejich stabilitě důvěřovalo, nastalý pokles
jejich nemůže z uvedených důvodů jíti na újmu žalované strany. Žaloba
se opírá jen o· smlouvu ze zápůjčky, a z toho základu nárok žalobní není

. býti přepočítán podle dne vkladu, což však by bylo bývalo potud

"h
tečné, protože kurs ten byl. přece ;~ámý již v, době vkladu.. :, m~hl
z l. římo býti uveden, all1Z pozdeJ! mUSIl byh teprve zJ!sťovan.

~tKmfo případě nastal pokles ně,?eckých, marek papírových:.~ůže však

b 'ti předpokládán U této' valu!)' I J!ny vyVOj anebo mohlo JIh o ~aluty
Ya írové), u kterých, sku!~čne. nastal vzest~p od vkl.ad,:.do vyp!aty:
i~rfcení); ani v ta~~vem r;npade nebyl~ dolozka o v~lbe ventel~,. v.l.ake
·ně chce míti pUjcku- vracenu, bez vyznamu, protoze mohl mll! zajem
~: tom, aby ji dosot~.1 v tuze?,sk~ měně, ale ovš~m .podle kursu pl~tného
den vrácení zápujcky. Z teto uvahy plyne take, ze ani na strane statu
Vebyla ona transakce bez ri·sika, třeba se vycházelo s hlediska, že pŮjčka
n ěla býti vrácena podle kursu ze dne vrácení, a že tedy nemusilo jíti
ma všech okolností o lkrácení věřitele. Nejde tu o nejasnost VYjádření,
~terá by mohla býti P?su~o,:ána s. hlediska ~ 915 o?č: zák., ,nehledíc ani
k tomu, že o tento pravn.1 duvod z~lobc~ sve ~d~olanl .n.eoplr~l;.bylo na
žalobci aby své stanOVIsko, ktere nym zastava, určlte vYjadnl' hned,
. když němec,ké marky. v~lád.al, což v~ak neučinil. Jestliže s~ ro!h.odl .1'0. skytnouti pUjčku v paplrovych markach, tedy v clzozemske mene, mlsto
aby ony marky zpeněžil na zdejším trhu a poskytl půjčku v tuzemsKé
měně , byl osud jeho., nároku spjat s osudem cizí valuty a s její cizozemskou zákonnou upravou.

odůvodněn.

Ne j v y Š š í s o u d

nevyhověl

čis.

dovolání.

Důvody:

Pro splacení zápůjčky poskytnuté podle zákona ze dne 25. února
19J19 čís. 88 sb. z. a n. v papírových německých markách jest mzhodujícím ustanovení vyhlášky ministrestva financí ze dne 10. března 1919
jejíž obsah otištěn jest také na zadní straně vkladní knížky. V této vy~
h~ášc~ uvádějí se ia~o J:!řípustné valuty cizozem~ké !aké německé paplrove marky vydam neldele do roku 1918. Splacem půjčky může se
žádati buď v týchž penězích, jimiž na půjčku bylo vyplaceno, nebo v domácí měně, podle platných záznamů bursovnkh. Z toho je viděti že
strany te.h~y již na změnu hodnoty ciz! měny pomýšlely, že příp~dný
p~kles C~Z1 valuty nepovažovaly za nerozhodný a že hodnota půjčky
mela býtJ určena podle kursu, který měla cizí měna v době vrácení zápůjčky, mělo-li býti placeno v domácí měně. Půjčka zůstala i nad;i]e .
půjčkou v cizí valutě a osud její byl závisl1ý na osudu této měny. Ani
z okolnosti, že půjčka byla po čtyři léta nevypověditelná, ani z toho, že
podle vyhlášky vkladní knížky požívají sirotčí jistoty, nelze dovoditi,
ze ?ylo. úmyslem st~tu chrániti věřitele, kteří cizí valuty zapůjčili, před
ztrataml na hodnote a to docela bez zřetel'e k tomu, jaký osud stihne
cizozemskou měnu cizím zákonodárstvím. Nelze to dovoditi ani z toho
že se ~ěřiteli ponechává právo volby, při čemž docela mimo úvahu po:
nechal! dlužno us-tanovení, týkající se zlatých nebo stříbrných mincí.
Kdyby byla měla ona transakce skutečně takový smysl- a kd)"bybyla
m~l.a míti !ako~ý účinek, jak .míní dovolatel, byl by takový úmysl musil
byh zcela jasne a nepochybne vysloven jmenovitě v tom smyslu, že kurs

Účinnost
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zabaveni mzdy závisí na trvání služební

snůouvy.

(Rozh. ze dne 27. června 19'36, Rv I 2247/33.)
V témž smyslu čís. 12943 sb. n. s.
Žalobce zabavil a dal si přikázati k vybrání pl'at, který bral povinný
od žalovaného poddlužníka. Asi 3c--4 dny po doručení příkazního usnesení v lednu 1931 povinný vystoupil ze služeb žalovaného a nas.toupll
II něho znOvu dne 13. března 1931 do práce, v níž setrval do ll. hstopadu 1\)31. Poněvadž žalovaný na vymáhanou pohledávku žalobcovu za
tuto dobu neslrhoval povinnému se mzdy nic, domáhá se žalobce náhrady toho na žalovaném. P r v Ý s o u d žalobu zamí-tl. O d vol a c í
s o u d uznal podle žaloby. D ů vod y: Podle § 299 ex. ř. vztahuje se
právo zástavní, kterého bylo nabyto zabavením pohledávky na služném
nebo jiné pohledávky v opětujících se důchodech záležející, také k dů
chodům, po zabavení dospívajícím. Zabavení vztahuje se i na změny
dále v § 299 ex. ř. uvedené mimo případ, že nastoupi jiný zaměstnavatel.
Zabavení pl'atu K. postihuje nejen plat, který měl K. jako zaměstnanec
žalovaného v době zabavení, nýbrž i v době opětného zaměstnání u žalovaného od 13. března do II. li"topadu 1931, neboť exelkuce zrušena
nebyla, K. nenastoupil u jiného zaměstnavatele, a dlužno na věc poOhlížeti tak, jako na případ, uvedený v novelisované poslední větě § 299
ex. ř., že totiž účinnost zástavnlho práva vztahuje se také na zvýšené
příjmy, sníží-li se služné pod částku podrobenou exekuci. Jinak byl by
vymáhající věřitel bez ochrany pro·ti tomu, když by zabavení stalo se bez-
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účinným pouhým vystoupením třeba na zcela krátký čas a opětným
stoupením u téhož zaměstnavatele jen za účelem, aby byly
účínky povoleného zabaveni. Zabavení postihlo celý budoucí plat
městnancův, pokud byl zabavitelný! nárok na jedn~tlivé srážky ~a
cení dluhu u zaměstnavatele dospel teprve v dobe splatnostI to
týdenní mzdové pohledávky, nebyly tedy likvidni v době po'wlen,ého
bavení a nemohl'y býti sráženy ze zabavené mzdy. O
i v tomto směru odvolací soud od právního názoru, že by
sráženy splátky smluvené na dluh zaměstnavatelův před
zabavitelné její částky.

Nejvy

Š

čís.
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uznáním pohledávky ve smyslu § ,1497 obč. zák. jest i žádost dluž·
níko va , by mu věřitel poshověl placem dluhu.
(Rozh. ze dne 27. června 1935, Rv I 2248/33.)

š í s o u d obnovil fOIzsudek prvého soudu.

Proti žalobě na zaplacení ..... Kč namítl žalovaný prom~čení ~aža
I aného obnosu, pokud je starší tří let. Niž š í s o udl zalob.e vX~
:~ěly vzavše za prokázáno, že žalovaný svúj dluh v zazalovane vysl
°zaplaceny' uznal a že tím nastalo i přetržení jeho promlčení.
ne N e j v y Š Š I. S o u d nevyhoveovo
Vl d
I"am.

Důvody:

Důvody:

Dovola!el právem odporuje právnímu názoru odvolacího soudu,
zabavení platu dlužnlkova u žalovaného, na základě usnesení okresniho
soudu v H. K. postihuje nejen plat dlužníka jako zaměstnance žalovaného v době zabavení, nýbrž i plat jeho v době opětného
u žalovaného od 13. března 19'31 do ll. Hstopadu 1931. V ro:,he.dnu1lL
nejvyššího soudu ČÍS. 12943 sb. z. a n. bylo vyslovenol, že se zabavení
mzdy vztahuje jen na pohledávku zaměstnancovu z určité služební-smlouvy, jejímž zánikem přestává účinnost zákazu poddlužníkovi podle
§ 294 ex. ř., a že jest k platnému zabavení mzdy z nového služebního
poměru třeba nového zabavení a novéhO! zákazu výplaty mzdy poddlužníkovi. Dovolací soud nemá důvodu, aby se v souzené věci odchýl'H od
zásad právě uvedených. Výjimečného ustanovení po-slední věty druhého
odstavce § 299 ex. ř.: »sníží-li se služné pod částku podrobenou exekuci,
dosáhne-li však do pěti let opd téže výše, vz~ahuje se účinnost zástavního práva také na zvýšené příjmy«, nelze obdobně použíti na případ,
že původní služební poměr byl zrušen a že dlužník uzavřel napotom
S týmž zaměstnavatelem novou služební smlouvu. Újmě, jež by vzešla
vymáhajícímu věřiteli tím, že dlužník vystoupil ze služby u poddlužníka
a potom ji opět nastoupil, může vymáhající věřitel čeliti Hm, že si dá
zabaviti a přikázati k vybrání pohledáViku dlužníka proti poddlužníku
z novéhu služebního poměru, čímž vzejdou jen dlužníku nové exekuční
útraty. Proti možnosti maření exekuce zrušením služebního poměru a
opětným jeho obnovením jest pak věřitel chráněn trestními předpisy
o maření exekuce. Prvý soud zjistil, že dlužník Frantlišek K. vystoupil
z práce u žalovaného na počátku roku 1931, asi 3 až 4 dny po tom, kdy
dostal usnesení povolující žalobci exekuci. Byl tudíž služební poměr
mezi Františkem K. a žalovaným zrušen obapolnou dohodou a teprve
dne 13. hřezna 1931 došlo k uzavření nové služební smlouvy mezi žalo- _
vaným a Františkem K.Podle odsavce UL žaloby domáhá se žalobce na
žalovaném zaplacení toho, co měl žalovaný sraziti ze mzdy dlužníka a
odvésti žalobci za dobu od 13. března 19'31 do ll. l'istopadu 1931, tedy
za dobu, kdy byl mezi žalovaným a Františkem K. nový služební poměr,
na nějž se podle toho, co shora uvedeno, nevztahovalo zabavení mzdy a
přikázání jí k vybrání povolené žalobci usnesením okresního soudu
v H. K.

Pehy bylo přetrženo promlčení, není třeba výslov,:ého. uznání poh~e~
dávky stačí i uznání mlčky (srov. doslov § 1497 obc. zak.). Za uzna;'1
'est p~važovati každý projev ~dlužníkův,. z. něho'ž jest usu~~vah na to, ze
~znává dluh. Tako!vymto projevem dluzmka jest I jeho zadost', _aby: mu
věřitel poshověl placení dluhu (srov. dvorský o.ekr':,t ze d~e 21. h~to:
adu 1812 čís. 1.016 sb. z. s.). Jest proto v dopISU zalovaneho, v nemz
fádá žalobce o strpění, doufaje, že bude moci as do měsíce větší ohnos
uplatiti, spatřovati uznání dluhu, jímž byl:o přetrženo promlčení. žalobcovy pohledávky. K uznání pohledávky dlužníkem se nevyžadUje, aby
mu byla zvláště označena. Stačí, že žalobce měl proti žalovanému pohledávání. Dopis žalovaného se týkal všech do (Ié doby 'splatných r;o~
lož~k, a nebylo prolO' třeba uvésti jednot\livé položky, jichž se uznam
týkalo.
čís.

14488.

Ustanovení § 21 odst. 4 zákona ze dne 11. května 1923 čís. 106 Sb.
z. a n. nebylo dotčeno ustanovením § 46 II zákona ze dne 19. června
1931 čís. 100 Sb. z. a n.
(Rozh. ze dne 27. června 1935, R U 305/35.)
Navrhovatel žádá, aby soud určil podle § 21 odst. 3 zák. ze dne
ll. května 1923 čís. 106 sb. z. a n. přiměřený autorský honorář za jeho
spi'sy. Niž š í s o u d y odmítly návrh a poukázaly navrhovatele na
pořad práva, p r v Ý s o' u d z těcht'o d ů vod Ů: Návrh podle § 21
odst. 3 cit. zák. předpokládá, že mezi stranami jest nespornou smlouva
nakladatelská a že se jedná jen o spornou výši au'torského honoráře.
V daném případě jest však mezi stranami sporno několik okol'ností tý··
kajících se samé smlouvy nwkladatelské. Ty však podle § I odst. I zák.
ze dne 19. června 1931 čís. 100 sb. z. a n. nemohou býti řešeny v řízen!
nesporném a bylo proto návrh odmítnouti a navrhovatele poukázatii na
pořad práva sporného.
Ne j v y Š š í s o u d odmítl dovolací rekurs.
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čís.

-
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čís.
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Důvody:

ťodle § 21 ods.l. 4 zákona !-e dne. ll. ~větna 1923 čís. 106 sb. z. a n.
n~:11 do potvr~ujlclho usn,:sem d:uhe stolIce opravného prostředku, kte_

rezto speclelm ustanovem platne pro toto řízení o návrzích na určení
odměny nebylo dotčeno zákonem ze dne 19. června 1931 čís. 100 sb z
a n. (odsÍ'. 2 c. z.).
. .
čis.

14489.

Ustanovení § 20 (3), nyni § 18 (2) zákona na ochranu nájemníků
(vyhl. čis. 62/34 Sb. z. a n.).
"še~timěsični promlčecí lhůta k uplatnění nároku na vrácení nepři.
merene odměny za zprostředkováni nájmu začíná běžeti od zrušeni ná.
jemni smlouvy předešlého. nájemnika, spadá-Ii zprostředkGváni nájmu
a vyplaceni Gdměny do. téže doby.
(Rozh. ze dne 27.

června

1935, Rv II 331/33.)

ž.al??ce" zaplat!l žalovanému za zpms,tředkovánf nájmu 16.000 Kč

~ to jeste dnve, nezIt se do bytu nastěhoval. To učinil v roce 1923 ihned
Jakmile se dřívějš! nájemnlk ,:,y~těhoval. Dne 7. prosince 1931 se ža~

lo.bce z. ~yt~. vysteh,:val a oplraje se o ustanovení § 20 zák. na ochr.
n~lemlllku zada na z~lovaném 16.000 Kč, jež mu za zprost'edkování
naJ~U zapl'altl:, P r v y s 0. ~ d o,:znal podle žaloby. O ů vod y: Podle

§ 20 odst. 3 z;rk. o ochr. naJ. muze to, co bylo' plněno proti ustanovení
odst. ~, býti ~o.ž~dováno zpět se zá!.o~~ýn1í úroky. Podle odst. 2 jest
z~P?ve~~no dalt SI poskytnoult nepnmerenou odměnu za zprostředko
vam najmu. O zprostředkování nájmu tu jde. Odměna 16.000 Kč za
zpro~!ře~kování nájmu bytu, za ktlerý 'se platí měsíčně 400 Kč, jest nepr~mer~na a ~ezvy.!de .vyso~á. žalobní žádost jest tedy odůvodněna.
Nazol zal~vaneho,. ze nawk zal?bcuv Jest promlčen, není správný. Podle
ustanovem § 20 zak. o ochr. naj. promlčí se nároky na vrácení odměny
za zprostř;dk.o.vánf běher:' 6 ~ěsíců ,od ~:ušení nájemního poměru. Jde
o ,posl~dn~. ~ajem~1 po!",er; ~,:zor, ze zOJkon míní zde nájemní poměr
p!edchazeJ!cI, n~n~ ~pra~ny, lezto potom v případě, že byt zůstal před
tml víc nez ~ meslcu prazdny, toto ustanovení zákona bylo by ilusorní.
žalo.bce vysteh?val' se z bytu 'teprve v prosinci roku 1931, žaloba byla
podana dne 3. unora 1g32. O d vol a c í s o u d zamítl žalobu
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.,
.

z

rostředkovala

nájem. Nejvyšší soud se zabýval otázkou, od kdy jest

p~čítati 6měsíční promlčeCÍ lhůtu, již v několika rozhodnutích, při čemž

vyslovil v rozhodnutí čís. 4585 sb. n. s. zásadu, že lhůtu jest počítati ode
dne kdy skončila nájemní smlouva, která se uskutečnila za zapovězené
lnění, a to pro všechny tři skupiny zapovězeného plnění uvedené ve
~rChu dotčených zákonných předpisech. Ale zásadu tu opustil již v rozhodnutích čís. 4943 sb. n. s., v němž dovodil, že lhůta počiná se zrušením
smlouvy předešlého nájemnrka, jenž za úplatu postoupi~ byt. V tomto
smyslu se pak judikatura ustálila v dalších rozhodnutích, a to jak uveřejněných (srov. na př. rozhodnutí čís. 9179, 9292 sb. n. s. a rozhodnutí
ČÍ's. \015 sb. L. S.), tak neuveřejněných, jež jsou uvedeny v po'sléz
dotčeném rozhodnutí Č. 1015 sb. S. L. Jak již svrchu bylo uvedeno, rozeznává zákon tři druhy zakázan}'ch úplat, a to pro dosav<ldního nájemníka, úplatu pro pronajímatele a odměnu za zprostředkování nájmu.
Jen proti pmnajímateli počíná se 6měsíční Ihůt1a promlčecí teprve zrušením nájemního poměru, za jehož uzavření mimo nájemné zapověze
noU úplatu přijal', nikoliv proti nájemníku, jenž sobě nebo někomu jinému dal poskytnouti za postoupení bytu nebo v souvislosti s tím něja
kou úplatu. Co platí pro spor mezi dřívějším a pozdějším nájemníkem,
platí tím spíše pro spor pozděišího nájemníka se zprostředkovatelem
nájmu, který za to si dal poskytnouti nepřiměřenou odměnu, jak
nejvyšší soud vyslovil ve svém posudku ze dne 13. prosince 1928 čís.
pres. 1273/28 uveřejněném v Právníku z roku 1929 na sIr. 489. Tento
názor nejvyššiho soudu jest zastáván v četných rozhodnutích, z nichž
stačí odkázati k zevrubným důvodům rozhodnuti čís. 4943 sb. n. s. Není
třeba obírati se otázkou, od kdy by běžela promlčeCÍ lhůta, kdvby
v době poskytnutí nepřiměřené odměny zprostředkovateli nájemní
'smlouva mezi pronajímatelem a dHvějším nájemníkem byla již zrušena,
~ zda by se začínala teprve placením odměny (srov. k tomu na př. rozh.
6s. 8352 sb. n. s.), nebo,f žalobce vyplatlil odměnu 16.000 Kč za zprostředkování nájmu ještě před nastěhováním se do bytu, což učinil ihned
po vystěhování se dřívějšího nájemníka Bernarda C., t"kže poskytnutí
nepřiměřené odměny za zprostředkování nájmu spadá do stejné doby,
jako zrušení nájemní smlouvy dřívějšího nájemníka. Vyhovuje proto
spíše úmyslu a účelu zákona, počftácli se 6měsíční promlčeCÍ lhůta od
zrušení nájemní smlouvy předchozího nájemníka, neboť žalobce mstě,
hovav se do bytu ihned po ,jeho vyklizení asi v prosínci 1923 mohl bez
obavy o získaný již byt .uplatniti v 6měsíční lhůtě proti zprostředkova'
teh nárok na vrácení nepřiměřené odměny.

Důvody:

čis.14490.

Jde jen o výklad § 20(3) posL věta zák. na ochr. nájemníků ze dne
2? dubna 1923 čís. 85 sb. z. a n., pokud se týče ze dne 25., duibna 1924
ČIS. 85 sb. z. a n. (nyní § 18 (2) posl. věta zák. na ochr. náj. ve zněni
vyhlášky ministra socíální péče ze dne 24. března 1934 čís. 62 sb ;.
~ n.), od kdy jest počítati 6měsíční promlčecí lhůtu v případě že ~á:
Jemmk domahá se vrácení nepřiměřené odměny na osobě, která mil

.Jde o, věc prázdninovou, domáhá·li se syn na matce odměny za čin
nost, kterou vyvíjel v jejím podniku za předpokladu, že podnik ten IDU
bude jednou odevzdán.
(Rozh. ze dne 27. Června 1935, Rv II 815/33.)
Žalo?ce :1~latňuje. že byl v ~eznické živnosti žalované strany (své
matky) cmny Jako obchodvedoucl. Po celou dobu nebyla mu prý žalo-.
Civllnf rozhodnuti XVII.

~ Čís.
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vanou vyplácena mzda. Služby vykonával prý proto, že žalovaná
tovně mu slibovala, že řeznictví mu jednou odevzdá bez úplaty.
žalo'vaná odepřela žalobci podnik odevzdati, domáhá se žalobce
lované »hodnoty služeb jím za žalovanou vykonaných« v Cpl.,KmJp
93.700 Kč. P r v Ý s o u d neuznal, o d vol a c í s o u d uznal zalOOllÍ
nárok důvodem po právu.

Pro posouzení povahy sporu je rozhodný žalobní přednes \"'U<KUVY
přednes), a z tohoto přednesu plyne v souzené věci, že jde o "
zaměs·tnavatelem

a

zaměstnancem. NeTV\J"f

soud dovodil v četných rozhodnutích (sb. n. s.9173, 9246 aj.) za"adu,
že, konalo-Ii dospělé ditě rodičům po několik let práce jen v naději, že
mu bude odevzdáno jejich hospodářství, uskutečnila se mezi nimi',
mlčky služebni smlouva pro případ, že mu hospodářství nebude odevzdáno. Žalobce odvozuje tedy vlastně zažalovaný nárok z námezdního
poměru mezi spornými stranami. Bez takového poměru nemohlo by dojíti a nebylo by došlo k tomuto sporu. Takovým sporům přiznává však
zákon právě pro jejich povahu, že jde o. poměr mezi zaměstnancem a
zaměstnavatelem, z důvodů sociálně-politických výhodu urychleného ří
zení a prohlašuje v § 224 čís. 7 c. ř. s. V doslovu čl. II. zák, čís. 23/28
sb. z. a n., že jsou všechny spory ze služebních, námezdních a učebních
smluv mezi zaměstnavateli a zaměstnanci jakéhokoliv druhu věcmi
prázdninovými, v nichž podle druhého odstvce § 225 c. ř. s. v doslovu
čl. ll. čís. 3 z,rk. čís. 23/28 sb. z. a n. nemají soudní prázdniny vliv na
počátek a uplynutí lhůt. Nesejde tedy ani na tom, že žalobce v žalobní
žádosti uvádí, že opírá žalobní žádos~ o ustanovení § 1041, případně
§ 1435 obč. zák. Napadený rozsudek byl doručen právnímu zástupci dovolatelky dne 8. července 1933, dovolání však bylo podáno teprve dne
7. září 1933, tedy dávno po uplynutí dovolací lhůty stanovené v § 505
(2) c. ř. s. Opožděné dovolání bylo prolo odmítnouti podle prvého odstavce § 507 c. ř. s.

čls.

14491.

Nestanovl-li zákon nic ,jiného, mohou strany, i když jsou členy organisací sjednavšich kolektivnl smlouvu, uzamti individuálnl služební
smlouvu odchylnou od smlouvy kolektivní bez rozdllu, zda byla odchylka učiněna ve prospěch zaměstnance nebo zaměstnavatele. Nevadl,
že v kolektivní smlouvě bylo ujednáno vyloučeni zvláštních smluv mezi
zaměstnavateli a zaměstnanci.
(Rozh. ze dne 27.

června

14492.

a

Ý s o u d rozděluje nejvyšší podání přikázal vymáhající ~ěři-

~ var- und Vorschussverein v A. na její vykonatel~ou pohled~vku
telc~řaJ; pod C 15 zbytek nejvyššíhO' podání a nevyhovel o?p~r~ f}rmy

Důvody:

mezi

čís.

531

(Rozh. ze dne 28. června 1935, R I 694/35.)
P

poměru

14492 -

469 obč. zák. nelze dovóditi, že by ~n~menaným zástavním
.. Z § nemohlo býti nakládáno podle posledm vety tohoto paragrafu, .
r;~~~ záznam podle § 38 c) knih. zák.

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

v námezdním

Čís.

1935, Rv IV 312/3,5;
čís. 2165.)

důvody

viz Úr. sb,

v Pe! R roti přikázáni v tomto pořadi. DÍl vody: Prol! pf1'~aZ~~1 ~o
]OSd 'vk Pvymáhající strany Spar- u. Vorschussverein v A. v pnhl.asenem
hle, ~i ;odal a firma Josef R. odpor s odůvodněním, že ;,ymáhajlCl str~na
~I~árok na přikázání v pořadí pol. čís. 18 a ne pol. ČIS .. 15. Pr?!l pr~vímunázoru odporovatelčinu, že převod zaznan;enaneho za.sta~mho
n ráva podle § 469 vš. obč. zák. na novou pohledavku Jest pravne ne~ č" ný jest uvésti že záznam zástavního práva pro danovou a poplat~ !ll u 'pohledávku' nepotřebuje spravení, takže záznam zás,tavního práva
ovo ých účincích ie~t postaven na roveň vkladu práva zástavního. ~er!1í
~~ ~v v T. bvl opriivěn vystaviti výmazní prohlášení, neboť jest ?pr~vnen
~~a vkladu žástavního práva jménem státu a tedy i k vystavem v~maz
ní,ho prohlášení. Na žádost povinné by~ pov~len v~lad vym~zu ;astavního práva pol. 15 pro daňovou pohledavku csI. statu a .soucasne ,v.kla~
zástavního práva za pohledávku Spar- und VorschllSSVerel~ v A.• v cas.tc,
30.000 Kč a to v pořadí pol. čís. 15 současně vJmazane~o zas,tavm.ho
práva za pohledávku čsl. státu. Podle § 469 vs. obč. zak. melo .slce
býti zástavní právo za starou pohledávku převedeno na pohl~dav~u
novou. Ježto však vklad nové pohledávky byl pr;weden s?uča~ne s vymazem staré, byly splněny předpoklady § 469 vs. obč. zak:, ,l.rebas pebyla dodržena předepsaná forma. Rek u r sní ,s o u d UIOZII prve;nu
soudu nové rozhodnutí. D ů vod y: Po'cHe výpisu z poz~mkov~ kmhy
vysvítá tento knihovní s,tav: Pod C pol. 15 bylo zaznamenano pravo' ~a
stavní za berní pohledávku státu v částce 46.380 Kč s přísl. a dosla
žádost dne 5. ledna 1926. Pod C pol. 16 bylo vloženo zástavní právo za
kauční pohledávku odporovatele firmy Josef R. v částce. 50.0D? K~ a
došla žádost dne 3. 'srpna 1926. Pod C pol. 18 ?ylo ~ast~vm pravo
C poL 15 vymazáno. Pod C pol. 19 bylo vtěleno zastav,~l p.ravo za pohledávku strany vymáhající v částce 30.000 Kč, v poradl ~ pol.. 15
ohledně položek 18 a 19 došla žádost Č. J. 5(;0(28 d,~e ~. kve~na 19.28.
Lze proto použíti § 469 Vš. obč. zák., neboť Jde pn zastavmm pr~~u
C pol. 15 o záznam podl'e dv?rního dek;etu ze dne ~ 1~ dubna 1848: CIS;
1134 sb. z. s. jenž nepotřebule spravem. Pokud nem treba spravem, m~
záznam týž úČinek Jako vklad, tím však není řečeno, že ?Já zazname.nane
právo zástavní tentýž účinek jako vlozené. Na pohledavkYc.byly-h zaznamenány podle dvorního dekretu ze~n~ 1. ~ubna 1.84~, CIS. ~134 sb:
z. s. k žádosti správního úřadu k za]1st~~! vereJ1~~pravmch pozadavku
ve smyslu dvorního dekretu ze dne 18. zan 178(;,~I.S. 577 sb. z., s. a ze
dne 24. října 1806, čís. 789 sb. z. s., nelze pOUZllt § 228 e~. r. (~rov.
čís. 9'883 sb. n. s.). V souzeném případě bylo se zaznamenanym pravem
v

!
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zástavnim disponováno. Proti tomu nelze podle § 469 vš. obč. zák.
namítati, neboť zástavní právo státu bylo současně vymazáno, když
vtěleno právo, zástavní ve prospěch vymáhající shany a berní úřad
vyhotoviti prohlášení o výmazu. Ale v daném případě bylo zástavní
právo C pol. 15 jen zaznamenáno. Okolnost, že při tomto záznamu není
třeba spravení, nemůže znamenati, že je tím záznamu dána povaha
vkladu. V tomto směru vyplývá z rozhodnutí čís. 9883 sb. n. s., že není
možno příkázati pohledávku, je-li zaznamenáno právo zástavní. Soudce.
musí vyčkati nařízení příslušného úřadu, připadně se postarati o úročné
uložení. V tomto případě však nedošlo ke spravení, poněvadž bylo zástavní právo vymazáno. A nedo'šlo-li ke spravení, nemůže míti opatření
podle § 469 vš. obě. zák. vlivu na pořadí pohledávky vtělené pod C
pol. 19. Bylo proto v prvé řadě přihližeti k pohledávce pod C pol. 1
(odporovatelově). Soud re'kursní však nemohl ve věcí samé
hodnouti. Vymáhající strana vznesla totiž odpor proti přikázání pohle- .
dávky 50.000 Kč, o němž prvý soudce nerozhodl podle § 231 ex. ř. ani
při rozvrhovém stání, ani v rozvrhovém usnesení a proto zůstalo řízení
kusým.
'N e j v y Š š í s o u d obnovil lPsnesení prvého soudu.
Důvody:

Jde o otázku, zdali vymáhající věři'lelka podle § 469 obč. zák pro
svoji vykonatelnou pohledávku nabyl;a zástavního práva v pořadí pod
pol. 15 ve vložce čís. 702 pozemkové knihy pro A. před zástavním
vem váznoucím pod C pol. 16 pro pohledávku hypoteční věřítelky .
}o'sef R, či nikoliv. V pořadí C pol. 15 bylo od 5. března 1926 zaznamenáno zástavní právo pro berní pohledávku českosloven·ského státu
v částce 46.380 Kč se 7 % úroky ode dne 1. ledna 1935 podle § 38
písm. c) kn. zák. a dekretu dvor. komory ze dne 11. dubna 1848 čís. 1134
sb. z. s. Vzniklo Hm pomíněně zástavní právo, k němuž jest soudctlm
ptihlížeti, i když nejsou prokázány předpokl,ady § 228 ex. ř. (rozhodnutí
ČIS. 9883 sb. n. s.). Z § 469 obč. zák. nelze dovoditi, že by zaznamenaným zástavním právem nemohlo býti n"kládáno podle poslední věty
tohoto paragrafu, pokud jde o záznam práva zástavního provedený na
požádání veřejných úřadů podle § 38 c) knih. zalr. Vlastnice zastavené.
nemovilo'sti byla proto oprávněna převés.ti také toto podmíněné zásl'avní
právo podle § 469 obč. zák. na nynější vymáhající věřitelku, zeiména
byla"li zapravena pohledávka, pro kterou zástavní právo vázlo. Převod'
ten není však převodem práva v pravém slova smyskl, nýbrž znamená
znovuzřízení zástavního práva v pořadí práva zapsaného pro zaniklou
pohledávku, což vyplývá i z toho, že nová pohledávka může co do výše
býti odlišná od původní pohledávky, na jejíž místo nastupuje, ovšem že
nesmí býti větší. Požadavkům § 469 obč. zák. bylo proto zadost učiněno,
bylo-li současně s výmazem zaznamenaného práva (nol. C 18) vlo,ženo
zástavní právo pro číselně menší pohledávku nynější vymáhající věři
telky v pořadí pol. C 15. Z pol C 18 je patrno, že zaznamenaná pohledávka čsl. státu zanikla zaplacením, takže není pochybnosti o tom, že
podmínky přeměny podmíněného zástavního práva byly splněny. Řízení
nezllstalo vadné, i když první soud nerozhodlo odporu vymáhající vě"

řitelky

proti přikázání pohledávky firmy Josef R., ježto rozvrhová podstata již dříve byla vyčerpána a nedošlo k přikázání zminěné pohledávky.
Nárok dovolací rekurentky na přikázání její pohledávky v pořadí poL C
15 byl tedy opodstatněn.
čis.

14493.

Rozdíl mezi nicotností a *platnosti smlouvy.
Obcházení daňových a poplatkových předpisů nečiní smlouvu nicotnou.
(Rozh. ze dne 28. června 1935, Rv I 2314/33.)
Niž š í s o 11 d Y zamítly žalobu, jíž se žalobce Richard G. dO;l1á~.lá
na žalovaném Ignáci P-ovi vydání akcií nebo zatímních listů odpovídajícím těmto akciím, o d vol a c í s o u d z těchto; d Ů vod ů: Ustanovení § 1432 obč. zák. nelze v případě zcizení závodního podílu bez formy
notářského spisu použíti, neboť jmenovaný předpis předpokládá' splnění
smlouvy oběma stranami a při zcízení závodního podílu bez zákonné
formy se nedá o oboustranném splnění mluviti, poněvadž bez formy
notářského spisu se nikdo společníkem společnosti s ručením obmezeným státi nemůže. Avšalk mezi stranami bylo umluveno, že, dojde-Ii
k zakcionování společností s ručením obmezeným, jichž závodní podíly
žalov"ný od žalobce koupil, má tento obdržeti akcie. Tato smlouva
mohla býti oběma stranami beze všeho splněna: odpůrcem zaplacením
kupní ceny, odvolatelem vydáním akcií. K tomnto obouBtranni'mu splnění
mezi stranami také skwtečně do·šlo a právem soud procesní, i když snad
bylo také k této úmluvě, aby byla platna, tř~ba formy notářského spisu,
použil ust"novení § 1432 olbč. zák.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
DCtvody:
Žalobce byl společníkem tří spol.ečností s ručením obmezeným,
v nichž mu příslušel závodní podíl - správně podíly - 35% a orodal
závodní podíly tyto dne 12. května 1922 žalo'vanému. Str~ny počítaly
s přeměnon uvedených společností s ručením obmezeným ve společnosti
akciové a ujednaly dne 14. května 1922, že,dojde-li k tomuto zakcionování společností s ručením obmezeným, do'stane žaklVaný na místo závodníchpo?ílů a~cie. Šl? otu o vedlejší~mluvu, která byh; částí smlouvy
o prodejI zavodmch podllu. Podle druheho odstavce § 76 zák. o společ
nostech s mčením obmezeným ze dne 6. března 1906 čís. 58 ř. z. jest
tře!'a k převodu závodních podílů právním jednáním mezi živými notář
s~eho aktu, a stejné formy jest zapoUebí k ujednání o závazku společ.111ka k budoucímu postupu závodního podílu. Vyžadovala proto smlouva
o p_r_od~ji závodních pod~lů ž~lobcových žalo·vanému ke své platnosti
~otarske~o ak!~ a stelne vyzadovala této formy i uvedená vedlejší
umluva jako cast. hlavní smlouvy o převodu závodního podílu. Ani
smlouva hlavní, a11l smlouva vedlejší nebyla zřízena ve formě notářského
SpIS~. J.d;, nym o to, zda ~r? nedostatek této. .formy smlouvy ty jsou nicotn..e C.l Jen pro nezachova11l předepsané formy neplatné; Žalobce má za
to, ze Jde o smlouvy nieolné po rozumu § 879 obč. zák. Ale občanský
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zákonník mluví v § 1432 výslo,vně o smlouvách, které jsou neplatné
pro nedostatek formy a k takovýmto smlouvám je čítati i
k jichž platnosti se vyžaduje formy notářského aktu (srov. rozh. čís.
sb. n. s.) a které bez zachování této formy byly
Jest
pohlížeti na smlouvu mezi stranami sjednanou o prodeji za'vO(Jnich
dílů a s ní související vedlejší úmluvu, ježto se nestaly v
formě notářského aktu, jako na smlouvu neplatnou po rozumu §
obč. zák. S tímto právním názorem nejsou v rozporu rozhodnutí čís.
4800, 1028 sb. n. ·s., neboť spornou otázku neřeší. Rozdíl mezi nic'nh,n,"
smlouvy podle § 819 obč. zák. a neplatností smlouvy podle §
zák záleží v tom, že smlouva nicotná nemá vůbec právníChdi~~~~~ ••
takže strany mohou žádati, i když smlouva byla oboustranně
aby byl obnoven dřívější stav a bylo vráceno vše, co bylo v
nicotné smlouvy splněno a to tak, aby podle zásad §§ 817, 921,
1435, 1431 a 1447 obč. z[lk. jedna strana neměla prospěch ze SK,nn"
druhé strany. Naproti tomu jde-li pouze o smlouvu neplatnou pro
statek předepsané formy, je kondice vyloučena, splnily-li smlouvy ,
strany. Je proto v projednávaném případě řešiti otázku, zda neplatná
smlouva o převodu závodních podílů, pokud se týče s ní související ve-:'
dlejši smlouva, byla oběma stranami splněna či ne. Žalovaný zaplatil
kupní cenu za závodní podíl žalobcem mu prodaný tomuto a jde proto
jen o to, zda také žalobce smluvní svou povinnost splnil, zda totiž Ve
smyslu smlouvy kupní, pokud se týče její. vedlejší smlouvy, převedl
na žalovaného v pravdě své závodní podíly, pokud se tý'če, zda mu
v případě zakcionování uvedených tří společností předal na místo závodní'ch podílů příslušné akcie. K převodu závodních podilů nedošlo,
a samozřejmě ani k němu dojíti nemohlo, když o. převodu tom nebyl sepsán notářský akt po rozumu druhého odstavce § 16 zák. o společno
stech s ručením obmezeným. Ale strany se dohodly, že v případě zakcionování zmíněných tří společností s ručením obmezeným dostane žalovaný místo závodních podilů akcie. I 'když ujednání 'to, jako vedlejší
úmluva hlavní smlouvy o převodu závodních podílů vyžadoval'O k své
platnosti rovněž formy notářského spisu, nebylo spisu toho třeba k jeho,
splnění, totiž k vydání příslušných akcií žalobcem žalovanému. žal'Ovaný nemohl se ovšem v případě zakcionování uvedených tří společ. nostÍ s mčením obmezeným domáh"ti na žalovaném pro neplatnost vedlejší úmluvy vydání příslušných "kcií, avšak nebylo závady, aby žalobce tento' svůj závazek podle vedlejší úmluvy převzatý přes to splnil.
Tento závazek žalobcem převzatý byl splněn. Vydáním akcií došlo
proto ke splnění neplatné smlouvy mezí stranami uzavřené se strany
žalobce a ježto žalovaný již dříve svou smluvní povinnost záležející
v zaplacení kupní ceny splnil, byla uvedená smlouva pro nedostatek
předepsané smlouvy notářského aktu neplatná oboustranně splněna a
nepřísluší proto žalobci podle § 1432 obč. zák. nárok na vydání sporných akcií. Obě smlouvy nejsou nicotné aní proto, že byly stranami uzavřeny k obcházení daňových a poplatkových předpisů, ježto obcházení
takové má v zápětí jen následky s hlediska daňových a poplatkových
předpisů, nečiní však právní jednání samo nicotným. Ustanovení § 86
poplatkového zákona nepřichází zde v počet, ježto skutkového základu
tohoto zákonného ustanovení tu vůbec není 'I netřeba proto řešiti

ázku, zda p'Odle § 86 poplatkového zákona je i p;ávni je?nání s~mo
ot
tne' . Rozhodnuti číslo 11167 sb. n. s. na prolednavany
pnpad vubec
ntea
.
nedopadá.
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erár jest oprávněn navrhnouti vyhlášeni konkursu pro dadluhy.
•
._

. (Rozh. ze dne 28. června 1935, R IV 239/35; duvody
čís. 2168.)

VIZ

Uf. sb.

čis.14495.

Rozvrh ztráty za trváni družstva na jednotlivé členy je neplatný.
Pokud společenstvo trvá, nejsou jeho členové povinni doplňovati
vklad ztrátami zmenšený nebo upisovati nové podily.
(Rozh. ze dne 2. července 1935, R I 521/35.)
S... , společenstvo s mčením obmezeným, _usnesl.o se n.a _valné, hromadě, že schodek, který utrpělo, bude rozepsan na Jednothve po?!ly ve
formě příplatku v určité výši (250 Kč) a tak uhrazen. Llkvldačm ~ebo
konkursní řízení nebylo zahájeno. Usnesení o rozvrhu schodku opualo
se o ustanovení § 31 stanov, podle něhož, nestačí-Ii k úhradě ztrát provozovacích ani výnos běžícího roku správního výročním účtem vykázaný ani reservní fond do té doby nastřádaný, rozvrhne se po vyčerpání
reservního fondu ztráta stejným dílem na všechny podíly bez ohledu na
výši, do které jsou spláceny. Schodek má každý člen ihned ho,tově zaplatiti. P r v Ý s o u d zamítl stížnost některých členu společenstva podanou do tohoto usnesení valné hromady a opřenou o námitku, že nelze ukliádati jim k úhradě schodku příspěvky, dokud nenastala likvidace
nebo konkurs společnosti. D II vod y: Usneslo-Ii se společenstvo na
základě stanov o rozepsání ztráty bez zahájení likvidačního nebo konkursního řízení, nem'Oh'Ou si jednotliví členové, kteří byli přehl.asováni
proti takovému usnesení stěžovati, leda že doplatek přeVYŠUJe míru
ručení jednotlivých členů. Tomu však není, neb zá"nodní podíl činí
250 Kč a ručení jest dvojnásobné. Rek u r sní s o u d vyhověli stížnosti
a usnesení valné hromady zrušil. D ů vod y: Stanovy družstva smějí se
úd zákona odchylovati, jen pokud to zákon sám výslovně d'Ovoluje, tedy
musí se srovnávati se zákonem, podle něhož ztráta kryje se z reservního
fondu a nestačí-Ii tent'O, ze závodního podílu. Pokud společenstvo existuje, nejsou členové společenstva po zákolnu povinni něj<iké příplatky ku
svým podílům platiti za účelem krytí ztrát. Dle §§ 53 a 16 zákona o
společenstvech čís. 10;73 ř. z. možno o úhradní po'linností mluviti
pouze v případě likvidace nebo konkursu. Řízení reparHční je možné
pouze v konkursu. Nemuže býti provedeno mimo konkurs a musí likvid3;toři žalobou na jednotlivých členech tylo doplatky vymáhati. Ustanovení stanov nebo usnesení valných hromad, podle kterých ztráty nemající ve jmění společenstevním úhrady, i mimo případy zákonného ří
zeni rozvrhovacího (§§ 61-11, 85 zák. společ.) mají býti rozvrženy na
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jednomvé členy a vymáhány jako příplatky na podíl, nelze se
o společenstvech srovnati, a odporovalo by duchu zákona toho
čís. 12 a 76 zák.), který je povahy donucovací, kdyby se mimo
konkursu nebo likvidace členu družstva ukládala taková
.
společenstvu s ručením obmezeným i neobmezeným jde jen o
podpůrné, subsidiární, když věřitelé družstva nejsou zcela uspokojeni
svými pohledávkami v konkursu ?ebo li~v}da~i společe?stva (§§ 53 a
zákona společ.) ze spo'lečenstevmho Jmem. Zakonem ČIS. 64/31 sb.
n. (§§ 176-·187), kterým bylo min. nař. čís. 105/18 ř. z. zrušeno,
stejně jako tímto nařízenim min. změněno ručení členů v ~uv IlJmos!
uhraditi schodek v konkursu neb l.ikvidaci a byl vyloučen
věřitelů společenstva proti jeho členům. Proto' odlišné llSlI,nov,ení
stanov, třebas soudem schválených, a třebas členové vstupem do
čenstva se jím podvolili, nemůže donucovací předpis zákona
členy zavazovati, a jest nerozhodno, že se valná hDOmada
usnesla na tom, aby členové na úhradu ztráty závodní podíly
když ještě konkurs ani likvidace nenastaly.
Ne j v y Š š í s o u d

nevyhověl

dovolacímu rekursu.

Důvody:

Po formální stránce byl rejstříkový soud oprávněn v nesporném ří~
zení se obírati stížností členů družstva,třebaže usnesení valné hDOmady
družstva ze dne 29. prosince 1934 neměla v zápětí nějaký zápis do společenstevního rejstříku, poněvadž při vyřizování stížnosti se stala
nou plaltlQlst § 37 stanov v příčině rozvrhu ztrát provozovacích na
pokud nebyly uhrazeny výnosem běžícího roku správního· a ,e,enm,;n
fondem, což případně zavdá podnět ke změně stanov, kterou nutno do
rejstříku zapsati. Rejstříkový soud jest oprávněn zkoumati, zda usnesení
valné hromady družstva se nepříčí stano'vám, pokud se týče zákonu
(rozh. 10593 sb. n. s.). V souzeném pří'padě jde o otázku čistě právní, a
nebylO' by ani hospodárné stěžovatele poukazovati na pořad práva, když
za zmín'ě'né při'ležitosti lze ji vyřešiti v nesporném řízení. Rejstříkový
soud v souhlase se zněním § 37 stanov uznal, že je platným usnesení
valné hromady ze dne 29. prosince 1934, aby k úhradě vykázaného
schodku družstva bylo mimo reservní fond členy splaceno 2'50 Kč na
každý závodní podíl, aže důsledkem toho je stížnost některých členu
družstva neodůvodněná, kdežto rekursní soud toto usnesení změnil a
zrušil v tom směru přijaté usnesení na uvedené valné hromadě jako. zákonu odporující. S názorem rekursního soudu je souhlasití. Otázka,
může-Ii ve stanovách společenstva platně se ustanoviti, že ztráta vlastním jměním jeho neuhrazená se rozvrhne na jednotlivé členy za trvání
s[lo'lečenstva, je v nauce sporná. Dr. Stupecký (Právník 1903 str. 477,
837) připouští platno.st takového usnesení, kdežto Dr. Randa (Soukromé
právo obchodní str. 102, 193), Bílý (Právník 1903 str. 801), Dr. Slross
(Das oester. Genossenschaftrecht str. 2'5-8) jsou opačného názoru, steině
jako praxe bývalého vídeňského nejvyššího' soudu v rozhodnutích Adler
Clemens čís. 935, 968, 1211, 2406, dle nichž wzvrhovací ztráty za
trvání družstva na jednotlivé členy sluší považovati za neplatné a při-
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'na se jen možnost zvýšení podílů pravoplatně pouze, změnou

pouso~. Zcela zřetelně vyslovil týž nejvyšší. sou~ v r?zhodnut! ze d~e

stan b
1906 čís 3001 Pres, z r. 1904 - Judlkat ČIS, 175 zasadu, ze
ddu nastanov n~bo usnesení valných hromad, podle níchž dlužno
pre-ttsXemající úhrady ve jmění společenstva, i když se nejedná o, zá:
ztra ~ řízení rozvrhovací (§ 61-71 druž. zák, pokud se týče § 85 tehoz
k?~n~a) na jednotlivé členy rozvrhnouti a jako příplatky nad p,~díl vy~~á~ati,'nelze srovnati se zákonet;J Ol společenst~ech, ,- l,eč y pnv~,:dech
I lečenstva s ručením obmezenym v hkvldacl jsouclho I ,mlt;J,o pnp,,;~~
s~~ti § 66 resp. n býv, konk. ř. a § 70 nov. konk. ř. Take nas n~FYs~,
~oud uznává, že závazek člena družstva k dalšímu dopl~t~u ve vysl z:;, d 'ho podílu nebo vyššího dle stano'v Je povrnen plmtr teprve v pn~
vO d~1 úpadku nebo likvídace družstva (rozhodnutí čís, 6138). Družstevm
~~k~n nezná před likvídací ~ějakÝ,ch doplat~ů, ~ťbrž ~ná je? povrnnost
latití číselně předem určene podlly, z mchz ~uz~ bytr }trat~ krJ:ta, ~
Pokud družstvo trvá, nejsou jeho členové pOVll1nt doplnovatr ztrat~ml
imenšený vklad nebo upisovati nové podíly. r:'.~odporova!o, ?y, ovs,em
družstevnímu zákonu, kdyby, spol,;čenstvo, ,c~tepc se ubr,an,'!1 upadku,
usneslo na valné hromade potrebnou vetsrnou ke zn;ene spo~~čen
~~evní smlouvy na přiměřeném zvýšení členskéh? podllu ~a pnklad
250 Kč na 500 Kč s povinností doplniti takto podll do určlte Ihuty ~~~
~ne zápísu této zr;rě~y; do ;ejstříku, přío ~čemž členové tomu od~o.r~jlcl
mají právo vyp'O'vedetl podlly, nebo m~?e se, společ;n~tvo us~estr pa
dobrovolné úhradě schodku členstvem pnpadne odepsamm ze zavodl1lch
podílů podle poměru vplacených podí'lů (srov, rozh. čís. 4157; 4868,
6138 11572' sb. n, s.). Podle toho není oprávněna obava, že by za nynějšího stavu zákonného m~sil ~ždy ~ každé zt;-átf nast~tr kO,nkurs nebo
likvidace společenstva, kdyz ma druzstvo male ~avodm 'p'?dlly n,eodpovídající nynějším poměrům, je však nutno, aby zakroky, Jez spolecen~tvo
učiní v tom směru k záchraně, se staly ve shodě se zákonem a zeJmena,
aby neodporovaly donucovacím předpisům družstevního zákona,

21·

čís.

14495.

Přlpustnost pořadu práva pro žalobu, d!i,:ější~.o kanto~a a k.o~!~a
proti žid.ovské náb.oženské .obci na ~dánt hsbny, z,,: bJ:l dan .o~ urclteho
dne na trvalý odpočinek. Jde .o pomer s.oukrom.opravnt a .o narok z takovéh.o poměru vyv.oz.ovaný.

(Rozh, ze dne 2. července 1935, R II 298/35.)
Žalobce uplatňuje, že byl 11 žalo<vané, žido~~ké náb.ože~ské, obce zaměstnán jako kantor a košerák a vykonaval tez fUi~kcI taJ~mmka a ~o~
kladníka a že není již aktivně činný. Domáhá. se na z.alovane Ob~l vydanr
listiny, jíž byl dán od 1. ledna 1930 na trvaly odpočrnek. P r v y s o u ď
zamítnuv námitku nepřípustnosti pořadu práva uznal podle žaloby. Od··
vol a c í s o u d vvhověl námitce nepřípustnosti pořadu práva a žalobu
odmítl. O II vod y:Zevní poměry nábo·ženské společností židovské upraveny jsou zák. čís. 57/1&9'0 ř. z. a příslušnost úřadťr státnkh, jímž svě-
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leno· je zasahovati do poměrů této náboženské společnosti, nařízením
min. vyuč. čís. 96/1897 ř. z. Podle těchto norem nemůže býti soud po"olán k tomu, aby donucoval představenstvo náboženské obce židovské,
aby plnilo svoje zákonné nebo statutární závazky, zejména proti svým
zřízencům. Z dopisu ze dne 6. srpna 1930, jímž správní komise žalované
obce oznamuje žalobci pensionování, je patrno, že odpočivné platy ustanovuje správní komise s výhradou budoucího jiného rozhodnutí řádně
zvoleného zastupitelstva obce a z další korespondence je patrno, že požitky ty byly změněny. I když jest oprávněn zájem ža];obcův, aby mu
bylo jasně řečeno, jaké jsou jeho odpočivné nároky, nelze připustiti, aby
domáhal se soudního rozsudku, že žalovaná obec je povinna vydati mu
prohlášení, že byl dán 1. ledna 1930 na trvalý odpočinek. K tomu může
donutiti žalovanou obec jedině správní úřad, příslušný podle citovaného
min. nařízení. Odvolací (rekursní) soud nepovažuje žádané prohlášení za
vysvědčení podle § 2 d) zák. o prac. soudech; naopak, požadované prohlášení se zákonem o prac. soudnictví nemá nic společného, neboť je
patrno, že se prohlášeni má týkati pense žalobcovy. I kdyby žalovaná
obec byla nositelkou pojištění žalobcova, ani pak by nemohla býti poháněna před soud, aby vydala pensijní výměr, nýbrž podle pens. poj.
zákom jen před správní úřad; ale žalovaná obec není nositelkou pojištění, neboť není ani pojišťovacím ústavem, ani náhradním ústavem,
určeným k tomu, vypláceti zaopatřovací požilky, nýbrž je zaměstnava
telkou, jejíž zřízenec byl zproštěn pojišťovací povinnosti, poněvadž mu
jeho zaměstnavatelka zamčila normální odpočivné podle poj. zákona
a je snad i zabezpečila. Ať už tedy se hledí na žalovanou jako na organisaci veřejnoprávní po rozumu zák. čís. 57/1890 ř. z., nebo snad neprávem jako na nositelku pojištění nebo náhradní ústav, v žádném pří
padě nelze vymáhati výměr potřebný pro rozhodnutí sporu o žalobcových
nárocích na odpočivné pořadem práva, neboť v prvém případě jsou povolány úřady správní bdíti nad tím, aby obec a její orgány zachovávaly
zákony a stanovy, ve druhém případě pouze správní úřady mohou při
nutiti podle pens. poj. z~kona příslušný ústav, který je nositelem pojištění, aby vydal výměr, který požaduje žalobce.
Ne j v y Š š í s o u d obnovil v otázce přípustnosti pořadu práva
usnesení prvého soudu a uložil odvolacímu soudu nové jednání a rozhodnutí ve věci.
Důvody:
Zaměstnanecký poměr žalobcův byl založen smlouvou se žalovanou
obcí sjednanou. Zákon čís. 57/1890 ř. z., jímž byly upraveny zevní
právní poměry židovské náboženské společnosti, vyhrazuje nábnženským obcím ustanoviti zaměstnance a smluvně upraviti jejich práva a
povinnosti (§§ 16, 28). Smluvní ráz a tedy soukromoprávni povahu žalobcova služebního poměru nelze vyloučiti úvahou, že podle § JO zák.
Čí·s. 57/18910 ř. z. státním úřadúm náleží dohlížeti na činnost náboženských
obcí a jejich činovníků, ježto tu jde o výkon veřejnoprávní moci v poměru
mezi státní správou a náboženskými obcemi, a uplatňováním této moci
neměly býti a nejsou dotčeny vztahy mezi jednotlivou obcí a jejími zaměstnanci. Jde proto v souzené věci O soukromoprávní poměr a o nárok
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.ny' z takového poměru pročež J'sou k jednání i rozhodování
vyvO ZOV a
'
' . . (' d'k . ')
něm povolány SOL!dy,. zvláště k~yž nebylo. rozhodovam J~ 1, o,~am ,
~kteréž jde, zvláštním zakonnym predplsem pre-neseno na spravm urady.
čís.

14497.

Kdy přísluši ochrana vládniho nařízení čis. 142/34 Sb. z. a n. i man-

želce

zemědělcově.

(Rozh. ze dne 3. července 1935, R I 646-647/35.)
Srov. čís. 12789, 12852, 13466 sb. n. s.
P r v n í s o u d vyhověl návrhu Marie V-é a Ludviky V-é na odklad
vykonu dražby podle vládního naři~e~í čís. 14y34 sb. z: ~ n.,. u:,,uav Je
a zemědělce, ježto jsou úplně odkazany na prqmy zem~delske crnr;ostr
zvých manželů a při hospodaření pomáhají. Rek u r snl s o ~ d nav~h
~amítl. D ů vod y: Podle §,6 vlád. nař. Šís. 1.42J34 ;;? z. a n. Jest :em,edělcem osoba, která se vubec nebo prevazne vy~lvuJe hospod~renrm
na zemědělských pozemcích vlastních, zpachtovanych nebo danych do
užívání, tedy pouze ten, kdo hospodaří, to jest ?Uď sám pracuJe.?;bo
řídí hospodářské práce jinými konané na pozemSl,ch ~uď Jemu patnclch;
neb jím zpachuo'vaných, neb Jen;u ~~ných d~ uZl~an~..a kd? :' t~to, sv~
činnosti má přímo nebo aspon prevazne pravldelne prqmy, Jez za~lada!~
jeho hospodářskou existenci. Zemědělcem jest tudíž osoba, ktere patn
také příjmy z jejího hospodaření, to jest, která je odkázána přímo. na
užitky své činnosti hospodářské na zemědělských pozemcích~, ne vSa!~
osoba, která jest odkázána výživou svou na toho, kdo hospodan, a k.tere
užitky hospodaření přicházejí, k dob;u, toli~? nepří!'10' Zro~r:a ,tak Jako
hospodářského správce, ktery dostava svuJ plat Jen z prqmu hOSpodářství nelze považovati za zemědělce. ve smyslu § 6 vlád. nařízení
čís. 1421/34 sb. z. a n" nelze ani manželku zemědělcovu, která nemá ani
vlastních, ani zpachtovaných, ani v užívaní daných pozemků, považo'vati
za zemědělce, ježto i tato nebere užitků z hospodaření přímo, nýbrž jest
vyživována svým manželem. Užitky z hospodaření, i kdyby pracovala na
zemědělských pozemcích, neplynou přímo jí, nýbrž jejímu manželi. V daném případě hospodaří ve smyslu § 6 vlád. nař. čís. 142/34 sb. z. ~ n.
manželé Marie V-é a Ludvikv V-é, které na statku svých manželů JSou
pome zaměstnány, tudíž nehospodaří. Ježto podle shora uve?~néh? nejsou dány předpoklady pro odklad výkonu prodeje, bylO slrznosh vy11Ověno.

N e j v y Š š í s o ud nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Podle § 6 vlád. nař. čís. 142/34 sb. z. a n. jsou zemědělci ve smyslu
tohoto nařízení osoby, které se vůbec nebo převážně vyživují hospodařením na zemědělských pozemcích vlastních, zpachtovaných nebo daných do užívání. Paragraf 6 chrání tedy osoby, které se vyživují hospodařením na zemědělských pozemcích, jsou-li buď vlastníky, pachtýři
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nebo uživateli zeměděl,ských pozemků, na nichž hospodaří. Podle toh"
jest ochranu vlád. nař. čís. 142/34 sb. z. a n. přiznati i manželce země
dělcově, která hospodaří s ním na zemědělských pozemcích, je-Ii jejich
spoluvlastnicí, spolupachtýřkou nebo spoluuživatelkou. V souzeném pří
padě jsoll! však vlastníky pozemků jen manželé dovolacích rekurentek
a tyto jim v hospodářství, jehož nejsou spoluvlastnicemi, toliko pomá~
hají. Hospodaření na po,zemcích nejde na jejich účet a nebezpečí, nýbrž
na účet a nebezpečí jejich manželů. Že jejich manželé jim z výtěžku hospodaření na svých pozemCÍch poskytují výživu podle zákona jim příslu
šející, a že rekurentky jsou jim nápomocny podle § 92 obč. zák., nestačí, aby je bylo považovati za zemědělce ve smyslu zmíněného § 6.
Protol jim nepřísluší výjimečná ochrana podle citovaného nařízení v exekuci proti nim vedené.
čis.

14498.

Legitimace podle § 161 obč. zák.. nastává ipso jure sňatkem.
Postup soudu při žádostí dítěte, aby poručenský soud požádal správnf
úřady

o

vyznačeni

legitimace v matrice.

(Rozh. ze dne 11.

července

1935, R II 272;'35.)

Nezletilá Bohuvěra R, mimomanželsky zrozená, navrhla u poručen
ského s'Dudu, by poručenský soud požádal okresní úřad v P. o vyznačení její legitimace dodatečným sňatkem jejÍ' matky s nemanželským
otcem Dr. Antonínem B. Niž š í s o u d y návrhu nevyhověly, r e _
k u r s II í s o II d z těchto d ů vod ů: Legitimace podle § 161 obč. zák.
nebyla v matrice provedena, a jak z dopisu zemské správy politické v B.
vychází najevo, není Dr. Antonín B. v matrice jako nemanželský otec'
poznamenán. Vzhledem k tomu je k provedení legitimace v matrice zapotřebí prohlášení nemanželského otce, že sDuMasí s tím, aby jeho jméno
hylo do matriky zapsáno. Nemanželský otec Dr. Antonín B. prohlásil'
však, že nesouhlasí s provedením legitimace a béře nad to v pochybnost,.'
zda žadatelka, ač k ní nemanželské otcovství uznal, je jeho dítě. Za tohoto stavu věci nemúže býti legitimace ne zletilého ditěte per subsequens
matrimonium v matrice provedena v nesporném řízení podle návrhu žadatelčina.

Ne j v y Š š í s o u d zrušil' usnesení nižších soudů a prvému soudu
uložil nové jednání a rozhodnutí.
Důvody:

Původně žádala matka dítěte za provedení legítimace dodatečným
sňatkem. Soud prvé stolice ustanovil dítěti poručníka a v odůvodnění

usnesení uvedl, že dítě bylo dodatečným sňatkem, uzavřeným dne 2'5.
února 1922 u okresního úřadu v P., podle § 161 ohč. zák. ipso jure legitImováno, ač legHimace není v matrice vyznačena. Nyní navrhuje nezl.
Bohuvěra R, z<<stoupená poručníkem, aby poručenský soud požádal
okresní úřad v P. o vyznačení legitimace dodatečným sňatkem neman-·
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, lskél10 otce Dr. Antonina B. s její matkou. O této žádosti soud první
Zfolice účastníky neslyšel, nýbrž spokojiv se s prohlášením Dr. Antonína
tento nový návrh dítěte zamítl, protož; schází pro?lášení O?OU roJičů aby jméno otce bylo v matnce zapsano. Rekursm soud ma za to,
že s~ zřetelem na prohlášení otce, který vyslovil pochybnosti o svém
otcovství, nemůže býti legitimace v nesporném řízení provedena. Legitimace podle § 161 obč. zak. jest bezprostředním účinkem uzavření manželství. Tento účinek leg!timace nast~vá ipso jure v ~en. sňatku a nikoliv
teprve zápisem?? n~~tnky na~ozenych, a Opo!:ll.nutI zapls~. ~o matnky
narozených nemuze ucmek leglllmace am zmanh, am oddahtI (Klang I
str. 89B, Ehrenzweig 193, Mayerhofer-Pace Hdbch. 2, 1173). V této věci
ovšem nejde o posouzení účinku legitimace, nýbrž o její vyznačení
v matrice. Výnosem ministerstva spravedlnosti ze dne 22. dubna 1892
čís. 6450 čís. 14 Věstn. min. sprav. byly opatrovnické soudy poukázány,
hy upozor,ň.ovaly rodiče na nebezpečí spojená s odkladem zápisu legitimace do matrik, a bylo jim uloženo, aby potřebné žádo·sti za opravu
matrik narozených sepsaly a zaslaly zemskému úřadu se žádo's.(í o sMlení nařízeného opatření. Stejný postup je zachovati podle sdělení ministerstva spravedlnosti Věstn. z r. 1908 str. 45. Jest tedy dbáti opravy
matrik z úřadu. I když žádá za vyznačení legitimace dítě, nemůže soud
odepříti požadovanou pomoc již se zřetelem na zájmy dítěte, Rozhodnutí
o žádo'sti za vyznačení legitimace přísluší správnímu úřadu, Na soudě
jest, aby případně sepsal potřebnou žádost, vykonal potřebné šetření,
a aby, shledá-li, že podmínky legitimace jsou splněny, postoupil žádost
příslušnému zemskému úřadu k wzhodnutí. V tomto smyslu nižší soudy
nepostupoval)', nýbrž zamítly návrh bez potřebného šetření a potřebného
slyšení účastníků. Usnesení obou nižších soudů jsou proto jednak zmatečná podle § 41 (2) g) zák. ze dne 19. června 19'31 čís. 100 sb. ,z. a n.
a mimo to pro neúplnost i nezákonná, a bylo je proto zrušiti. Na prvním
soudu bude, aby podIe §§ lB, 23 uvedeného zákona vyšetřil a zjistil
všechny okolnosti a poměry důležité pro posouzení, jsou-li tu předpo
klady pro žádané vyznačení legitimace podle § 151 obč. zák. K před
pokladům těm patří, že se dítě narodilo mimo manželství z Boženy 1., že
došlo potom k uzavření manželství mezi nemanželkou matkou a Dr.
Antonínem B. a že Dra B. je podle § 163 obč. zák. pokládati za zploditele
dítěte. V tom směru je tu jeho u:znání otcovství k dítěti před soudem a
to, že Dr. B. jako nemanžel;skému otci dHěte bylo také pravoplatně
soudem uloženo platiti výživné. Domněnka nemanželského otcovství
podle § 153 obč. zák. podle toho u Dra B. dopadá. Odvolá-li Dr. B.
svoje dřívější uznání otcovství, nebude to na závadu a na překážku
soudu, aby přesto rozhodl, zda předpoklady pm navrhovanou legitimaci
jsou dány a by žádost hyla postoupena zemskému úřadu k vyřízení,
nýbrž bude jen na Dru B., což je mu ponecháno na vůli, aby své tvrzení
o případné nesprávnosti onoho uznání otcovství a svůj odpor proti legitimaci uplatnil sporem. Soud tedy vyslechne účastníky, zejména také
matku dítěte a Dra B., o uvedených předpokliadech legitimace, o tom
zdali souhlasí s navrhovanou legitimací, opatří, pokud se týče vyžádá
příslušné listiny (křestní a oddací list) a na to, usnesením, jak už řečeno,
vysloví, zda jsou dány předpoklady pro legitimaci. Po provedení tohoto
usnesení postoupí žádost se svým usnesením a příslušnými listinami -

1.,
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případně

žádati o

proti navrácení i se spisy výsledku žádosti.

zemskému

úřadu,

který jest po-

sdělení
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Dlužnik může se platně vzdáti práva na nezbytné obytné mistnosti
podle § 105 ex. ř., a sjednati s vnuceným správcem nájemni smlouvu.
(Rozh. ze dne 30. srpna 1935, R I 748/35.)
Podle tvrzení žalobce (vnuceného správce) obývá žalovaný vlastník
nemovitosti podléhající vnucené správě kuchyň a pokoj a mimo to používá krámu a dílny. Vnucenému správci zavázal se za toto používání
platíti měsíčně 300 Kč, ale nájemné zůstal dlužen, byl na zaplacení žalován, nedodržel spl,átek podle soudního smíru a obývá tedy uvedené
míst)1ostí neoprávněně. Žalobce navrhuje, aby žalovaný byl uznán povinným tyto místnosti vykliditi. P r v Ý s o u d žalobu odmítl. D ů
v O' d y: Žalovaný jako povinný má nepopiratelné právo na bezpodmínečně nutné obyvací místnosti (§ 105 ex. ř.). Ustanovení to jest vykládati
obmezeně tak, že povinnému mají býti přenechány bez úplaty místnosti
pouze nezbytné. Pokud jde tedy o obytné místností, není žalovaný vůbec
povinen z nich platiti nájemné, a nemohla býti náiemní smlouva vůbec
sjednána. Za ostatní místnosti, které slouží provozu živnosti žalovaného,
jes~ platiti přiměřený poplatek. Exekuční soud zakročí k podnětu vnu. ceného správce, nedostojí-Ii dlužník svému platebnímu závazku za pře
nechání místností a V takovém případě bude povinná strana nuceně
vyklizena, jak plyne z § 14 návodu pro· vnucené správce, a to per analogiam. Není přípus,tno, aby v rozsahu exekučníhn řízení, které již samo
o sobě znamená donucení proti povinnému, byl opatřen ještě další exekuční titul, nýbrž donucení ležící ve vnucené správě proti dlužníkovi jest
v každé jednotlivO'sti provésti také v tomto řízení s vyloučením pořadu
práva. Neplní-l·i žalovaný svých závazků, může vnucený správce bez dalšího exekučního titulu u exekučního soudu domáhati se vnuceného vyklizení obchodních místností, kterých povinný (žalovaný) používá. Pro
nepřípustnost pořadu práva bylo tedy žalobu odmítnvuti. O d vol a c í
s o u d uložil prvnímu soudu nové jednání a rozhodnutí. D ů vod y: Jde
o smlouvu nájemní, uzavřenou vnuceným správcem se žalovaným, jíž se
žalovaný vzdal svého práva jemu podle § 105 ex. ř. příslušejícího na
užívání nezbytných místností obytných, kterých potřebuie pro sebe a
svoji rodinu s ním ve společné domácností žijící. Při tom lest uvážiti, že
žal:ovaný užívá v domě nejen bytu o dvou místnostech, ale i krámu, kuchyně a dílny, tedy místností nad tuto nezbytnou míru v § 105 ex. ř.
zmíněnou. Žalovaný také nájemné plnil smlouvou, pokud se týče byl
o plnění žalován a uzavřel ve sporu i smír, jímž se zavázal dlužnou činži
spláceti. Právem proto žádá vnucený správce vyklizení místností stranou
povinnou užívaných, ježto strana povinná ani čínži neplatí, ani závazek
ze smíru nenlní.
N e j v y'š š í s o u d nevyhověl rekursu.
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Důvody:

Neodporuje nijak zásadě oficiálnosti ovládajíci exekuční řízení, zřek-Ii se dlužník práva na ponechání nezbytných obytn~ch mís,tností
ne dle § 105 ex. ř. mu příslušejícího, a uzavře-Ii s vnucenym spravce~
POsVém dosavadním bytu nájemní smlouvu (srov. Neumannův komentar
~ eX ř. z r. 1928 str. 408 a rozh. býv. nejv. soudu ve Vídlll ze dne 15.
rosince 1908 Rv ~l 895/08 čís. ) 235. úř. sb.): P,~dle žal?by se žalov.aný
favázal z místnosh Jím dosud uZlvanych plahlI zalobcl pko vnucenemu
s rávci úplatu (nájemné), čímž vzdal se - byť i jen mlčky - svrchu
u~edeného práva, nehledíc ani k tomu, že právo to se vztahuje pouze n.a
nezbytné ob{'tné ;nístnos!i, ník?1i na místnosti obchod.ní a žl~no.stensk,e.
Uzavřel-Ii vsak zalovany se zalobcem Jako vnucenym spravcem naiemní smlouvu, mŮže žalobce uplatňovati též nárok na zrušení této nájemní smlouvy pro neplacení nájemného podle § 1118 obč. zák. pořadem
práva.
čis.

14500.

Služebni poměr ujednaný na zkoušku může býti zrušen ihned při nastoupení; .zaměstnavatel neni povinen připustiti zaměstnance k práci
(§ 12 odsl. 2 zák. čís. 244/22 Sb. z. a n.).
(Rozhodnutí nejv. soudu ze dne 3. září 1935, Rv III 508/35;
důvody víz Úr. sb. čís. 2171.)
čís.

14501.

Exekuci vnucenou správou lékárnické živnosti lze vésti jen tehdy,
provozuje-li povinný lékárnu s vice než čtyřmi pomocniky.
(Rozh. ze dne 5. září 1935, R I 731/3·5.)
Stejně :Or. sb. čís. 1135.
P r v Ý s o u d zrušil k návrhu povinného exekuci vnucenou správou
živnosti lékarnické proto, že zabavenou živnost provozoval povinný
osobně toliko s jednou pomocnou silou (§ 341 ex. ř.). Rek u r sní
s o u' cl návrh zamítl. D ů vod y: Podle § 341 ex. ř. není Ipřípustna
exekuce vnucenou správou anebo propachtováním u rukodílných a takových živností na koncesi, při nichž se vyžaduje při nastoupení zvláštní
způsobilost. když živnost jest provozována majitelem živnosti osobně,
nebo nejvýše spolu se čtyřmi spolupracovníky. Toto ustanovení vztahuje
se jen na provozování živnosti podle živnostenského řádu. Provoz živnosti lékárnické nespadá však podle čl. V.vyhlašovacího patentu k živnostenskému řádu pod ustanovení živnostenského řádu, nýbrž jest upraven zákonem ze dne 18. prosince 1905 čís. 5 ex 1907. Není tudíž zrušení
exekuce odůvodněno.
N e j vy Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.

Čís.

-

14502 -

-
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Důvody:

§ 341 ex. ř. připouští vedení exekuce na živnostenské podniky, tovární závody, obchodní podníky a podobné hospodářské podníky vnucenou správou nebo propachtováním. Při řemeslných nebo takových
koncesovaných živnostech, k jejichž nastoupení jest třeba zvláští zpu_
sobi1osti, jest exekuce nepřípustná, provozuje-Ii živnost majitel její sám
nebo nejvýše se čtyřmi pomocníky. Vedení exekuce na výše uvedené
podniky nevyžaduje podle zákona, aby činnost v podniku provozOvaná
podléhala ustanovením žívnostenského řádu. Skutečnost, že živnost lékárnická jako povolání vyššího druhu nespadá podle článku V. Ht. g)
uvoz. zákona k živnostenskému řádu pod předpisy živn. řádu; nýbrž jest
upravena zvláštním zákonem ze dne 18. prosince 1905 čís. 5 ex 1907
ř. z., nevylučuje použití druhé věty prvního odstavce § 341 ex. ř. na
exekuc~ vedené na lékárnickou živnost, .iežto lékárnická živnost jest
podle citovaného zákona koncesovanou obchodní činnosti, K jejímuž nastoupení jest třeba zvláštní zpúsobi1osti tímto zákonem stanovené (rozh.
Šís. 1135 sb. n. s. slov. ůradná sbierka). Poněvadž bylo zjištěno, že povinný provozuje lékárnu osobně s jedním pomocníkem, nejsou dány
předpoklady stanovené § 341 ex. ř. pro přípustnost exekuce a byla proto
povolená exekuce prvým soudem právem zrušena.

Čís:

14502 -

545

a'etkových poměrech ža.lova~éh?, pro které n:?yl žalovan~ povinen
v n\) S názorem žalobcovym, ze zalovany nemuze se dovolavatJ popl~1 ,1. které nastaly po době, kdy smlouva měla býti splněna, nelze sou~eru;. Zda nárok žalobcův byl oprávněn, jest posuzovali podle doby
11 ~Sl I~ynesení rozsudku prvé stolice. To plyne jasně z ustanovení § 406
v ,as jež ovšem mluví toliko o odsouzení k nějakému plnění, musí však
~ykládáno v širším smyslu, že totiž v čase rozsudkl~ m~sí býti ná;ok
by 'vněn (srov. rozh. čís. 5815, 8468 sb. n. s.). Do poradl vyhrazeneho
oprazamýšlenou zápujčku žalobcovu bylo vloženo právo zástavní za poh[~dávkU ze zápůjčky 400.000 KG pro .zálož~u v rozsu~ku ,přesně ozn~
čeno u a za celou řad,u men~ích pohledave~. Zalob~e take pn;mal same.ze
. hO majetkové pomery, ovsem pry VlDOU zalovaneho, značne se zhorslly
~ 'eho nemovitosti byly?ány ct.0 dražby, která v č~s vy:-es~~í rozsudku
J rvé stolici nebyla zrusena. Zalobce sice tvrdil, ze porad I zalobcl vy~r~zené může ~voln!ti" ž,e zho;šení ma)etkovýc? po~ěrů zavinil žalovaný
. m neopa třeDlm zapujcky, lim se vsak nemem mceho na skutečnosli,
~~ se poměry žalobcovy změnily tak, že podmínka smlouvy o zápŮJčku,
~terá záležeia v smluveném náležitém, zajiště~í k~ihovním, v čas vy~e:
sení rozsudku tu více nebyla a strana zal ovana pravem pak se dovolava
změny pomě!~, .které ji k odstoup,ení od s;nlouvy opravňuJí.
N e j v y s S l S o u cl nevyhovel dovolam.

C·.;i

Duvody:
čís.

14502.

I při s.mlouvě o budouc! zápůjčku podle § 983, posledni věta, obč.
:lák. platí c1ausula rebus sic stantibus.
(Rozh. ze dne 5.

září

1935, Rv I 1552/33.)

Žalobě se žalobním žádáním, že jest žalovaný povinen zaopatřiti
žalobci buď u některého peněžního ústavu nebo z v I a " t ní ch p r ost ř e d k ů výplatu zápůjčky 400.000 Kč, po odečtení již vyplacených
'60.000 Kč nyní ve výši 340.000 Kč, niž š í s o u dy nevyhověly, odvol a c í s o u d v otázce zde v úvahu přicházející z těchto d ů vod ů:
Pokud jde o toto žalobní žádání, opírá je žalobce o smlovu předběžnou
(pactum de contrahendo) podle § 935 obč. zák. a tvrdí, že uzavřel se
žalovaným smlouvu, že mu žalovaný z vlastních prostředku zápújčku
poskytne. Smlouva o zápújčku jest smlouvou reálnou, podle níž věc spotřebitelná se odevzdává pod podmínkou, že vypújótel múže sice s ní
libovolně nakládati, že však po určité době má tolikéž téhož druhu a
způsobu navrátiti. žalobce sám se dovolává v tom směru perfektní
úmluvy, podle níž měl žalovaný opatřiti zápůjčku 400.000 Kč, splatnou
po 100.000 Kč ročně do 1. srpna 1929 za současného jejího zajištění na
nemovitostech blíže o,značených v pořadí za knihovními pasivy, které
v době ujednání na nemovitostech těch vázly. Platnost tohoto ujednání
žalovaný popřel, než i tehdy, došlo-Ii k tomuto uiednání, přichází
v úvahu další tvrzení žalovaného, že kniho,vní majetek ·žalobců.v byl za,dlužen a neposkytoval dostatečné jistoty a ze nastaly podstatné změny

Pokud jde o poskytnutí zápůjčky z vlastních prostředků žalovaného,
tu jest smlouvu mezi straJnami ujednanou posuzovati podle poslední věty
§ 983 obč. z., totiž jako smlouvu, že zápůjčka bude budoucně poskytnuta. Zakan zde poukazuje výslovně na ustanovení § 936 obč. z. a tím
tedy zduraz,ňuje, že všeobecných zásad tohoto ustanovení jest pOUžÍ'Íi
i na smlouvu o poskytnutí zápujčky a že také při této smlouvě platí c1ausul a rebus sic stantibus jako při předběžných smlouvách, byť i tato
smlouva o příští zápůjčce byla závazně uzavřena. Předpis § 405 c. ř. s.
jest považovati za všeobecnou zásadu procesního práva, že rnzsudek
jest vynésti na základě skutkového stavu, jaký byl v době vynesení rozsudku prvé stolice, v souzeném případě tedy dne 15. října 1931. Dovolatel nevyvrací zjištění napadeného rozsudku, že v pořadí vyhraženém
pro zamýšlenou zápůjčku bylo vloženo zástavní právo za pohledávku ze
zápujčky 400.000 Kč s přísJ. pro záložnu v rozsudku přesně vyznačenou.
Tím napadený rozsudek přihlíží k tomu, že pro zápůjčku bylo smluveno
určité pořadí a není proto opodstatněna výtka dovolatelova, jakoby r,?zsudek byl přehlédl tuto okolnost, že bylo určité pořadí smluveno. Zalob ce sice tvrdil, že smluvené pořadí může býti pro zápujčku žalovaného
uvolněno a že souhlasí se vkladem v tomto pořadí. Blíže však nevysvětlil, jak se to může stát, tak že tvrzení to v této všeobecnosti samo
není s to vyvrátiti skutečnost změny poměru zajištění. Vychází-Ii se
z tohoto stanoviska, že mělo býti žalovanému poskytnuto zajištění
v určitém smluveném pořadí, pak je již nemožnost splnění tohoto před
pokladu považovati za takovou podstatnou změnu poměru, jakou má na
. mysli ustanovení § 935 obč. zak. Pak je nerozhodno, zda nemovitosti ty
vzhledem na skutečnou cenu nejsou ještě přetíženy a zda žalovaný sám
Civiln( rozhodnuti XVII.
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Čís.

14503čís.

-
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14504547

uznával, že jsou dobré až do 2,000.000 Kč a nebylo třeba ani prc'va<lét;
důkazy o ceně nemovitosti.
Oovolatel sice tvrdí, že
knihovního zatížení zavinil a že proto se nemůže této změny DO,]1e,rú
volávati, neuvedl však o tom bližších okolností. Uznává-Ii se, že
vaný nebyl povinen zápůjčku vyplatiti, nelze v tom, že ji nevypl
spatřovati zavinění.
čis.

Důvody:

14503.

Při určeni rozsahu náhradnich náro!,ů podle § 47 úraz. zák. v
padě spoluzaviněni poškozeného na úrazu jest zjistiti výši nároku
§§ 1304, 1325-1327 obč. zák. a od ni odečísti částku, již Iwi;lmzerlý
dostal od úrazové pojišťovny.

(Rozh. ze dne 5.

31596 Kč 33 h. žalobce měl proti žalovaným nárok na '/, toho, tedy na
21·064 Kč 22 h. Poněvadž pak bylo mLl 12.000 Kč již nahraženo, zbývá
zaplatiti 9.064 Kč 22 h s 5% úroky od 1. ledna 1930.
Ne j v y Š š í s o u d přisoudil žalobci 5.612 Kč 93 h a na rentě mě
síčně 91 Kč 05 h.

září

1935, Rv I 1981/33.)

Mezitímním rozsudkem, vydaným o žalobě žalobcově opřené o
novení § 1325 obč. zák. bylo pravoplatně rozhodnuto, že žalobce
na úraze vina třetinou. Ve sporu o výši náhrady zjistil prvý soud, že
106ci ušlo na '/0 výdělku celkem 19.473 Kč 32 h a že mu bylo Úr<tzOVO"
a okresní nemocenskou pojišťovnou vyplaceno 10.353 Kč 67 h. Z
částky započetl soud dvě třetiny do ušlého výdělku žalobco·va, jehož se
mu mělo dostati, a přisoudil žalobci na ušlém výdělku 12.570 Kč 80 h,
za způsobenou věcnou škodu ('/,) 400 Kč, a bolestné ('/,) 10.806 Kč'
66 h, po srážce žalovaným již zaplacených 12.000 Kč, celkem 11.877 Kč
46 h a mimo to od 1. ledna J(l33 až do nabytí úplné výdělečné měsiční
schopnosti rentu 118 Kč 78 h jako rozdíl mezi '/, jeho dřívějšího
.
covního výdělku a jeho výdělkem nynějším. O d vol a c í s o u d
soudil žalobci na měsíční rentě 1 n Kč 30 h a 9.,064 Kč 22 h, jinak
lobu zamítl. O ů vod y: Podle žádání žalobního domáhal se žalobce zaplacení obnosu 10.212 Kč 9'7 h a placení měsíční renty 113 Kč 30 h; první
soud přiznal však žalobci obnos 11.877 Kč 46 h a měsíční rentu 118 Kč
,78 h. Jde tedy zřejmě o překročení žalobního žádání proti předpisu
§ 405 c. ř. s. Bolestné přiznané žalobci je nepřiměřeně vysoké, a bylo
je vyměřiti místo 16.36,0 Kč jen 12.500 Kč se zřetelem ke všem okolnostem pro určení bolestného směrodatným, totiž po'čtu a povaze zranění,.
intensitě a trvání bolestí, účelu bolestného, kupní síle peněz a také osobním poměrům zraněného. Pokud jde o výpočet ušlého výdělku, jest ušlý
výdělek za dobu od 24. pro'since 1927 do 31. prosince 1928 čítati část- ",
kou 17.490 Kč. Za dobu od 1. ledna 1929 do, 31. prosince 1932 čítal
lobce sám ušlý výdělek obnosem ročních 2.840 Kč, tedy za 4 leta
kOll 11.360 Kč. Tím také byl soud vázán. Přes to přiznal první soud na
ušlý výdělek za dobu tu 11.720 Kč. Správné bylo čítati jen 11.360 Kč,
takže ušlí'. výdělek za dobu od úrazu do konce roku 1932 činí I celkem
28.850 Kč. Po odečteni 10.353 Kč 67 h, jež byly žalobci vyplaceny na
podporách jednak nemocenskou pojišťovnou, jednak úrazovou pojišťov
nou dělnickou v době do konce roku 1932, činila újma žalobcova na
ušlém výdělku do konce roku 1932 18.496 Kč 33 h. K tomu připočítati
je bolestné 12.50'0 Kč a škodu věcnou 60,0 Kč, což dohromady

Při právním přezku mu rozsudku vycházeti jest ze zjištěného ušlého
výdělku za dobu od 24. prosince 1927 do .11. prosince 1928 ve výši
17.490 Kč a za dobu od 1. ledna 19'29 do 31. prosince 1932 11.360 Kč.
Dovolání jest oprávněno·, pokud se týká způsobu výpočtu škody na
ušlém výdělku a měsíčního důchodu se zřetelem na § 47 odst. 2 zákO'na
čís. 1/1888 Ť. z. V případě spoluzavinění poškozeného na úraze nutno
především při určení rozsahu nároků žalobcových podle § 47 úraz. zák.
zjístiti výši nároku podle §§ 1304, 1325-1327 obč. zák. a odečísti od
určené částky to, co poškozený obdržel od úrazové pojišťovny. Při tom
ovšem bolestné 12.500 Kč a věcná škoda 600 Kč nepřijdou v úvahu, poněvadž na tuto škodu nevztahuje se podle § 6 zák. úraz. pojištění úrazové a zůstává náhradní povinnost dovolatelů poměrem' /, v platnosti,
tedy ve výši 8.733 Kč 3,0 h. Pokud však jde o náhradu ušlého výdělku,
sestává tento ze dvou svrchu uvedených položek 17.490 Kč a 11.360 Kč,
celkem 2'8.850 Kč a z toho· má žalobce nárok po právu jen co do '/" což
činí 19.233 Kč 30 h. Poněvadž žalobce dostal na to od Úrazové pojišťovny, pokud se týče od okresní nemocenské pújišťovny celkem

10.353 Kč 67 h, zbývá 8.879 Kč 63 h. Připočte-li se k iomu částka při
padající na bolestné a věcnou škodu 8.733 !«( 30 h, úhrnem 17.612 Kč
93 h. Na tuto škodu dostal žalobce dle souhlasného tvrzení dovolatelů
12.000 Kč, t"kže má ještě k požadování '>.612 Kč 93' h a jen v tomto
směru bylo žalobě vyhověti. Stejný postup nutno dodržeti též při výpočtu měsíčního důchodu. Ušlý výdělek činí ročně 2.840 Kč, tedy mě
síčně částku 236 Kč 66 h, z toho v poměru '/, činí měsíčně 157 Kč 76 h.
OdpÚ'čítá-li se renta placená úrazovou pojišťovnou žalobci měsíčně
66 Kč 70 h, zbývá nedoplatek důchodu 91 Kč 06 h ve prospěch žalobce,
a nikoliv 113 Kč 3,0 h.
čís.

14504.

§§ 870 a 875 obč. zák.
Podepsal-Ii kdO' listinu důvěřuje křivému předstiráni druhého smluvoika o znění listiny, neschválil svým podpisem obsah listiny.
(Rozh. ze dne 5.

září

1935, Rv I 2,019/33.)

Ž~lovaná ujednala ústně se zástupcem žalobkyně Arnoldem S., že
kup~1 Cenu za váhu bude spláceti do pokladničky, kterou žalobkyně jí
d?da současně s váhou, denně 2 až 3 Kč, a že si jmenovaný zástupce
pflJde každý měsíc obsah pokladničky vybrati. Podle objednacího listu
P?depsaného žalovanou byla kupní cena splatna v 18 měsíčních splát-

ka.ch a neměly podmínky a sliby, které nebyly v objednacím lístku ob35*
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saženy, platností. Žalovaná nebyla před podpisem objednacího
zástupcem S. upozorněna na to, že neobsahuje ústně ujednané "'c.1,_,
podmínky, nýbrž že obsahuje zcela jiné platební podmínky pro
nou mnohem nepříznivější. Žalobě na zaplacení trhové ceny dodané
váhy níž š í s o u d Y vyhověly, p r v Ý s o u d z těchto d ů vod
Podpísem objednacího listu schválila žalovaná výslovně, že jíné než
v něm samé uvedené podmínky nemají platíti. Nemůže se tedy dovolá_
vati toho, že něco jiného lÍstně bylo ujednáno. Jest nerozhodné, že zá- .
stupce žalující žalovanon na tuto doložku v objednacím listě neupozor_
nil, objednací list jí nepřečetl a ona sama ho nečetla, neboť měla si jej
přečísti, jak bylo její povinností plynoucí z ustanovení § 1297 obč. zák.
Jde výhradně na její vrub, podepsala-Ii objednací list, aníz by sí jej byla
přečetla. Takové ujednání o' výhradné platnosti písemné dohody jest
platné i přes to, že § 877 obč. zák. byl zrušen (srovnej rDzh. nejv. soudu
čís. 1070 Sb. min. sprav.). ()statně žalovaná podepsala objednací list až
po ujednání ústním, takže tím zřejmě ujednání to bylo změněno.
Ne j vy Š š í s o u d žalobu zamítl.
Důvody:

Z jednání zástupce žalobkyně Š. při uzavírání smlouvy je jasn?, že
žalovaná, podpisujíc objednací lístek, byla co do platebmch podmmek,
tudíž podstatné náležitostí kupní smlouvy v omylu vyvolaném zástupcem
žalobkyně, a že tento přiměl žalovanou k uzavření trhové smlouvy. pouze
lstí, t. j. vědomě nesprávným předstíráním, že bude moci splácetI trhovou cenu vhazováním 2. až 3 Kč denně do pokladničky dodané žalobkyní současně s váhou. Zástupce S. není osobou třetí na smlouvě vůbec
nesúčastněnou, ježto žalobkyně ho použila ke zprostředkování trhových
smluv a nemůže oroto žalobkyně z podvodnéhO' jednání svého zástupce
těžiti ~a úkor žalované, která není zavázána splniti smlouvu, k jejímuž
uzavření byla svedena lstí zástupce žalobkyně (§§ 870. 875 obč. zák.).
Z toho, že žalovaná podepsala objednací list, obsahující mimO' mnoho
prodejních podmínek tištěných drobným tiskem též doložku, že ústní
úmluvy neobsažené v objednacím listě nemají platností, nelze usouditi,
že ustoupila od ústních ujednání a souhlasila s platebnímí podmínkami
podle objednacího íístku, neboť podpisem listiny není schválen její obsah, uvěřil-li podpisující křivému předstírání zástupce druhé strany
o obsahu a podmínkách smlouvy, jíž se listina týká, spoléhaje v jeho
poctivost.
čis.

14505.

K výkladu § 1096 obč. zák.
Osvobozeni od placeni nájemného (pachtovného) podle § 1096 obč.
zák. předpokládá, že nájemní předmět se stal za nájmu bez v i n y nájemcovy (pachtýřovy) tak vadným, že se nehodí k vymíněnému uživání.
(Rozh. ze dne 5.

září

1935, Rv 1 1231/35.)
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Č skoslovenský stát pronajal žalobci budovu biografu s veškerý';!
_, sluešenstvím na dobu neurčitou počínajíc dnem 15. června 1927, pn
pn z_ ujednána byla oboustranná výpovědní lhůta devadesátidenní. Při
čem b 10 ujednáno mezi československým státem a žalující stranou roční
tO,m ~é 80.000 Kč ode dne 15. června 1927 z biografu a příslušného
?ajel~áře splatné čtvrtletně předem. Podnájem nebo bezplatné přene
tnven,
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biografu od 1. ledna 1930 a zavaza
va~~u~u vúči čsl: státu ohledně místností biografu a platiti za propůj
~m í biografické licence patřící žalobci ročně 60.000 Kč splatných ve
č~nřech čtvrtletních splátkách po 15.000 Kč vždy 1. ledna" 1. dubna,
1 Yčervence a 1. října každého roku předem. žalovany se dale zavaza~
levzíti od žalobce veškerý inventář patřící majiteli budov~ a udržova!t
P. svým nákladem v náležitém stavu. Ujednání to bylo uzavreno na dobu
~Iet, t. j. do 31. prosince 19:33 s pod~ínkou, že ::,ůže býti do konce roku
1932 prodlouženo za stejnych podmmek o' dals! dva roky: t. J do 31.
rosince 1935. Zemský úřad jako zástupce eráru nesouhlas!~ vsa~ s tUTI,
~by žalovaný pl,atil n?jen;né přímo ~rár,u za žalobce: nýbrz poz~do,:al,
aby smluvené najemne st.atu plahl, sam za}obce jakO'. jeho s,m~uvn~k. za~
lovaný proto do té doby, než~i prest~} vu~ec pl~Í1h. odvad~1 ~ajen;n~
přímo žalobci, který tyto splatky najemneho, sam pl,"t!I, st atm ~'prav,;,
jako svému pronajímateli. Od 1. dubna 1933 z~lova~y, pr,;,stal ~aje:nne
vůbec platiti. Naproti tomu žalobce pla!tl statm sprave nalemne az dO'
konce roku 1933. Zároveň dal žalovanému z nájemního poměru ohl~dně
místnostf i licence biografické půl1etní výpověď ku dm 31. pro~mce
1933. Nálezem policejního ředitelství ze dne 29. června 1933 byl zalovaný uznán vinným přestupkem §: 1 ,min~sters~ého nařízení z 18., z.ář,í
1912 čís. 191 ř. z., jehož se dopusttl 'hm, ze poradal v bIOgrafu vere.1na
představení kínematografická, nemaje k tomu licence od zemského úřadu
a bylo mu zakázáno další provozování biografických představení ve jmenovaném biografu. Zemský úřad odvolání proti uvedenému nálezu nevyhověl. Žalobce domáhá se nyní podle § 1100' obč. zák. zaplacení nájemného jednak za nájemní místnosti s inventářem biografu splatného ku dni
1. dubna 1933 v částce 20'.000 Kč, ku dni 1. července 1933 v částce
20.000 Kč a ku dni 1. října 1933 rovněž v částce 20.000 Kč a dále úplaty
za propůjčení biografické licence smluvené ročně 60,000 Kč a splatné
ku dni 1. dubna 1933 v částce 15.000 Kč, ku dni 1. července v částce
dalších 15.000 Kč a ku dni 1. října 1933 rovněž v částce 15.000' Kč. Proti
žalobě namítl žalovaný, že žaiobce nepostaral se o schválení ujednání
stran ze dne 10. prosince 1929 u zemského úřadu, že následkem toho
byl rozhodnutím policejního ředitelství ze dne 23. června 1933 další provoz biografu v místnostech do podnájmu vzatých od 1. Července 1933
zakázán. Vinou žalobce nemohl žalovaný od té doby již 'k určenému
účelu místnosti užívati, la'kže má právo podle § 1096 obč. zák. odepříti
placení nájemného. P r v Ý s o u d vyhověl žalobě jen pokud jde o požadované nájemné. D ů vod y: Jde o dva samostatné pr2vní nároky a to
především o nájemné za nájemní místno,sti s inventářem. Tento nárok
žalobce vyplývá ze smlouvy mezi stranami uzavřené 10. prosince 1929,
podle něhož od 1. ledna 1930 převzal žalovaný plnění nájemní smlouvy
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mezi

československým

státem a žalobcem. Žalovaný

nrleu·u1".1

nájemni mistnosti s inventářem žalobci dnem 31. prosince 19'33
plativ zažalované nájemné. žalovaný měl tudíž od 1. dubna 1933
jemní místnosti. s inve~tářem ve ~v.é~ užívání a jest. tu~iž ve smyslu
§ 110~ obč. zak. povmen zaplayh .zalobcl smluvene naJenmé spolu
~ 5% ur?ky ve .smysl~ § 1~33 obc.~~al~. ode dn,e splatnosh Jednotlivých
ctvrtletmch splatek najemneho. Dalsl narok na uplatu za propůjčení bio~ .
grafické licence patřící žalobci není důvodný. Dlužno uvážiti, že mínist,erské nařízení ze dne 18',zář~ 1912 ~is .. 191 ř. z. v § ~ ustanovuje, že
vykon lIcence kmematograncke nesml byh propachtovan a jest pouze
výjimečně ,dovolen provoz !ás~upcem (obc,hodvedouc!m), ,iestližeje
nutno se zretelem k tomu, ze lIcence Je udelena osobe pravmcké anebo
bylo-li to zapotřebí ze zvláštních zřetele hodných důvodů. Smlouva
o propachtování licence jest tedy zakázána a jako příčící se zákonnému.
zákazu je neplatná a nicotná (§ 9' cit. min. nař. a § 879 obč. zák. a rozh ..
čís. 6131 sb. n. s.). Výkon licence toliko může býti přenesen s vlastníka
licence na úředně schváleného zástupce (rozh. čís. 7643, 8402, 8789 sb.
n. ~s.). Níc?tná sml?uya nemá~edy. žádnýc~ právr:íc~ následků ani v pomeru meZl smluvmml stranaml am v pomeru k trehm osobám. V tomto
směru jest tedy ujednání mezi stranami uzavřené nicotné a nemohou
z takové nicotné smlouvy vzejíti žádná práva a závazkv. Protoi:tení nárok žalobcův na zapravení úplaty za propůjčení biografické licence jež
jest smlouvou nájemní resp. pachtovní podle § 1090 obč. zák., odů~od
něn. O d vol a c í s o u d nevyhověl odvolání. D ů vod y: Licence biografická propůjčuje právo k provozu jen majiteli licence označenému
v licenční listině, a není na jinou osobu přenositelná. Podle výslovného
ustanov~ní § 9 min. ~ař. z 18. .září 191~ čís. 191 ř. z. nesmí býti propa~hto.vana. Stane-lt se tak,. je takova smlouva neplatná podle § 879
obc. zak. Jenom tehdy, byla-lt dohoda o provozování licence jinou osobou než majitelem jejím správním úřadem pravoplatně schválena nebo
vzata na vědomí, možno ji považovati za platnou, neboť tím je vyjádřeno
že s~ zákon!,ému ~~kaz,u nepříčí \roz~. ,čís. 13846 sb. n. s.). V daném pří~
pade nedoslo k urednlmu schvalem umluvy stran ze dne 10. prosince
1929, obsahují~í také l1stano,:ení o propůjčení ~iografické licence za popl.atek'.Je tl1~lZ v tomto b~de sml0l-lVa neplatna ve smyslu výše uvedenych zakonnych ustanovem a stranam nemohla z ní vzniknouti práva ani
povinnosti. Důsledkem toho nemůže žalobce na odpů.rci ani požadovati
poplate.k za propůjčení licence. Skutkový základ poměru mezi stranami,
p.okud je rozhodný ,P:o .spor,. je z.řeJmý ': pís~mné~o uje?nán~ z 10. prosmce 1929.,ve zl:,menem ujednam se jedna o prevzeh plnení nájemní
sml~uvr, !. j. k mlstnostem, v odst. 3 pak o poplatku za propůjčení biografl~ke .~lc~nce. Třebaže oboje ujednání se stala v jedné smlouvě, nep'ozbyva]l t~m sve samostatnosh, pokud jde o posuzování platnosti je]lch: .' ~dyz ~emská správa, !,esouh~asila s řešením, pokud týkalo se
pInem najemm smlouvy, nemuze to mlh na platnost ujednání stran vlivu
kdy~ v to,:, směru ž~?t;á další po?mínka nebyla připojena a ujednání ta~
~ove se ,~akonu nernčl. ža~~vane, stran~ ~yly místnosti odevzdány, ona
]l~h pou':lvala, plahla podnajemne, a branrla se až do 31. prosince 1933.
~mstnosh odevzdah zpet. Když bylo nálezem policejního ředitelství z 23.
cervna 1933 zakázáno žalo'vanému provozovati biografická představení

místnostech žalobcových nebyly mu místnosti dány k disposici pro
~en'ložnost splnění účelu smlouvy a stalo se tak teprve po výpovědi ze
s~iouvy. žalo:,.aný o,dpíral místnosti vydati, bránil se ,proti výpovědi a
podržel je v najmu az do 31. prosmce 1933. Pak Jest uz nerozhodno, zda
'ich užíval anebo užívati mohl či nikoli. Zde se neprávem dovolává usta~ovení § 1096 obč. zák., že prý nájemní objekt nebyl řádně odevzdán.
Důvod zákazu biografických představení netkví v povaze najatého, resp.
podnajatého objektu, nýbrž v osobní povaze žalovaného a v neplatno,sti
ujednání o licenci. Nejde tu ani o právní vadu najatého objektu, neboť
byl způsobilý ohjektivně k tomu, aby byl užíván k účelu, jejž měly strany
na mysli. Je nerozhodno, zda byl žalobce podle smlouvy povinen opatřiti
schválení úmluvy o provozu biografické licence a zda o to na úřadě zažádal či nikoli. Neboť i kdyby k tomu byl povinen a neučinil tak, nezbavuje to žalovan.ého povinnosti platiti nájemné, když přes to odepřel míst.
nosti odevzdal!.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Pokud jde o částku 20.0,00 Kč s úroky, zažalovanou jako dlužné podnájemné splatné dne 1. dubna 1933, namítala žalovaná strana proti žalobě jediné, že žalobce nepostaral se o schválení ujednání stran ze dne
10. prosince 1929 u zemského úřadu v Praze, že následkem toho byl rozhodnutím policejního ředitelství v P. ze dne 23. ,června 1933 další provoz
biografu v místnostech do podnájmu vzatých od 1. července 1933 zakázán. Vinou žalobce žalovaný nemohl od té doby již k určenému účelu
místností užívati, t<tkže má právo podle § 1096 obč. zák. odepříti placení
nájemného. Než i kdyby toto tvrzení žalované strany bylo pravdivé, nemůže se její námitka týkati nájemného splatného dne 1.. dubna 1933,
když podle vlastního jejího tvrzení mohla biograf v najatých místnostech
až do 1. července 1933 provowvati a také provozovala. Za tuto dob~
nemuže žalovaná uplatňovatí nárok na osvobození od placení nájemného
podle § 1096 obč. zák., poněvadž tu schází právě zákonný předpoklad
neupotřebitelnosti najaté věci k vymíněnému užívánÍ. Ani v příčině podnájemného splatného dne I. července a 1. října 1933 není dovolání opodstatněno. Mezi stranami šlo o dvě samostatné smlouvy, z nichž jedna,
t. j. smlouva o podnájmu místností, byla platná, kdežto druhá úmluva
o propůjčení biografické licence byla nicotná. Nicotnost této druhé
úmluvy neměla za následek též neplatnost smlouvy o podnájmu místností. Rozhodnutí čís. 6l3'1 sb. n. s. se na souzený případ nehodí, neboť
tam šlo pouze o pachtovní smlouvu, jejímž předmtěem bylo provozování
kinematografické licence, a nikoli také ještě o zvláštní podnájemní
smlouvu stran místnosti k provozu kina. Následkem zákazu policejního
ředitelství nemohl obžalovaný od I. července 1933 v místnostech najatých provozovati biografická představení, za kterýmžto 'účelem právě
vzala místnosti do podnájmu. žalovaný odpírá placeni nájemného s výslovným poukazem k ustanovení § 1096 věta druhá obč. zák. v do~lovu
1lI. dílčí novely tvrdě, že žalobce nesplnil závazek, že se postará O schválení ujednání ze dne 10. prosince 1929 zemským úřadem, a že v důsledku
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toho neodevzdal jemu řádně nájemní předmět. Podle § 1096 obč.
poskytuje zákon nájemníkovi nárok na osvobození od nájemného,
věc pronajatá při odevzdání tak vadná, nebo stane-Ii se za trvání uaJIIIU
bez viny nájemcovy tak vadnou, že se nehodi k vymíněnému
to po dobu neupotřebitelnosti a podle j~jího rozsahu. Nároku
nájemník nemovité věci ani předem nemůže vzdáti (rozh. čis. 1
sb. n. s.). žalovaný najal místnosti ty k provozování biografických
stavení a nikoli k jinému účelu. Nemohl-Ii od 1. červenCe 1933 Dn)Vn_
zovati biograf, nemohl zřejmě používati mistností najatých k VVlm;rli<_
nému účelu, a byly pro něj od té doby místnosti ty bez ceny. f'ř.Prl"A_
kladem oprávnění nájemcova (pachtýřova) odepříti podle zákona placení
nájemného (pachtovného) jest, že věc pronajatá (propachtovaná) byla
při odevzdán'í tak vadná, nebo stala se za trvání nájmu bez viny lIil!ICmcovy (pachtýřovy) tak vadnou, že se nehodí k vymíněnému užívání. žalovaný svaz provozoval v naj".tých místnostech nesporně biografická
představení až do konce června 1933. Teprve od 1. července 1933 byl
mu zákazem veřejného úřadu znemožněn další provoz biografu a teprve
od této doby nemohl najatých místností upotřebiti 'k vymíněnému užívání. Ale schází tu předpoklad, že se tak stalo bez viny žalovaného
svazu. Výměrem policejního ředitelství ze dne 23. června 1933 byl žalovanému svazu zakázán další provoz biografu pro porušení předpisu § 1
min. nař. ze dne 18. září 1912 čís. 191 ř. z. Podle tohoto· předpisu jest
provozování veřejných kinematografických představení přípustno jen na
základě licence, jež pro půjčuje jen jejímu majiteli právo k provozu, a jež
jest na jiné osoby nepřenesitelna. Je tudíž nerozhodné, zda žalobce se
zavázal postarati se o schválení smlouvy mezi stranami dne 10. prosince
1929 uzavřené, neboť žalovaný neměl vůbec počíti s provozem biografu
před svým schválením jako zástupce majitele licence podle § 9, nař.
čís. 191/1912, když sám licence neměl. Počal-Ii přes to s provozem biografu a pokračovat-li v něm neoprávněně (a to po dlouhou dobu 3%
roků), není sám bez viny na tom, že došlo k zákazu provozu veřejným
úřadem. Pro nedostatek tohoto zákonného předpokladu nepřisluší mu
tedy nárok na osvobození od placení nájemného ani pro dobu, po kterou
následkem zákazu nemohl najatých místností k vymíněnému účelu
užívati.
čís.
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Při výpočtu procent podle druhého odstavce § 1154 b) obč. zák.
v doslovu zákona ze dne 1. dubna 1921 čís. 155 Sb. z, a n. jest u za-o
městnance pracujícího za úkolovou mzdu vzíti za základ průměrnou úkolovou mzdu, nikoliv mzdu minimální.

(Rozh. ze dne 5. září 19'35, Rv 1 1544/35.)
žalobce byl zaměstnán u žalovaného družstva od 1. července 1926
za úko·lovou mzdu, jejíž výše stanovena byla platnou kolektivní smlouvou
schválenou zemským úřadem v Č. Průměrná jeji výše byla u žalobce
365 Kč. Žalobce dne 4. srpna onemocněl a byl více než 8 neděl ne-

cen. Domáhá se proto podle § 1154 lit. b) obč. z.ák. zaplacení pří
ku po dobu nemoci a to ve výši 428 Kč 40 h. Zalované družstvo
sP~~nalo platební povinnost proto, že žalobce placen byl ~kordem a
n~ leží mu v nemoci jen minimální mzda, to jest 100 Kč týdne (§ 7 koťettivní smlouvy). Z tohoto titulu př~slušelo by žalobci podle § 1154
rt b) 120% této mzdy, to jest 120 Kc. Podle § 1156 lIt. a) mohou byb
dá~tky, kterých se zaměstnanci dostává po dobu nemoci na základě .ve'e 'noprávního pojištěni, vpočteny v peněžité platy dílem, ktery rovna se
r ~měru skutečného příspěvku zaměstnavatelova k celkovému pojistnémn
PříspěvkU. žalobci vyplaceno bylO na nemocenském 672 K~, z .toho po:
lavina činí 336 Kč. Srážko.u.tou jest nárok žalobcův plně .vyc~rpan.a n;~l
zaměstnavatel povmen necml podle § 1154 lIt. b) obe. zak. pnspeb.
P r v Ý s o u d uznal podle žaloby. Odvolací soud vyhověl žalobě jen
do výše 120 Kč. D ů vod y: Především bylo řešiti otázku, z .čeho mají
býti počítána při úkolové mzdě procenta ve smyslu § 1154 lIt. b) obč.
zák. zda podle průměrné úkolové mzdy, či podle minimální mzdy ve
smy~lu § 7 stanov. Úkolovou mzdu nelze za základ vzítí, ježto předpo
kládá, že dílo bylo dokonáno, kteréžto jediné míry, nikoliv stálé, nýbrž
měnivé, se nedostává v nemoci zaměstnancově (srov. Rv II 19!Jj30, J. Z.
1921 čís. 2). Jest proto vzíti za základ minimální mzdu ve smyslu § 7
stanov, jež činí 100 Kč týdně. Bylo proto 120% z částky této ve smyslu
§ 1154 obč. zák., tedy 120 Kč zažalováno po právu.

mo.

Ne j vy

Š

š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.

Důvody:

V dovolacím řízení jde o výklad ustanovení druhého odst. § 1154 b}
zák. v doslovu zákona ze dne 1. dubna 1921 čís. 155 sb. z. an.,
a o právní otázku, zda při výpo.čtu procent podle dotčeného druhého
odstavce § 1154 b) obč. zák. lze u zaměstnace pracujícího za úkolovou
mzdu vzíti za základ průměrnou úkolovou mzdu či jen mzdu minimální.
Rozhodnutí ze dne 2. listopadu 1920, Rv II 199:/20 (nikoliv Rv II 190/20),
uveřejněného v časopisu Juristenzeitung z roku 19'2'1 pod čís. 2, se dovolává odvolaCÍ soud neprávem jako rozhodnutí nejvyššího soudu. Právní
názor odvolacího soudu ve věci Rv II 199/29, že dělníku pracují ci mu na
úkol přísluší v případě jeho nemoci jen minimální mzda, nebyl schválen
nejvyšším soudem, jenž dovolání žalobcovo, napadající uvedený názor
odvolacího soudu, odmítl pro nepřípustnost. V souzené věci nemá k01ektivnÍ smlouva ustanovení, jakou mzdu jest vzíti za základ při výpočtu
procent podle druhého odstavce § 1154 b) obě. zák. v do·slovu zákona
ze dne 1. dubna 1921 čís. 155- sb. 'z. a n. Z doslovu zákona, kde se mluví
o mzdě (o jeh o mzdě) bez obmezení na mzdu minimální, i ze sociálního
účelu zákona, jímž měla býti dělníku sjednána hmotná podpora při dé~e
trvajíCÍ nemoci (srov. vládní návrh, tisk. 1504 posl. sněm. N. S. R. C.
1921 1. volební období, 2. zasedání) plyne, že zákon měl při výpočtu
procent na mysli skutečnou celou mzdu, již měl dělník v poslední době
před onemocněním, nikoliv jen mzdu minimálni, uváží-Ii se zejména, že
onemocněvšímu zaměstnanci nepřiznává nárok na celou mzdu, nýbrž jen
obč.
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na určitá její procenta. V souzené věci jest výše průměrné úkolové
mezi stranami nesporná a proto jest ji vzíti na základ při vvnn,'t"
procent.
čis.

Pohledávkou podle § 1 vl.

14507.

nař. čís.

142/34 Sb. z. a n. není nárok

depuraci.
(Rozh. ze dne 5.

září

1935, R II 321/35.)

Žalobkyně se domáhá na žalovaných, aby na svůj náklad provedli
vklad výmazu práva zástavního. P r v Ý s o u d spor podle § 3 vl. nař.
čís. 142/34 sb. z. a n. (čís. 207/34, 258/34 sb, z. a n.) přerušil, maj'e
za to, že depuračnÍ nárok jest pohledávkou podle § 1 vl. nař. čís. 142/34
sb. z. a n., a zjistiv, že žalovaní jsou zemědělci, bydlící v okrese, 'lla
který se ochrana cit. vl. nař. vztahuje. Rek u r sní s o u d zamitJ
návrh na přerušení sporu. D ů vod y: Napadené usnesení jest odůvod
něno v jádře tím, že, i když žalobní žádost nezní přímo na zaplacení,
přece jen v podstatě jde o závazek k placení, poněvadž jinak nelze odstraniti vklad práva zástavního na realitě váznoucího. Již podle ustáleného právního názvosloví nelze pohledávkou (srov. názvosloví exekuč
ního řádu) nazývati nárok na splnění závazku depuračního v kupní
smlouvě stanovenéhO', o jaký jde právě v tomto sporu (srov. § 354 ex. ř.
o nároku na čin nezastupitelný). Mimo to je patrno z důvodové zprávy
k vl. nař. čís. 142/34 (viz výnos ministerstva spravedlnosti ze dne 26.
července 1934 čís. 39431/34 Pres. 19380/706/34), že pojem pohledávky, jak se ho v tomto zákonném předpise užívá, dlužno vykládati
shodně s ustanovením § 3 vl. nař. čís. 3,3/34, kde pod lit. a) až g) jsou
vypočteny vesměs pohledávky na plnění peněžité nebo nanejvýš u výměnků pod lit. c) na plnění věcí zastupitelných (spotřebitelných). K tomu lze uvésti ještě čl. II odst. I vl. nař. čís. 258/34, podle něhož nelze
ustanovení § I vl. nař. čís. 142/34 užíti, jestliže »a) dlužník neplatí ač
by platiti mohl« atd. Z toho všeho pro souzený případ vysvítá, že 'žalobní nárok nelze podřaďovati pod pojem pohledávky. Že tento žalobní'
nárok sám o sobě není nárokem na placení, je jasné. Argumentace napadeného usnesení, že výmaz práva zástavního se nedá provésti bez placení, je nepřípadná, neboť žalovaní jakožto prodatelé dostali právě
v 'kupní ceně hodnotu za nemovitosti žalobkyni odprodané a byla na
ních, jak s touto kupní cenou naloží. Vládní nařízení čís. 142/34 (čís.
258/34) je předpis rázu výjimečného a nemůže býti vvkládáno tak široce, jak se stalo v usnesení prvého soudu.
•
Ne j v y Š š í s o u cl nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Předpis § 192 odst. 2 c. ř. s. platí jen pro přerušení rozepře podle
~ }90 a 191 ;:. ř. s., nikoli pro přerušení p~dle jiných zvláštních před
piSU (rozhod. cís. 13707 sb. n. ~. a rozhod. Fls. 1227 sb. min. sprav.). Je
tedy dovolací rekurs přípustný. Nejvyšší soud schvaluje napadené usne-

Čís.
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a dodé.vá: Nesejde na tom, ::da žalova~.í, .aby ~ohli splnit~př.evza!ý
. azek depurační, by snad byh nucem pnnesÍl nepkou penezlll obet,
zav žalobkyně sama nemá proti nim nároku na plnění v penězích nebo
'iných zastupitelných (spotřebitelných) věcech. Podle § 6 obč. zák. nevJí se přikládati zákonu při jeho užívání jiný smysl, než jaký plyne
s vlastního smyslu slov v jejich souvislosti a z jasného úmyslu zákonodárcova. Pohledávkami podle § I vlád. nař. čís. 142/1934 Sb. z. a n. jest
rozuměti pohledávky jen v užším slova smyslu zakládající nárok na
lnění v penězích nebo v jiných zastupitelných věcech. Ani z důvodové
~právy k zmíněnému vládnimu nařízení (výnos ministerstva spravedlnosti ze dne 26. července 1934 čís. 39.431/34) neplyne, že by zákonodárce měl na mysli pohledávky v širším slova smyslu mající na straně
dlužníka za předmět plnění jakéhokoliv druhu.
čís.

14508.

žalobou podle § 35 ex. ř. nelze se domáhati zrušení nebo změny
smíru o výživném pro změnu poměrů, na niž strany ve smlru nepamatovaly.
(Rozh. ze dne 5.

Srov. rOlh.

čís.

září

1935, R II 335/35.)

3748, 6500, 7098, 12091 sb. n. s.

Manželka žalobcova vedla na základě soudního smíru, jímž se jí žalobce zavázal platíti výživné v určité výši, exekuci k vydobytí splatného
výživného. Žalobce tvrdě, že změnou poměrů, na něž při uzavření smíru
nemohl pamatovati, je mu znemožněno dostáti svému závazku ze smíru,
domáhá se žalobou, by vedená exekuce byla prohlášena za nepřípust
noU. P r v Ý s o 11 d žalobu zamítl. D ů v o· d y: Žalobce zavázal se smírem ku placení výživného 500 Kč měsíčně. Tento smír jest považovati
podle své povahy právní jako smlouvu a jest žalobce zavázán plniti podle smíru lak dlouho, dokud nebyl bud' smvnaloll vůlí stran nebo soudcovským výrokem zrušen. Takového výroku soudcovského může se však
žalobce domáhati jen žalobou, ve které se žádá snížení výživného, k jeho'ž placení se smírem zavázal, což se nestalo. O d vol a c í s o u d uložil prvému soudu nové jednání a rozhodnutí. D ů vod y: Soudním smírem se ovšem žalobce zavázal platiti žalované pod exekucí výživné, ale
ve smíru tom není žádného ustanovení, kterým by se byly strany vzdaly
práva na novou úpravu výživného, změní-li se podstatně poměry, takže
smír ten měl již dle podstaty věci svojí účinnost jen, pokud se poměry
podstatně nezměnily. Zásada o účinnosti určení výživného jen pro dobu
nezměněných poměrů platí stejně pro 'každou úpravu výživného, ať se
stala rozsudkem či smlouvou. Změna poměrů sama ruší účinnost úpravy
výživného. Dojde-Ii ke sporu, zda nastala změna neb iaký má vliv na
úpravu výživného, má rozsudek o tom vydaný jen význam deklaratomí
a ne konstitutivní, což má za následek, že při zhoršení poměrů, nebyly-Ii
alimenty zaplaceny, působnost rozsudku sahá zpět k době, kdy podstatné snížení výžívného nastalo, kdežto zvýšení výživného dle právní
povahy výživného může býti požadováno jen pro budoucnost ode dne

-
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návrhu. Z toho plyne, že podstatné zhoršení poměrů žalobce,
smírem k placení výživného zavázán, jest skutečností nárok\~;~~~~Újlí;S
samo o sobě, aniž by bylo třeba, aby napřed bylo rozsudkem 11
zhoršení to nastalo. Může proto žalobou podle § 35 ex. ř. býti up,atno .•
váno, že podstatným zhoršením poměrů žalobcových zaníkl
výživné exekucí dobývané a to bez ohledu, zda dřívější úprava
ného se stala rozsukdem nebo smírem (rozh. čís. 3748, 6500 sb.
Rozhodnutí soudu v -této věci ovšem může nabýti právní mocí jen, PV~Ull .•
jde o alimenty exekuci vymáhané. Pro další výživné by mohlo
významu jen podáním mezitímního návrhu zjišťovacího podle §
ř. s. I při smíru lze zjistiti skutečnosti, od nichž strany vycházely,
smír sjednávaly a lze zjistiti, nastala-li podstatná zmčna poměrů. Klausule »rebus sic stantibus« platí vždy, když nebyla stranami vyloučena.
Ne j vy Š š í s o u d uložil odvolacímu soudu, by o odvolání žalobcovu znovu jednal a rozhodl.
Důvody:

Žalobcem tvrzená změn~ poměrú, z nichž vycházely strany pří sjednávání smíru o výživném žalo,vané, nemá vliv na splatné jíž vyživovací
příspěvky vymáhané exekucí, jež má k žalobě žalobcově býti prohlášena
za nepřípustnou. Názor odvolacího soudu byl by správný, kdyby šlo
o nárok na výžívné opírající se o zákonný předpis § 91 obč. zák. jako
v případě rozh. sb. n. s. čís. 6500, neb o smír, v němž stranami bylo
výslovně pamatováno na případnou změnu poměrů a stanoveno, že se
výživné v tomto případě poměrně snižuje, jako v případě rozh. sb. n. s.
čís. 3748. V těchto případech totiž nastává změna ve výši výživného již
podle zákona, pokud se týče podle výslovně projevené vůle stran, změna
poměru mění tedy již sama o sobě i výši výživného a dopadá tu plně a
jest i v souladě s rozhodováním nejvyššího soudu názor odvolacího
soudu, že, dojde-li ke sporu o tom, zda změna nastala neb j<rký má vliv
na úpravu výživného, má rozsudek o tom vydaný jen význam deklaratorní, nikoliv konstitutivní, takže nebyly-Ii při zhoršení poměrů vyživovací příspěvky zaplaceny, působno-st rozsudku sahá zpět k době, kdy
změna poměrů odůvodňující snížení výživného nastala, kdežto ovšem
zvýšení výživného vzhledem k zásadě »nemo pro praeterito alitur« může
býti požadováno jen pro budoucnost ode dne návrhu. Avšak v souzeném
případě vymáhaný nárok žalované na výživné se opírá o smír, jímž se
žalobce zavázal platiti žalované na výživné měsíčně 500 Kč bez výhrady
a žalobce domáhá se zrušení, po případě změny tohoto, smíru pro změnu
poměrů, na něž strany při jeho sjednávání nepamatovaly. Žalobce se
tedy nedomáhá jen soudního výroku deklarujícího, jaká změna vyživovací povinnosti nastala důsledkem smíru, jenž soudcovským výrokem
nemá býti dotčen a naopak jím má býti aplikován a k platnosti uveden,
nýbrž o zrušení neb změnu smíru samého, tedy výroku konstitutivního,
jehož účinek podle povahy tohoto výroku nemůže působiti již od doby,
kdy nastala změna poměrů odůvodňující tento výrok, nýbrž teprve od
doby, kdy se bylo tohoto výroku domáháno. Z toho plyne, že žalobcem
tvrzená změna poměrů nevztahující se na dobu mínulou, nemůže odů
vodniti nepřípustnost exekuce, jíž žalovaná vymáhá splatné částky vý-
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.. ného. Účinek její by se mohl projeviti nejvýše jen co do b~doucně

Z~~tných částek výživného, jež žalovaná exekucí nevymáhá a Jez neJsou

p 'oto předmětem tohoto sporu. Podobně rozhodl nejvyšší soud již v rozh6dnutích sb. n. s. 709'8 a 12091, na jehož důvody se pro stručnost'odkazuje.
čis.14509.

Hypotekárni věřitel, jenž není zároveň věřitelem osobnúu,
oprávněn podati návrh na vyhlášeni konkursu,

neni

(Rozll. nejv. soudu ze dne 5. září 1935, R 111 475/35; důvody viz Úr. sb.
čís. 2175.)
čís.

14510.

obč. zák.
Jde-Ii o nájem věci movitých, může se nájemce platně vzdáti předem
práva neplatiti nájemné.
(Rozh. ze dne 6. září 1935, Rv I 2087/33.)

K výkladu § 1096

Žalovaná najala od žalobkyně synchronické zařízení systému jednotný čas za ro,ční nájemné 2.340 Kč. Umluveno bylo, že poruchy na
instalaci neopravňují nájemce k zadržení nájemného, jež žalovanou za
rok 1932 nebylo zaplaceno. Proti žalobě z tohoto důvodu na zaplacení
dlužného nájemného podané namítla žalO'vaná, že hodiny jí dodané nešly, že žalující strana smlouvu nesplnila a nemá nároků na placení nájemného. Niž š í s o II d Y uznaly podle žaloby.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Hodiny dodané stranou žalující šly bezvadně, až na nepatrné závady,
jež byly žalující stranou hned napraveny. Tím splnila žalobkyně své závazky ze smlouvy ujednané se žalovanou a není tato oprávněna zadržovati jí splatné nájemné. Ujednaná smlouva není nicotná podle § 879' obč.
zák., ač obsahuje ustanovení, že poruchy na instalaci neoprav,ňují nájemce k zadržování platů. Tím vzdala se vlastně žalovaná předem nároku příslušejícího nájemci podle § 1096 obč. z., takové vzdání se jest
však neplatné jen při nájmu nemovitých věcí, jin<l'k však je dovoleno a
proto neodporuje dobrým mravům.
čis.14511.

Zánikem směnečného závazku podle práva občanského zaniká i smě
obligace konkretní, nezrušuje se však závaznost skripturnlho aktu
samého" jenž může býti podkladem novému směnečnému závazku.
Vznik tohoto závazku není závislým na vystaveni a podpisu nového
papitu.
(Rozh. ze dne 6. září 1935, Rv I 1455/35.)

nečná
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Žalobkyně vydala ke krytí úvěru poskytnutého manželům (;,,,1,,,,;
a Žofii M. směnku, již spoluakceptoval žalovaný Dr. Adolf Z.
poměr, pro který směnka byla vydána, zanikl dne 6. září 1924.
vadž si však manželé Gustava žofie M. vypůjčovali i nadále od
kyně peníze a vznikl (ak nový úvěrní poměr, použila žalobkyně se
hlasem žalovaného ústně daným staré směnky ku krytí tohoto nové·ho'
úvěru. Proti směnečnému platebnímu příkazu vydanému na základě
směnky namítl žalovaný, že použitím směnky ke krytí nového úvěru
mohl jemu vzniknouti ústním prohlášením směnečný závazek, Don,',,"" •.
platnost směnky zanikla splacením pťtvodního úvěru, pro
byla vydána. Niž š í s o u d y zrušily smenečný platební
vol a c í s o u d z těchto d ů vod ů: Směnka jest skriptumí ob
která vzniká a trvá jen písemní formou. Zanikla-li platnost směnky za-

placením, t. j. vyrovnáním úvěru, pro který byla vydána, mohl nový
závazek vzniknouti zase jen novým směnečným prohlášením· .
t. j. písemně, nikoli však pouhým ústním prohlášením, že stará směnk~
má platiti nyní í pro nový úvěr. Tímto ústním prohlášením nevznikl
závazek směnečný, a nebyla proto žalobkyně oprávněna použíti
staré směnky pro Imvý závazek žalovaného i když on k tomu ústně dal
souhlas. Mohlo by tedy v tomto. ústním prohlášení býti spatřováno jen
rukojemství, nikoliv však směnečné, ježto zde není předepsané pro ně
formy písemné s dodatkem naznačujícím rukojemství; zda by tím vzešlo
ručení obecnoprávní, netřeba rozhodovati, poněvadž z takového se nežaluje.
Ne j vy Š š í s o u d ponechal směnečný platební příkaz v účin
nosti.
směnečný

Důvody:

S uvedeným právním názorem nelze souhlasiti. Jde ovšem o skriptumí obligací, takže směnečný akt skripturní je podmínkou vzniku a
tr;,ánI směneč~néh~o ~ávaz,ku. Nastanou-li ,však skutečností, jež mají v zápetr zamk smenecneho zavazku podle prava občanského, jako na příklad
placení, novace atd., zrušuje se tím sice směnečná obligace konkrétní,
není však zrušena závaznost skripturního aktu samého, a může tudíž po
případě z aktu tohoto přistoupením momentů věřitelství směnečné zakládajících vzniknouti no·vá směnečná obligace. Zákon níkde nečiní
vznik takové obligace závislým na vystavení a podpisu nového papíru.
Mohl tedy ještě trvající abstraktní směnečný závazek býti základem nového konkretního závazku vzniklého tím, že žalovaný ústně (telefonicky)
projevil souhlas s tím, aby použito· bylo staré již placením zaniklé
směnky k zajištění nového úvěru.
čís.

(Rozh. ze dne 6.

nedoplatku berního úřadu v š. bylo zaznamenán? ~ro
čsl. státu dne 20. října 1932 na nemovItostech patnclch
~"a,~~~':~!'~ Z. právo zástavní. Vlastnictví k těmto nemovltostem nabylI
..
vkladem dne 8. února 1933 manželé H. Dne 8. října 1933 pan p r v Ý s o u d na základě výkazu o nedoplatcích, jenž byl podk!avo I ro záznam práva zástavního proti manželům Z. a opatřeného doťe!]; ~ vykonatelností exekucí nuceným zřízením práva zástavního. R e~z Os n í s o u d návrh zamítl. O ů vod y: Výkaz nedoplatků, jehož vyk u r telnost jest berním úřadem řádně potvrzena, jest exekučním t,itu.;
I~:'~ který sice .so~d n,ení op!ávněn přezko~máv~tí p~o hmotněpra~l1l
' ce po tormal111 stran ce vsak mu toto pravo pnslus!. V souzenem
st."ranadě, zní výkaz nedoplat k'II pro'Í1. manze
~ I'
, h do um Z . E xe k II č'
nt navr
pr~Ph6 se knihovního zápisu ve vložce, která je připsána manželům H.,
ma a
. d .
h'
.'
~
ted osobě jiné. I když se ,tu Je na o po~ e spraven!, zaz;,amu, pr~c~
rozhoduje tu obsah exek~učnIho trtulu, kt~ry v tomto pnpade neodpovlda
předpisům §§ 7, 54 ex. r. a § 94 kmh. zak.

.. . .

Nejvy

Š

š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody:

podle výkazu o uedoplatcích berního úřadu ve š. ze due 18. října
1932 zaznamenáno bylo právo zástavní pm pohledávkn čsl. státu na daních v obnosu ... Kč na usedlosti č. vl. 59 kat. obce K. Záznam ten s.tal
. se podle dvorních dekretlt ze dne 18. září 178? č. 577 a ze dne 24. října
1808 čís. 789 sb. z. s. a podle § 38 cl obec. zakona kmhovmho s dodatkem, že spravení toho záznamu nepatří na P?řad práva. ~á~na~n zást~v
ního práva zakládá podle § 40. obec. kl11h. zakona nabytr y-ecneho prava
na předmětu zástavy, ovšem pod podmínkou spravem a v rozsahu,
v němž toto spraveni nastane. ježto vš"k jde o' záznam zástavního práva
podle dotčených dekretl!, není třeba zvláštního řízení spravovacího a
stačí podle § 41 b) obec. knih. z. prllkaz, že' se zaznamenaný nález stal
pravoplatným. Tento průkaz může býti proveden vůčí každému nabyvateli pozemku, na ,němž zástavní právo ~ylo zaznamenáno .. M~nželé H.
nabyli teprve kupm smlouvou ze dne 6. unora 1933 vlastmctvl poze~
kové parcely zapsané ve vložce ,čís. 59 obce K., a byl povolen vklad jejich práva vlastnického dne 8. února 1933 ovšem zároveň s př~nesením
í zaznamenaného práva zástavního pro dotčenou pohledavku Ceskoslovenského státu v částce . .. Kč. Výkaz vykonatelnosti nedoplatkl! daňo
vých může tudiž v důsledku § 40 knih. zikona proveden býti i proti ny. nějším majitell!m zatíženého pozemku.
čís.

14512.

Průkaz podle § 41 bl knih. zák. může býti proveden proti každému
nabyvateli nemovitosti, na niž bylo zástavní právo zaznamenáno.
září

1935, R II 186/35.)

559

14513.

Důvodem pro zrušení vazby podle
něný

dlužník

přijímati

§ 365 ex, ř. není, odpirá-li uvěz

potravu.

(Rozh. ze dne 6. září 1935, R II 355/35.)

-

čís.

14514-

-

560

P r v Ý s o U d zrušil podle § 365 ex. ř. vazbu uvalenou na novirlM"
k vynucení vyjevovací přisahy. O ů v o' d y: Dle posudku vězeňsl<éllC
kaře je další trvání vazby spojeno pro povinnou s ohrožením
protože odmítá přijímati stravu a umělé vyživování bylo by ne'do"ta_
tečné. Rek u r sní s o u d zrušil usneseni prvého soudu. O ů v o' d
Uložení vazby ve smyslu § 360 ex. ř. má za účel vynutiti trpění
,opomenutí, které povinný neprávem odepírá, ačkoliv by je mohl vV'."_
nati. Vazbou touto má býti zdolán odpor po'vinného jednati proti LaKU:m
a pravoplatným soudním rozhodnutím, a má býti povinný přinucen k dodržení právního řádu, To by nebylo možné, a byl by ponechán va'lný
průchod svévoli a odporu všech živlů nepořádných, kdyby se jim umožnilo úmyslně zhoršiti svůj zdravotní stav tak, aby výkon vazby se
konal a státní moc se vzdala práva prosaditi právní řád, Povinná
přela složení vyjevovací přísahy bez důvodů, a když tato její povinnost,
kterou mohla vykonati, měla býti vynucena vazbou, pokusila se tomu
úmyslně zabrániti tím, že propuštění z vazby chtěla vynutiti
odepřením přijímati stravu. Ustal1O'veljí § 365 ex. ř. však chce zdraví povinného chrániti jen potud, pokud tento si nepřivádí okolnosti zdraví
,ohrožující úmyslně, aby se vazbě vyhnuL V takovém případě nesmí se
však právní řád obávati prostředků, aby státní moc byla prosazena a
musí najíti prostředky, aby také tato svévole povinné strany byla pře
konána. Nemúže býti pochyby, že tobo v souzeném případě lze dosíci
umělým vyživováním povinné a když ,tato přes to utrpí škodu na zdraví,
čehož se znalec při jejím odporu obává, jest si sama tím vinna a nelze
l1a to bráti zřeteL
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu,

"

Čis,
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tna jen, je-li pohledávka, na niž exekuce je vedena, již likvidnI a

pnt~:zána k výplatě, což vymáhající strana v návrhu svem ..netvrd:la
po 54 čís. 3 ex. ř.). Neméla proto navržená exekuce, byť JInak l.'fI-

(§§t· á by'ti povolena (srov, rozh, čís. 12055 a judikatura v
pus n ,
, vaná),
Ne j v y Š š i s o ud obnovil usnesení prvého soudu,

něm Clto-

Důvody:

Při exekuci na provísi trafikantovu nelze použiti ustanoveni dVOL
dekretu ze dne 21. srpna 1838 čís, 191 sb. z, s" podle něhož jest exekuce
bavením a přikázánim k vybrání pohledávky dlužníkovy za českoslo., ~~nským státem \e:á~em) j~ko po~dlu~.níkem připustna. je~, t~-Ii pO,hledávka za erárem lIZ hkvldm a k vy plate poukazana, coz nalezl vymaha'ícimu věřiteli tvrditi již v návrhu, Platí tu totiž ustanovení pozdějšího
~VOL dekretu ze dne 1.3. ř~j?a 1844 čís, 840 ~b, z, s" k~~rý zůs.tal n~do=
tčen předpisy exekučmho radu ze dne 27. k,vetna 1896 CIS, 79 L z:' ,lenz
nějaká ustanovení o vyloučení neb obmezem exekuce na tuto provlsl neobsahuje, Podle tohoto dVOL dekretu l;e véstí exekuci ~a ~rodejní ,provisi trafikantovu k uspoko]em pohledavek soukromopravlllch s vyhradOll že má soud exekuci povolující zpraviti o soudním zákroku příslušný
fina~ční úřad okresní, by tento mohl učiniti po rozumu § 32 súčtovaného
předpisu ze d~e 14, dubna 1840 příslušné opatření k zabezpečení eráru
(viz sb, n, s, CIS, 4830 a 7379),

Důvody:
čis.

Dovolací rekurentka neodporujíc jinak usnesení rekursního soudu,
tvrdí teprve nyní, že odpírání potravy nebylo u ní svévolné, nýbrž že
bylo důsledkem její srdeční a žaludeční choroby ve spojení s rozčilením,
jež bylo vyvoláno opatřeními v exekuční věci. O tyto důvody byla by
mohla opříti návrh, aby vazba byla podle § 365 ex. ř. zrušena, což však
neučinila, nemůže k nim však jako k novotám býti přihlédnuto v řízení
rekursním, Nero-zhodné je též, proč po'vinná strana nechtěla zaplatiti
útratový dluh v této exekuci vymáhaný,
čís.

14514.

Při

exekuci na provísi trafikantovu nelze použiti ustanoveni dvorského dekretu ze dne 21. srpna 1838, čís. 291 sb. z. s.
(Rozh, ze dne 7.

září

Zkráceni věřitele podle § 2 čís. 3 odpůrčlbo řádu je dáno, jakmile
byl věřiteli znemožněn nebo stižen zásah na dlužnikovo jměni; netřeba,
aby věřitel vyčerpaí všechny možné exekučni prostředky.
O takové stížení věřitelova zásahu jde i tehdy, jestliže věřitel může
vésti exekuci jen na poživáni nemovitosti zabavenlm požívaciho práva
a nikoliv na Její podstatu.
Odpůrčí nárok je vyloučen, jestliže není vůbec nadě.ie na zvýšení
možnosti uspokojeni.
(Rozh, ze dne ll. září 1935, Rv III 358/34; důvody viz ÚL sb, čís, 2181.)
sb. čís. 2181),
čis.

1935, R I 764/35,)

P r v Ý s o u d povolil vymáhající věřitelce proti povinnému (trafikantovi) exekuci na jeho provisi. Rek u r sní s o u d návrh exekuční
zamítL O ů vod y: Podle dvorského dekretu ze dne 21. srpna 1838 čís,
291 sb. z, s, je exekuce na pohledávku za státem, byť jako podnikatelem,

14515.

14516.

Prominuti protestu podle § 38 směn. zák. je účinné mezi súčastně
nými stranami, třebaže se nestalo písemnou doložkou na směnce.
(Rozh, ze dne ll. září 1935, Rv IV 228/34; důvody viz ÚL sb, čís, 2183,)
Civilní rozhodnl1tí XVII

36

-

Čís.
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čís.

14517.

Domáhá-Ii se někdo konlesomí žalobou podle § 523 obč. zák.
knihovního vkladu vydržené polnl služebnosti (§§ 481 a 1498 obč.
musí žalovati všechny spoluvlastníky služebného pozemku.
(Rozh. ze dne 12.
Srov. rozh.

září
čís.

1935, R I 802/35.)

Čís.

14518 -

563

r

k panujícího. Žalováni měli tedy býti i další dva spo.Juvlastníci,
služebnost vykonávaná na cizím pozemku postihuje všechny jeho
ne vlastníky (§ 11 čís. 1 c. ř. s., §§ 12 a 21 knih. zák.). Podle § 481
Sb~ Uzák . lze věcného práva služebnosti k věcem, které jsou zapsány ve
o • "n' ch knihách, nabýti toliko zápisem do nich, takže podle § 1498
V~~~J / nutno domáhati se přiznání prá,,:a ~ je?o knihovního vkl~d,u
O
tl' dosavadnímu vlastníku«, tedy - Je-II nekolIk spoluvlastmku,
»pro
proti všem.

ze~

f

8613, sb. n. s.

Žalobci tvrdi, že vydrželi užíváním déle než 30letým
pastvy dobytka na cestě, jejíž spoluvlastníky a faktickými držiteli
též žalovaní. P r v Ý s o u d zamítl žalobu proto, že nebyli žalováni
chni spoluvlastníci. O d vol a c i s o u d uložil prvému soudu nové j
nání a rozhodnutí. D ů vod y: Podle rozhodnutí nejvyššího soudu
8673 sb. n. s. lze žalobu konfesomi (uznávací) podle § 523 obč. zák.
služebnosti po'zemkové podati nejen proti vlastníku služebného
zemku, nýbrž proti každému, kdo právo služebnosti ruší anebo
zuje, kterážto právní věta je tam podrobně probrána a odůvodněna.
pouští-Ii se žaloba konfesorní proti každému, kdo právo služebnosti
nebo obmezuje, není zajisté překážky, aby byla žal10ba taková připustna
jenom proti těm ze spoluvlastníků služebného pozemku,
žalobcům počinají uvedeným způsobem.
Otázku, zda by bylo lze navrhovaný rozsudek knihovně provésti, když by pouze žalovaní spolu_
vlastníci byli nuceni svoliti ke vkladu služebnosti pastvy, bude lze řešiti
teprve při vyřizování dotyčného exekučního návrhu. Žaloba je tedy pří
pustna i pouze proti některým spoluvlastníkům. Pro nedostatek skutkového zjištění nemohl však odvolací soud rozhodnouti konečným způ
sobem.
Ne j vy Š š í s ou d uložil odvolacímu soudu nové rozhodnutí o odvolání.
Důvody:

Jde o žalobu uznávací (konfesomí) podle § 523 obč. zák. Žalobci
tvrdí, že vydrželi užívánim déle než 30letým služebnost pastvy dobytka
na cestě, jejíž spoluvlastníky a faktickými držiteli jsou též žalovaní vedle dalších dvou spoluvlastníkl!. Kdežto prvý soud zamítl žalobu proto,'
že nejsou žalováni všichni spoluvlastníci, usoudil odvolé<cí soud, odvo"
lávaje se na rozhodnutí nejvyššího soudu čís. 8673 sb. n. s., že žaloba je
opodstatněna í jen proti žalovaným spoluvlastníkům. Ve zmíněném rozhodnutí je však výslovně uvedeno, že, domáhá-li se žalobce, který vyc
držel služebnost, knihovního vkladu služebnosti (o wž nešlo v případě
uvedeného rozhodnutí, ale jde v souzeném případě), musí žalovati
knihovního vlastníka věci služebné. Spoluvlastníky služebního pozemku
jsou nejen žalovaní, ale také dva jiní, každý čtvrtinou. Vlastnikem věci
služebné nejsou však jen spoluvlastníci ideální polovice, tedy žalovaní.
Předpis § 485 obč. z. ustanovuje, že služebnosti jsou nedílné a nelze jich
nabýti k ideální části pozemku služebního, ani ye prospěch části po-

čís.

14518.

D{lkazem zkouškou krve lze vyvrátiti domněnku nemanželského o!covstvi i tehdy, když udánlivý otec dítěte s nemanželskou matkou v kritické době souložil.
(Rozh. ze dne 12. září 1935, R I 895/35.)
Prvý soud zamítl žalobu o uznání nemanželského otcovstvi, vzav
odle výsledku znaleckého důkazu zkouškou krve za vyloučeno, že ža:
fovaný jest otcem žalujícího dítěte. Otázku, zda žalovaný obcoval v dobe
kritické s nemanželskou matkou, prohlásil za nerozhodnou, poněvadž,
i kdyby bylo došlo k této souloži, nevedla tato k zplození dítěte. Posudek znalecký napadla žalobkyně v odvolání co do spolehlivosti tvrdíc,
že spočívá na docela nové metodě a že závěr znalcův nemusí nutně býti
správným. O d vol ~c í s o u d nevyjádřív se vůbec o z~íněn~m znaleckém posudku, zrusIl rozsudek prveho soudu a tomuto vrahl vec k doplnění 2. novému rozhodnuti. poněvadž prý dobrozdání znalecké zkouškou krve nestačí k zamítnutí žaloby a možno ho použíti toliko k pře
zkoušení hodnověrnosti nemanželské matky.
Ne j v y Š š í s o u d zrušil usnesení odvolacího soudu a uložil mu
nové jednání a rozhodnuti.
Důvody:

Zkouška krve jest jedním ze způsobů odvodu (§ 270 c. ř. s.) protí
zákonné domněnce podle § 153 obč. zák. a je to důkaz znalecký (§§ 368,
351 c. ř. s., srov. rozh. čís. 6855, 8198, 109'53 sb. n. S.,.Čís. 1264 sb. m.
spr. a j.). I znalecký po'sudek jest průvodem, jejž soud podle §§ 272 a
463 c. ř. s. volně hodnotí přihlédaje k výsledkům veškeréhO' jednání a
dokazování. Důkaz krevni zkouškou není jen pomůckou k přezkoumání
hodnověrnosti svědecké výpovědi matky; odvod ten má místo i tehdy,
když je nesporné, že žalovaný s nemanželskou matkou souložil. Povinností odvolacího soudu tedy bylo, by přesvědčení prvního soudu nabyté
na základě znaleckého posudku přezkoumal, a kdyby snad měl pochybnosti o jeho správnosti, aby postupoval podle § 488 c. ř. s. a znalecký
důkaz buď týmž neb jiným znalcem opakoval, i když v odvolání opakování nebylo navrženo, jen když bylo napadeno zhodnocení tohoto
důkazu prvým soudem (srov. rozh. čís. 10134 sb. n. s.). Kdyby i po této
přezkumné 'činnosti měl odvolací soud pochybnosti o tom, zda znalecký
36·
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posudek stačí k tomu, by již na jeho základě mohlo býtí uznáno,
lovaný není otcem žalobkyniným, a kdyby pokládal za nutné pn~v"dp'n
ostatních důkazů o vzájemných tvrzeních stran .k tomu cíli,
na
kladě výsledků veškerého' jednání a dokazování (§ 272 c. ř.
posoudití, zda byl protídůkaz proveden (srov. na př. rozh.
1676 sb. n. s. a čís. 167 sb. m. spr.), pak teprve by mohl buď
v první stolici konané podle § 496 posl. odst. c. ř. s. sám v
doplniti, nebo podle § 496 odst. 1 c. ř. s .. vrátiti věc soudu nnwf"nfm'"
k doplnění řízení a novému rozho~nutí.
čís.

14519.

li!do převzal alimentačn! závazek nemanželského otce k nemaožel-'
skému dítěti, nemůže, nebylo-Ii to ujednáno, žádati za snížení výživnél!to
proto, že se jeh o majetkové poměry zhoršily.
(Rozh. ze dne 12.

září

1935, Rv I 8'07/35.)

Prohlášením ze dne ... převzal žalobce závazek platití za svého
Arnošta H-a jeho nemanželskému dítěti L. W. výživné stan'Ovené
sudkem, jimž byl syn žal'Obcův uznán nemanželským otcem žalované.
Žalobce tvrdě, že od doby, kdy převzal alimentační závazek svého syna.
k žalované L. W., se jeho majetkové a výdělkové poměry značně zhor-'
šily, domáhá se žalobou snížení svého závazku. Ni ž š í s o u d y neuznaly žalobní nárok důvodem po právu a vyhověly žalobě navzájem
podané oprávněnou se žádáním, by byl žalobce uznán povinným platítí
jí výživné podle převzatého- závazku.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D

ů

vod y:

žalobce převzal na sebe alimetnační závazek svého syna Arnošta H.
nemanželskému dítěti tohoto nezletilé L. W. tak, jak byl stanoven
rozsudkem okresního soudu, t. j. platiti na výživné jmenovanému dítěti
měsíčně předem určitou částku. Ať jde v tomto případě o převzetí dluhu
podle §§ 1406 a 1407 obč. zákona privativní či kumulativní, či o mimosoudní narovnání podle § 1380 obč. zák., či o závazek jiné právní p'Ovahy, v žádném případě nepřísluší žalobci nárok na snížení výše tohoto
závazku pro tvrzené zhoršení majetkových jeho poměrů, neboť § 166
obč. zák. stanoví, že výživné má býti přiměřeno majetkovým poměrům
nemanželského otce a se žalobcem nebylo ujednáno, že jeho závazek lze
snížiti, kdyby se jeho majetkové poměry zhoršily. Rozhodnutí čís. 11045
sb. n. s. vyslovuje přípustnost změny výživného jen pro případ, změní-li
se hospodářská mohoucnost nemanželského otce nebo dítěte. Ježto
nárok žalobcův na snížení ieho smluvního alimentačního závazku vůči
nezletilé L. W., není oprávn'ěn, bylo vyhověti žalobě navzájem, aby ža··
lobce byl uznán povinným platíti na její výživu tak, jak se k tomu
smluvně zavázal.
vůči

čis.
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d podle § 1326 obč. zák. příslušl poškozenému i tehdy, lze-Ii
Náhra a
h I·tj , t
.
zohyzděnou část těla za a 1 sa em.
.

(Rozh. ze dne 12. září 1935, Rv II 849/33.)

Ž~lobky

ně se domáhá na žalovanýcb náhrady ,škody" kt,er~ jí vze~la
sažena 'edoucím autem. Zranění, zpusobene jl hm na bel-

tím,. z~ t~l:t:~h zanechalO trvalé a viditelné následky. Domváh~ se hr~~o
covyc
,'odle § 1326 obč. zák. náhrady pro zmensem vy I y
'v' 20000 Kč Zohyzdění její bude patrné, pokud
vedle bole~tn:hf
na budou Cl sn~. \ Y;k?sS~kně P r v ý- s o u d přiznal žalobkyni z. toho
se budou nOSI I /ao d vol a ~ í s o u d 10.000 Kč. D ů vod y: Pokud
dův~~U 5;~OO J.<h:adY podle § 1326 obč. zák., jest odvolání opr~vněno.
~em7:šee:t~el1~oaŽl1ost sňatku lze přiměřeně vykvážití. zvý~~n~~a ~eggo ~č
. . na u rodiny střední vrstvy a s tohoto hledls a jevI se cas
. § 273
J,:,.e " I'zkou pročež byla zvýšena odvolacím soudem po rozumu
pf! lIS n
,
,
'"
obč zák. na 10.000 Ke.
,
. .
Ne j v y Š š í s o u d nevyhovel dovolan!.

t

Důvody:

řísudek odvolacího soudu podle § 273 c. ř. s. cOv do .náhrady z~
'řen' neboť byla zjištěna trvalá telesna vada, jez

P v .'

:~tlez~J~; J~ g:~~;žkU ypoškÚ'Zené, k. jejím,u lepší~u zdavopatř~~\ ~;tar~~~
V'

v tomto směru přísluší poškozene, I kdy z lze zo yz enou cas
haliti šatem (rozh. čís. 3137 sb. n. s.).
čis.

14521.

Zaměstnanec (prodavač) v prodejně tabáku, ve yé1kél!' i malém je:t
obchodním pomocníkem, a vztahuj! se naň predplsy ~kona o o~
hodinné pracovní době, níkoliv předr.isy nařlzeni bývalehO rakouskeho
min. financi ze dne 10. června 1911 ClS. 44236.
(Rozh. ze dne 12. září 1935, Rv II 429/35.)
Žalobce byl zaměstnán v tabákové prodejně ,žalované jako .~ovd~v~Č~
Denně raeoval ve všední dny 11 hodin a v nedel! 4 hodlllY, ty. ne .u IZ
7'0 hod1n takže byl zaměstnán o 22. hodin více n~ž dovoluje .za~on
o osmihodinné pracovní době čís. 91 /,18 s~. z. a ~. Z~lobou doma~a, s~
náhrady za tyto hodiny přes čas z duvodu bezpr~vn~ho o~ohace~1 za
lované Niž š í s o u d y zamítly žalobu proto, ze zalobcl, Jehoz služební l;oměr jest posuzovati podle zák. čís. 91~18 .sb. z. Cl n;,v do;;talo dsve
.odměn za práci přes čas již paušálem obsazenym ve. zvysene n1Z. e.
šlo přt tom o práce dovo'lené vzhledem k nařízení bývaJeho rakouskeho

-
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ministerstva financí ze dne 10. června 1911 čis.
podle něhož
pro žalobce dovolena ve všedni dny pracovní doba dvanácltih<odjino,v~
v neděli a o svátcích pracovní doba čtyřhodinová.
Ne j v y Š š i s o u d zrušil ;ozsudky obou soudů a prvému
uložil nové jednání a rozhodnutt.
Důvody:

žalobce byl zaměstnán jako prodejový pomocník v podniku žalo_
vané, která má v M. prodejnu tabáku ve velkém i v malém. žalobce jest
pokládati za obchodního pomocníka podle § 2 čís. 6 zákona ze dne 16.
ledna 1910 čís. 20 ř. z. Prodej tabáku v trafice jest pro trafikanta zaměstnáním, jehož účelem jest činnost výdělečná, takže jde o podnik pro- .
vozovaný po živnostensku ve smyslu § I zákona ze dne 19. prosince
.
1918 čís. 91 sb. z. a n. Předpisy uvedeného zákona se proto
i na pracovní dobu žalobcovu. Pro spor jest rozhodnou další otázka,
přesčaso~é práce, jež konal žalobce pro žalovanou, byly dovolené nebo
nedovolené a zda paušalování odměny za ně. bylo přípustné čili nic. Oba
nižší soudy vycházely z názoru, že v souzeném připadě bylo připustné
paušalovati odměnu za žalobcovy hodiny přes čas. Leč dovolací soud
neschvaluje tento právní názor. Opiraje se o předpisy nařízení bývalého
rakouského ministerstva financí ze dne 10. června 1911 čís.
(»předpisy pro trafikanty«), pokládal odvolací soud za to, že pro žalobce
byla dovolena ve všední dny pracovni doba dvanáctihodinová a v neděli
a o svátcích pracovní doba čtyřhodinová, protože podle §§ 37 a 38 uvedeného »předpisu pro trafikanty« samostatné trafiky musí býti otevřeny
za účelem prodeje tabákových tovarů ve všední dny nepřetržitě nejméně
12 hodin a v neděli a o svátcích jest v nich dovoleno provozovati prodej
dopoledne po dobu 4 hodin. Avšak naproti tomu jest uvážiti, že uvedené
předpisy upravily zřejmě jen dobu, po kterou má nebo smí trafika býti
otevřena, t. j. přístupna koupěchtivému obecenstvu, že však jimi nebyla
stanovena připustná délka prawvní doby pro trafikantovy prodejové po·
mocníky. Přípustnou délku pracovní doby zaměstnanců jest posuzovati
i pří osobách, které jsou ve služebnim poměru k trafikantovi a
zaměstnány v prodejně tabáku, výhradně podle velících předpisů zákona čis. 91/18 sb. z. a n., který pro takové zaměstnance nestanovi žádných výjimek, ač byl vydán později, než uvedený »předpis pro trafikanty« z roku 1911. Dobu, kterou má nebo smí trafika býti otevřena,
nelze přece ztotožňovati s pracovní dobou připustnou pro trafikantovy
zaměstnance ve smyslu zákona o osmihodinové době pracovní. Prodloužiti pracovní dobu zaměstnanců přes míru zákonem dovolenou lze jen za
zvláštních podmínek podle § 6 (přerušení pravidelného provozu živelními událostmi nebo nehodami, zvýšená potřeba práce ve veřejném
zájmu nebo z jiných naléhavých důvodů, nelze-li učiniti jiná opatření),
o nichž v souzeném připadě nemůže býti řeči, a mimo to jsou k povolení
takového prodloužení oprávněny jen úřady v § 6 vyjmenované, k nimž
však nenáleží finanční správy, vykonávající dozor nad trafikanty v zájmu
fiskálním. Ostatně se podotýká, že i oprávnění povolaných úřadů, aby
svolily k prodloužení pracovni doby, jest v § 6 odst. I a 2 obmezeno,
takže pracovní doba smí býti prodloužena jen dočasně a jen po určitou
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, oce nikoli trvale. Je-li tomu tak, nelze pochybovati o tom, že
dobu v r ém 'případě nešlo o dovolené hodiny práce přes č.as ": že ~ů
v souzen toho úmluva o paušalování odměny za nedovolene prace pres
sledke:d by k ní bylo došlo, byla by nicotná (viz rozh0:I,uutí čís. 121.58
čas,~. / a četná jiná rozhod,nutí tamže u~ed~ná). I pn nedo~olet;ych
sb. cích přes čas může se zamestn~nec d,omahab ~lahradl; pro ~~e poskopra,
pro bezdůvodné obohacem zamestnavatelOvo (VIZ. tot,ez .rozho~:
zen~ a žalobce opřel svůj žalobní nárok právě o tento pravlll d!,vod JIZ
nuy). ni v prvé stolici. Nižší soudy zamítly žalobu proti žalovane v pC;dv nt~e 'en z důvodu že odměna za žalobcovy práce přes čas byla pausasta ,e a že žalobce nebyl prodloužením zákonné pracovní doby po~~van n ve prospěch žalované proto, že mu paušalovaná odměn~ byla
s °fecena . Avšak podle toho, co bylo právě vyloženo, neobsto]1 tent~
~~P:d pro zamítnutí žaloby. Dovolací soud nemůže však :ozho?no~b
uv 'ci samé ježto dosavadní řízení trpí neúplností, neboť pn spravnen;
ve ~:zení otázky nepřípustnosti paušalo,vání odměny za. nedovolene
P~~ce přes čas bude třeba, by soud zjednal především sk~t~ový zákla~
Pro rozhodnutí, zda tím, co bylO žalobci za jeho s~utec~.e :,yk<:nane
PaU šalované práce žalovanou zaplaceno', byly tyto prace. pnmerene od~ěněny čili nic, a aby podle toho bylo rozhodnu,to:. zd,al~ a poku~ byla
jimI. z'al.ovaná bezdůvodně obohacena ke hmotne ujme zalobcove.

l

čis.
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Má-Ii býti v zájmu n:odev?,dané ~ozůstalo~t! pod~a žalob,,; na jed:
noho z několika správcu pozu8tal~sti.! lze udelth ro.zu~talostm svolem
k podání žaloby druhému ze spraveu. Jde tu o koltsntho opatroynlka
podle obdoby §§ 272, 280, 282 obč. zák. a o důležitý úkon podle § 145
, "
,
• .~_
nesp. řiz.
Tento předpis nevyžaduje soudniho schvalem len k úkonum ,"" .. uve:
cleným, nýbrž i v jiných případech, kde jde o důležité opatření při správe
pozůstalosti.

(Rozh. ze dne 13. září 1935, R I 652/35.)
Ze tři děti zůstavitelových byli dva synové ustanoveni společně za
opatrovatelie a správce pozůstalosti podle § 145 nesp. pat. Do pozůsta
losti náležel také dům, na němž bylo vtěleno zástavní práv~ pr.o pohledávku K. snořitelny ze zápůjčky. Jeden ze spoludědiců a spravcu (R~dolf
H.) uvedl, Že zmíněný hypotekární dluh jest jen lormálně dluhem zusta~
vitelovým a tudíž pozůstalosti dosud neode~zdané, nebOl~ ,:e skutečn0.sl1
jde o dluh druhého správce (Oty H.), ktery valutu ze zapuJčk~ o.bdrz~l
a se zavázal, že bude platiti úroky a anuity, které také do smrb zusta;rltelovy platil, ale od té doby již platiti nechce; ..~oněvadž .úroky a ,anUlty
vzrostly na značnou sumu, spomelna podala JIZ na pozustalost zalabu,
takže hrozi exekuce, čímž by pozůstalost utrpěla újmu; je tedy nutno,
aby byla podána proti druhého správci žaloba! by z~íněnou ~un;u spořitelně zapbtil. Poněva?ž žalobu n,'ůže podah.len leglbmo~any .zastupc~
pozůstalosh, a oba spravcI JSou zastupcI pozustalosh, z 111chz leden ma
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býti žalován, navrhuje, aby jemu bylo uděleno pozůstalos.tní
k P?dání žalo~y!. nebo. b~ byl ustanoven op~t~ovník ad hoc. Druhý
spravce se vypdnl protI navrhu a navrhl, aby I lemu bylo uděleno pozůstalostní schválení k podání žaloby na Rudolfa H. z podobného dů
vod~. P r v Ý s o u d vy~ověl prvnímu návrhu oa udělíl jménem pozůsta_
losl! Rudolfu H., Jak pravI, »ad personam« pozustalostní schbálení k
dání žaloby s tím, že případné útraty sporu ponese navrhovatel
Rek u r sní s o u d zrušil usnesení prvého soudu. D ů vod y:
soud udělil Rudolfu H. pozůstalostní schválení k podání žaloby »ad personam«, nikoliv jak,: přihlášen~m~ dědici stím,. že případné náklady
sporu, neponese po}ustalost, nybr~. Rudol·f H. sall~. Tu jde o rozpor,
nebo! k tomu, by zaloval pro svoJI osobu a na sve risiko, nepotřebuje
Rudolf H. pozůstalostního schválení. Je-Ii pozůstalost spravována
dědici a jeden z nich jedná protí jejím zájmům, má učiniti pozů:stalo~;tnii
soud Jiné opatření na př. zproštěním dotyčného dědice
správce
mkoli však zmocniti druhého správce, by žaloval správce který se proti'
zájmům pozůstalosti provinil.
'
N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesen í prvého soudu.
Důvody:

Jde o o úíz~ní ko.lisního. opatrovn.íka pozůstalosti, protože jeden ze
spravcu ma byl! v zajmu pozustalosl! žalován, a o udělení svolení k vedení sporu. Tento návrh jest odůvodněn v obdobě §§ 272, 280 a 282
O?č. :a~. a v § 145 nesp .. ~at., neb?ť zvláštního zástupce je tu pro kolisi
zajm~treba: a po;lIe .stale sou~m f;rakse jest podle § 145 nesp.
n~.tne soudm sc~valem nej~n k ukonum tam uvedeným, nýbrž i v jiných
pr~padech, kde Jde o důlezlté opatření při správě pozůstalosti. Věc se
ma v podstatě právě tak, jakoby !pěla býti správci pozůstalosti žalována
třetí osoba; i v takovém případě by bylo třeba svolení pozůst'alostního
SDU;JU;. v souzeném přípa;Jě ~šak ~ tomu přistupuje ještě, že má býti žalovan jede~ ze spoluspravc?,. takze tu není k žalobě oprávněného zástupce pozustalosl! a nutno lej soudem ad hoc zřídíti. První soud návrhu
vyh.ověl a udělil Rudolfu H. pozůstalostní svolení k podání žaloby. Jak
z nav.rh~, tak z uspesení prvníh~ soudu jest ví~no, že schválení bylo udě
lepo jmen~m poz.ust~lost!. Pr~m soud dodal, ze žalobní legitimace a po'zustalostm schvalem byly dany Rudolfu H. ad personam (nikoli jako
přihlášenému dědici), a že »případná povinnost k náhradě útrat stíhne
Rud,olfa H. a. nikoli s?ad pozůstalostní majetek« .. Z toho neprávem vyv?d~1 reku;snr soud, .ze chce-}I Rudolf H. zalovatr osobně a nikoli jako
dedlc, .nem k. tomu treba p:o~ustal?stní~o zmocněni. Běží o zájem pozů
~talostr; ktera .b~ mohla pr~jlÍ1 ke sk?d.e. Obmezení v příčině případných
utrat mc nemem na tom, ze zmocnenl k vedení sporu bylo uděleno za
pozůstalo~t; ??~ezení to bylo uč!n.ěno prá~ě v zájmu pozůstalosti, aby.
snad ~ezuspesnym ~porem nepnsla ke skOdě a týká se ovšem jen
osobne Rudol!~ H. Nazo~ rekur.sní~o s~udu, že jest věcí pozůstalostního
udu , aby ucmll vhodna opatrem v zajmu správy pozůstalosti, jestliže
jeden. ze správců nejedná v záj11?u; nýb.rž pro.ti zájmu pozůstalosti, jest
mylny, neb.oť nejde tu o zanedbam povmnosÍ! sprav ce, nýbrž O tvrzený
osobní dluh spolusprávce, jejž tento neuznává,
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V pozustalostním fizen! podle předpisu zákona o statcích sttední velikosti čís. 68/08 z. z. čes. mohou účastníci, jsou-li svéprávní, sami podle
§ 29 nesp. pat. sepisovati a soudu předložiti výkazy a podání o projednání pozustalosti.
(ROlh. ze dne 13.

záři

Srovn. sb. n. s.

1935, Rl 845/35.)
čís.

10045.

Niž š í s o u d y zamítly návrh pozůstalé manželky a pozůstalých
by jim k předložení pozůostalostní~~. výkazů a ~o~\ání ? projednání
pozůstalostí byla povolena Ihuta, a svenly projednam pozustalosh no'táří jako soudnímu komísaří, p r v Ý s o u d z těchto d ů vod ů: Podle předkládací zprávy notáře jako soudníhO' komisaře, jemuž bylo projednání pozůstalosti soudem svěřeno, vychází na jevo, že pozůstalost
bude projednatí podle zákona o posloupností do- usedlosti střední velikosti. Jest rozdíl mezi projednáním obyčejné pozůstalosti a pozůstalosti
podle zákona ze dne 7. srpna 1908, čís. 68 z. zák. čes. Kdežto, při obyčejných pozůstalostech není pochyby o tom, že lze pozůstalost projednatí písemně, jest v zákoně ze dne 7. srpna 19.08, čís. 68 z. zak. čes., jímž
se zaváději zvláštní předpisy o dělení dědictví při rolnických usedlostech
střední velikostí, soudní řízení ve věcech nesporných podstatně dotčeno.
Tímto zákonem jest soudu uložena zvláštní povinnost, by měl při úřed
ním jednání vždy zřetel na hospodářskou povahu pozůstalosti, na rodinné a na osobní poměry dědiců, by zvláštní ustanovení, tak zvané
právo nápadnické, bylo prakticky uplatněno. I ze zákona ze dne 7. srpna
19.08, čís, 68 z. zák. čes" i z prováděcího nařízení k tomuto zákonu ze
dne 28. února 19.09, čís. 2 Věstníku min. sprav. vyplývá, že se projednání pozůstalosti může státi jen soudem nebo soudním vyslancem pro~
tokolárně, nikdy však písemně zmocněncem dědiců nebo stranou samou.
Ne j vy Š š í s o u d zrušil usnesení obou soudů, vyslovív následovní právní názor.
dětí,

Důvody:

Není zákonného předpisu, dle něhož by bylo vyloučeno, aby v pří
padech, kde jde o pozůstalost, která má se projednávatí dle zákona o statcích střední velikosti ze dne 7. srpna 1908 čís. 68 z. z. čes., nebylo stranám dáno na vůli, aby ve smyslu § 29 nesp. pat. výkazy a podání o projednání potřebná samy sepsaly nebo zmocněncem podle zákona oprávněným sepsati daly a soudu předložily, obzvláště když jde pouze o účast
níky svéprávné. Tomu svědčí § 9 zák. čís. 68/1908 z. z. Čes. a též i § 8
nařízení min. sprav. z 28. února 1909 čís. 3 m. v. k provedení uvedeného zákona vydaného. Rozhodnuti nejvyššího soudu čís. 10045 sb. n. s.
tyká se případu, v němž súčastněn byl nezletilec pod soudní ochranou
stojící a v němž soud z povinnosti úřadu měl dbáti zájmů tohoto nezletilce, tomu však v projednávaném případu tak není.
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čís.

~de stu°I?jříjhodu v dopravě, poranil-Ii průvodčí vlaku štipacun'.

k atntce

Jeho.

t

(Rozh. ze dne 13. září 1935, Rv I 1829/33.)
,Žalobce byl poraněn klíštkami průvodčího vlaku kd ' t t
svecoval ve vagoně světlo P r v y' s o u d l "
yz en o
škody uplať' , lb'
neuzna narok na Mhf<ldu
,
'o
novany ~a o ou opřenou o ustanovení § 1 zák
r., z., duvodem p.o pravu. O d vol a c i s o u d na roti tom .
narok ten Jest duvodem po právu.
p
u "VOlA""
Ne J vy Š š Í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Podle' § 1 zák. čís. 27/69 ř. z. má se 'd
. ,
v dopravě železnice způsobeno pos'koze ' vZ y za to, bylo-h príhOdou
b
. , ,
m ne o smrt člověka z' .oh
n,as ta 1a zavmemm podniku nebo lidí 'ich'
.. , ' e pn. oda
ťechto osob ručí odnik St . , '.
' J ,z v provozu uZlva. Za zavmění
P
až 132:7 obč za'k Ž 1 b :Jn~IJ~ko za sve vlastní zavinění podle §§ 1325
.
. a o CI na ezelo tedy prok' ť ' t '
v dopravě a že mezi oříhodou a šk
. a,~a I, ~e u slo o příhodu
lobce prokázal, neboť podle Zjištěn~~ou ~yla p~lčmn,: souvislost. To žave vlaku během jízd tím z ŮS b
s a;,u V~~I doslo ~.leho poranění
vozu, bud' když sáh! pravo~ n~o~m,v z~l~u~oť:l/la'~u pr! :ozsvětIování
nahoru, nebo kdvž po rozsvětlení' bíléh~ ;~~tl s I~~CI rles~e, k vypínači.
dolů, zranil žalobce do oka těmito kleštěm' ~ dtv§a§ ru u s kleštěmi
prov. ř. jsou zřízenci a úřednici 'dráh
. 1.. oe ...55 ?dst. 3 žel.
trnost a bedlivě dbáti toho ab s· y l?vlnm vY,:~loZltI veskerou opabezpečnost dopravy a zabránill see ,u r~oval~ po~adek, p'ravidelnost a
J~e,. není zvláště v služebních předpis~~~z~~'í ~eb~edlO ]J.rp~d~, o nějž
ve CI nemůže býti poch bn . f .
.
'
.n y. o. e zllstoneho stavu
vlaku dbáti toho aby Ji ;;k~~u too;, . fe ,~ylo ~9vlnnosti průvOdčího
v ztemnělém kupé v němž cestu'í ~~e s uz .v, totlZ ro~svěcování světla
dřímal, elektrický 'vypínač rozsvlt,~11 bzauld~bcoel pod elekktnckým vypinačem
' h 'kl es't'I v ruce. nebo aby prve dřím .. v'h nou
CIC
'1 ru
b ou ' tedy. be z s't'Ipazomil, chtěl-li na elektrickém v ' ,~JICI O}~ o'. ce vzbudIl a jej upoPoněvadž při zjištěném nenorm1t~!~aCI s .kleste:nl, v :uce ,:,anipulovati.
el~k~rickém vypínači, tedy na zařizení~~~;ruul~~a~1 pruvodčlho vlak~ ,na .
o
~,ere s dopravou SOUVISI a
k leJlmu bezpečnému provozu slou"
sho}a u,vedeným služebním předpf~~~r~odCIl ,:ed~al povin~é o~atrnosti
sluzebm povinnost, kteréžto orušení
u u oozene, a ,poru;;tI Ílm svou
člověka, jde o příhodu v dot,'avě S ~ylD, Zpu~o?lle pnvodlÍl poško'zení
hoda v dopravě 'e v to
ž
; pr,~vne uvadl odvolací soud, že pří
volnou rukou, jaJ by to ~~r~áF;i:;;~dscI .:'lak~ rozsyěcoval světlD nikoli
povídalo, nýbrž se štípacími kleš!' . luzebmmu vykonu v dopravě oddOvozuje, že tu nel'de o příhodu' em! IV ru.cče., Pokud se tedy v dovolání
,. ,
v ze eznl mm provozu
' t d 'I
zrelllle pouze k události v osobě žalobc' n , ,
' a ~e u os o
spalosfI bez jasného vědomí narazil ove,t P:\fa!o!'ce na?le v rozedržel v ruce, a o ně se zranil d"
na s IpacI. este, ktere průvodčí
zjištěnému stavu věci.
' Cle se tak nepravem a neodpovídá to

.o
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K výkladu § 72 (3) a 125 zák. o pens. poj. čís. 26/29 Sb. z. a n.
K rozhodnuti o nároku založeném na předpisech občanského práva
o kOtldikci proto, že nositel pojištěttí (všeobecný pensijni ústav) přijal
neprávem pojistné dávky případně že důvod, z něhož je příjal, později
odpadl, jsoU povDlány soudy.

(Rozh. ze dne 13.

září

1935, R II 269/35.)

Žalobce dlužil žalovanému pensijnímu ústavu určitou částku na pojistných dávkách, k jichž vydobytí vedl žalovaný proti němu exekuci.
před provedením exekuce zaplatil žalobce výkonnému orgánu šekem vymáhaný obnos i s exekučními útratami, jejž však výkonný orgán zpronevěřil. Exekuční titul, na základě něhož byla exekuce vedena, byl pravoplatně výměrem zemského úřadu v B. zrušen. Žalobce tvrdě, že zaplacením výkonnému orgánu dluh u žalované vyrovnal a že zrušením
exekučního titulu odpadl právní důvod, z něhož žalovaný ústav placení
přijal, domáhá se žalobou vrácení zaplacené částky. P r v n í s o ud
uznal podle žaloby. O d VD 1 a c í s o u d žalobu odmítl pro zmatečnost.
D II vod y: Podle § 12'/3 první věta cít. zákona neprávem přijaté pojistné vrátí nositel pojištění s 5% úroky. Žalovaný Všeobecný pensijní
ústav musí dle tohoto ustanovení o tom mzhodnouti výměrem (§ 125
cit. zák.). Proti výměrům nositele pojištění lze se pak podle § 133 cit.
zák. odvolati k zemskému úřadu, tedy postupovati cestou úřadů správních. Poněvadž v souzeném případě jde právě o povinnost vrátiti pře
platky pojistného podle § 72 (3') cit. zák., jest o tom rDzhodovati podle
toho, co uvedeno, pořadem Úlřadůsprávních.
N e j v y Š š í s o u d zrušil usnesení odvolacího soudu a uložil mu
nové jednání a rozhodnuti.
Důvody:

Není sporu o tom, že pohledávka z předepsaného pojistného, která
byla vymáhána exekucí, byla veřejnoprávní. V souzeném případě však
neběží o ťuto pohledávku, nemá se v něm řešiti její oprávněnost, protože
tato otázka byla podle souhlasného přednesu již pravoplatně rozřešena
příslušnými úřady. Nejde tu ani o případ§ 35 ex. ř., že by se snad mělo
rozhodovati o zániku nároku v souvislosti se zavedeným exekučním ří
zením, kde by ovšem podle výslovného předpisu § 35 ex. ř. náleželo rozhodnutí příslušnému správnímu úřadu. Předmětem žaloby je tu nárok
na vrácení toho, co bylo placeno bez důvodu, případně, kde dilvod
k placení dodatečně odpadl. Tento nárok založen je v předpisech občanského práva. Takový nárok byl by z kompetence řádných soudů vyloučen, kdyby podle uplatňovaných námitek nebyl ničím jiným než právě
jenom pouhým rubem původního právního poměru veřejnoprávního,
takže by ani v řízení o nároku na vrácení zaplacených peněz nešlo o jiné,
nežli o přezkoumání onoho veřejnoprávního nároku, případně těch
správních aktú, v nichž bylo o něm rozhodováno. Tu by šlo ovšem o j e-
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ť
právem neuvědomil stěžovaby podléhali Zcmědělske. POJI\ oV~~ěžovatelka sice též tvrdila, že
m r~ ~. 'aká ani za koho, a v dališích
Co.'K«" o dražbě an~ o rozvrhovJl
., přísluší p~hhle~~vk~be~e~~eto:o ~~an~oJdvolává, z čehož jest patrno. že
J, , h podám c l'Z Vl
,.'
alři
svyc
, 'd á Dohledavka proti strane pov1l1ne nep
.
jí vůbec za ~,; s o u d nevyhověl dovolaCÍmu rekursu.
NeJvy>Sl
r

diný právní poměr a z něho dovozované oboustranné nároky.
v souzeném případě se nebude rozhodovati o nároku na pojistné,
jenom o to, je-li žalovaná povinna zaplatiti zažalovaný peníz, mr,tn",
důvod, ze kterého byl placen, odpadl, případně proto, že jest UUUllac"na
Odvolací soud poukazuje k § 72 odst. 3 zák. čís. 26/29 Sb. z.a n.
ovšem říci, že bv tu zákon stanovil jako novotu povinnost ústavu
pojistné, které přijal neprávem. Tuto povinnost byl by měl ústav
i bez tohoto ustanovení a šlo v úkoně spíše o to, aby byla rOl'ře;§ena'
otázka zúrokování ve stejném smyslu jako v odst 1 u
I, ze
pravda, že hy také nárok na vrácení pojistného, o němž se
neprávem přijato, musil býtí poukázán na pořad správní, kdyby
skutkového úkladu nároku šlo o veřejnoprávní otázky, totiž o to,
bylo pojistné přijato právem, kde by tedy zase musil býti přezkoumán
veřejnoprávní poměr a z něho vyplývající otázky. Než v souzeném pří
padě ani o to nejde, protože není sporu o to, že žalovaná proti žalobci
takového veřejnoprávního nároku neměla a nemá; spor netočí se o
zda žalovaná přijala peníze právem, nýbrž o to jde, zda je vůbec
jala; ona to po' skutkové i právní stránce popírá a o to opírá svou obranu
ve sporu proti nároku založenémll na předpisech občanského práva
o kondikci. V tom však nepřbluší jí rozhodování rtni podle § 125 cit. z a
nepřísluší rozhodovati ani správním úřadům (v pořadí instančním), takže
netřeba vyčkávati zvláštního výměru, zvláště kdyi: žalovaný ústav i pO
žalobě splněni žalobního nároku na vrácení odpírá.
Tu ostatně ústav
nevystupuje jíž jako vrchnostenská korporace, jako úřad, nýbrž jako samostatná právnická osoba, jež může býti subjektem práv a závazků
(§ 74 cit. z.) a jež j<lko taková podléhá také předpisům občanského .
práva, když tu není v zákoně jiného ustanovení.

"ii".'

....

v

Důvody:

,.

."

rozvrhového usneseni prvního soudu

Stěžovatelka .ct0ma~a ~: .z~us~~~uto usnesení od rozvrhového roku
jakOŽ i říz~m, predchaz,:r.cI~dU že 'í nebyl doručen ani dražební edIkt,
jakO zmatecnych

.z ~oto ro~:rho;émuJ roku.

Přihlášku

ve smY,slu § 1~2

ač~inlebe~lař o~eJ~~~ebním; .roku stěžovatelka nepodalllae'da!vokUme,l~;yabynaJi

IS.
.'
'd
t 'h
'va pro svou pal
,
slede k, že pozbyla pre nos, Ol
pra ohla b' ti uspokojena z rozdělované
příslušela, takže by p~hl,eda:skpao~~j~ní vymlhajíCího věřitele .nej~~rším
podstaty tepr,ve po up nem, I d k
stává i když vyrozumeOl stezovapořadí jsouclho. Tento na~:aJž ďi~žba ~emovitosti, o kleroU jde:, byla
telky bylo opomenuto" pan,".
B ' . ě ohlášena a mohla stezovav úředním list~. ~ems~eho urad~ v [~e~~ntohoto listu si opatřiti vědo
lelka při n~leZ1t,e bdelosŤl na~leg~~~ 5208 sb. n. s.). Přihlášení. pohl~
most o drazebmm 1, oku k(roz .
pro ni význam poněvadž, vymad' ky při rozvrhovem ro' II b y neme"
'.
' ď
.
h~~Cí věřitelé vyšli se svými pohledavkamI na praz no.

°

.v

'io

čis.

14527.

Tělocvičné nářa~í nep~!~ ~~ziověci v~até, PO?!~k~I~~~ai~' ř.

kuce, jde-li o nářadl slOUZICI uce1um spo ovym
čís.

14526.

Aby nastaly následky opomenuti přihlášeni veřejných dável, podle
posledního odstavce § 172 ex. ř., stačí, že byla dražba nemovitosti veřejně vyhlášena.
(Rozh. ze dne 13.

záři

1935, R II 310/35.)

Do rozvrhového usnesení p r v é h o s o u d u podala stížnost Zemědělská nemocenská pojišťovna v H., žádajíc jeho zrušení .jakož i zrušení exekučního řízení počínajíc rozvrhovým rokem pro zmatečnost, poněyadž prý nebyla obeslána ani k dražebnímu ani k rozvrhovému roku,
ačkoliv k nim dle ustanovení § 172, čís. 1 ex. ř. měla býti pozvána.
Rek u r sní s o u d nevyhověl re'kursu. D II vod y: Stěžovatelka odvolává se na judikát čís. 150 a na Věstník ministerstva spravedlnosti
z 30. května 1916 čís. 19 a ze dne 14. března 1924, čís. 13. Stěžovatelka
náleží sice taktéž mezi veřejné orgány, které podle § 172, čís. 1 ex. ř.
mají býti uvědomovány o veřejné dražbě, avšak jen za podmínek uvedených v cit. judikátě, totiž, je-Ii nemovitost celá nebo, převážně věno
vána podniku podrobenému příspěvkům k zemědělské pojišťovně. První
soudce zjistiv, že strana povinná nezaměstnává žádných zaměstnanců,

z exe-

.

(Rozh. ze dne 13. září 1936, R II 39'4/35.)
, , .
' h l ' 'ní exekuce na zabavené tePovinná těloevicna Jednota navI a. zrus:,
d"
na'"radí byla by
,- , ď ď"
návrh Ťlm ze pro a01m
locvičné narad! o ,:1V0 nUJl~
. st ěs(ování tělncviku. P r v Ý s o u d
úplně znen~ožnena cI,nnost ]e]\j~ \:: Ptělocvičné jednoty jest pěstování
vyhověl navrhu. D u vod ~: ce ,m, '. da tudíž ve veřejném zájmu.
tělocviku. Tělocvik j~st v ~a]mu ťdravI ~"i(°25{ ex ř Tělocvična jednota
Jest v daném příp":,de PtO~z't "J ,~~~;;.:'~' v1voii své Činnosti tělovýchov
p~;řeb~te d~e~blzt~~h~~ ~~ ~ěl~vÝchovná Čin~ost byla znemožněna., R e ne o nar:, '
. h
'tl D ů v o cl y: \Jstanovem § 251 ex. r. vyk u r s n I s o u d navr zan:1 "
,.
b t ' otleb,,]e k osobnímu

~1~~~J'~~~n~~Kě~e~;~~k~i~~d~~r~e~~ziE~~~:I~~fr~t~~~Ý;s~~yv:~v~~'t~

zachová.na hospoda:ska ':,x~sten~e, azasluhu'í aby k tomuto vztahu bylo
ním vztahu k osobe dlnzmkove a
,I ,
.
d'" e ustanovení
'"..
Z h
elého ducha zakona se po ava, z
..
nnhhzeno.
to o rt Z c f ' k'
bye nikoli na osoby právOlcke
ien na' VSlC e oso
.
, t'
t
§' 251 ekx. řN" se vztahuje
., protoJ povim;y' spolek s úspěchem se dovolava I us aa spo l y. emuz~.
novení § 251 ex. ř.
.
k
N e i v y š š í s o II d nevyhověl dovolaCÍmu re ursu.

-
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Důvody:

Aniž třeba řešiti v tomto případě otázku zda se

"d .

vzt~hují jenom na osoby lysické, dlužno jin~k dO gre Plsy § ~51
sem uznati za správné.
uvo y napadeneho
čís.

"etvr,Oll, že žalujíci strana výslovně projevila souhlas, aby užíval jejího
žalující strana mohla souhlas, který snad byl projeven pozna;,I)OzemKmuí:sta v plánku, kde která auta mají státi, kdykoliv odvolati, což
učinila žádajíc placení nájemného za místo a příspěvku na udržo,0 L~"~ příjezdné silnice. Trvalý závazek trpěti užíváni pozemku žalovav onom projevu shledati nelze (§ 863 obč, z.).

14528.
čís.

K § 523 obč. z.

~ajitel autodrožky není oprávněn užívati cizího
lení Jeho vlastníka, i když správní úřad ud"l' k poz.emk~. bez svo_
zemek ten jako stanoviště.
'
e uJe onceSl, urctl mu

Ve věcech výkonu soudní pravomoci jest oddělení okresního soudu
pro spory pracovní samostatným soudem v poměru k ostatním soudnlm
Oddělením.

(Rozh. ze dne 13. záři 1935, Rv II 817/33.)
Žalujíci strana domáhá Se určení ~ e .. , I
.
nímu pozemku jest neobmezené že Ž:l JeJI ,v astllIc'~,~ p:~vo k železnič_
pozemku toho za stanovWě ro' vozidloova?e',Du nepr,lslusl právo užívati
užívání. Proti žalobě namíÍI falova ' . da z~ J;,st pOvInen zdržeti se jeho
ka:u lázeňského inspektora a jed~rkJe ~ na 'ď e tozemku použiv~ z pří
JeJz spatřuj~ v tom, že plán o rozest~v~~í J: na se so~hl~sem ~a!uF,cí,
vypracovany lázeňským inspektorátem b I uto~?pravcu Wed "?a~!razlm
strany, P r v Ý s a II d žalobu ro t y vJ:vesen n~ nadrazl zalující
p
entokrate zaml tl. O d vol a c í
s o u d uzna! P?dle žaloby,
Ne J v y s S I S o u d nevyhověl dovolání
Důvody:

Jde o žalobu zápůrčí podle § 5230bč
N
lující strany není soomé a ze z]'is"t" , ':"~'h eobmezené vlastnictvi ža"'1 svym
,]ednánim
. ' vlastnictví žalu'ící
em nlzslc
soudů plyne "I ovany.
ruSI
t
. o . . " " ze za
toliko k obhájení vlastnictví prot' J b s ,ra,ny: ,ZapurcI zaloba slouží ne,k
I oso ovanr SI ]mych pra'v 'b"' k
mezem aždého bezprávného zásah
b
I' ,
' ny rz I zaný~ způsobem, než zadržováním v~c~ o or v: astUlcky; který ,se děje jibUle si« (srv, rozh. 1872 2032 3474 úisa\]est vykladatJ vyraz »osovaný dovozuje oprávuědost sv'ého ,'d', .'. 546, 10653 sb. n. s.). Žaloinspektora v L. jednak ze souhlas Je "utn~ Jednak z příkazu lázeňského
plán o rozestav~ní autodo. ravců
za !,]ICI..strany projeveného tím, že
inspektorátem, byl vyvěše~ na ná~/~' n"a~ra~I;n, vypracovaný lázeňským
nost nemá právního významu nebo~ZI z~ uJ~cI,-"trany, Avšak první okolvn
cesi" nemůže zatížiti soukr~mé vla:r:t ! ~ra,d, uděluje n~komu konctvI
urótl stanoviště avšak tím ho
n
J,rneho:. Mohl zalovanému
vlastníka pozemku, Správní úřa~ezprooS"1 P?~lnn?st: ~Jed~ati si souhlas
neb oprávniti podnik k materielnf~muze n;ltJ ,anI vuII aOJ moc zmocniti
ger, Handeln auf eigene Gefahr 11) upp~;us,en~ soukromého práva (Uninspektor trval na svém říkazu '. r" o)es ne;ozhodné, že lázeňský
strany prohlásil, že nebud!jezditi' k ~~~z 3';al~v~nr po, vyzvání žalující
zdali lá?eňský inspektor právem vYko~ .ra~I. I~ >:0; am třeba zjišťovati,
aVa po Ice]nl moc v L. Žalovaný

t
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(Rozh, ze dne 13.

září

1935, Rv II 829/33,)

Žalobce domáhá se na žalované firmě zaplacení splatného služného
za 2 měsíce a za 3 měsice výpovědní lhůty. Spor zahájen byl u okresního soudu v T, dne 14, srpna 1932, který usnesením z 29, listopadu
1932 vyslovil svou nepříslušnost a pro zmatečnost zrušil provedené jednání podle § 42 j. n., zároveň postoupil k návrhu žalující strany spisy
zatím zřízenému pracovnímu oddělení okresního soudu v T., jenž nařídil
první jednání určené pro přelíčení na den 24, ledna 1933, K {omuto roku
se žalobce nedostavil, ač byl řádně předvolán. Žalovaná firma popřela
tvrzení žalobní a navrhla zamítnutí žaloby a přisouzení útrat sporu.
p r v Ý s o u d (oddělení pro spory pracovní) vynesl rozsudek podle návrhu, D ů vod y: Podle §§ 396 a 442 odst. 1 c. ř. s, dlužno přednesení
dostavivší se strany o skutkových okolnostech ku předmětu právní rozepře se vztahujících považovati za pravdivé a aniž by bylo lze hleděti na
. přípravné podání, jež zaslal žalobce v řízeni před okresním soudem v T.,
bylo nutno žalobu zamítnouti. O d vol a c í s o u d potvrdil rozsudek
prvého soudu,
Ne j v y Š š i s o u d nevyhoNěl dovolání.
Důvody:

Dovolatel spatřuje mylné právní posouzeni věci v tom, že oddělení
pro spory pracovní okresního soudu v T, vydalo dne 24, ledna 193,3
rozsudek pro zmeškání, když k nově nařízenému roku k ústnímu
jednání se nedostavil ani žalobce ani jeho zástupce, ježto prý šlo o pokračování řízení u téhož soudu. Dovolateli nelze v tom přisvědčiti. Ve
věcech výkonu soudní pravomoci jest oddělení okresního soudu pro
spory pracovní samostatným soudem v poměru k ostatním soudním oddělením (srovn. Dr. Vážný, Pracovní soudy str. 6). Prohlášením předcho
ziho řízení zmatečným pozbyly účinnosti i přednesy žalobcovy při ústních jednáních dne 10, října 1932 a 29. listopadu 1932, Rízení započalo
se u oddělení pro spory pracovní znovu, Nedostavil-Ii se žalobce k němu
a nepřednesl žaloby a jestliže žalovaný, popřev žalobní nárok, navrhl vydání rozsudku pro zmeškání, byl soud povinen návrhu tomu vyhověti
(§ 442 odst. 1, § 396 c. ř. s, a § 19 zák. o prac, soudech čís, 131/31 sb,
z. a n.),
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Přj posouzeni otázky viny na rozluce lze přihlížeti jen k aii'vo~hUn
pro které byla rozluka pravoplatně vyslovena.

(Rozh. ze dne 13. září 1935, Rv II 524/35.)
Srovn. sb. n. s. čís. 12997.
P r ~ n í i ,o d v ? I a c í s o u d neumaly na rozluku
z vmy zalovane manzelky. Tato uplatnila teprve v opravném řizení,
mzluka měl,: ?~ti vyslovena také.' viny manželovy.
N e J v y s S I S O u d nevyhovel dovolání.
Důvody:

. Výrok vys~ovl9fcí I:O~~U~u a vin~ manželčinu stal se pravoplatným a
t~e v dov01aclm nzel1:. J~z J,:n o votazku spoluzavinění manželova (rozh."
C.IS. ,55~5 sb. n. s.), pn :~mz ;lVsem nelze uvažovati o tom, jaký
trcky vyznam by tento zadany výrok pro dovolatelku měl. Dovo
v~týká, !e od:,olacíovso~d nep~ihližel k .o-~olnostem, které přednesla, totrz k OP~~ov?ym urazkam ~ zlemu nakladaní přihodivším se podle jejího
tvrzem JIZv pred, dobrov?lnym rozvodem manželství sporných stran. Roz..Juk~ ma~zelstvl byla _,:sak, pravoplatn~ vyslovena jen z důvodu cizoložstVl manzelčma a ze zadneho .1meho. Zalovaná také v první stolici nena~rhla povolení rozlu_ky z nějakého jíného důvodu, nýbrž jen zamítnutí
zaloby., Tep;ve, k~yz ?y!a ro:lu~a z je}í vi~y v I. stol. vyslovena, přišla
v druhe stol!cl a pnchazl _ve tretI stol:~1 s I!ayrhem, aby byla rozluka vyslovena ,take z vmy ma~"'.elovy pl;O Cll1y, Jez prý se přihodily před dob~ ovolnym rozvode;n a Jez Ja~o duvod rozlukový neuplatnila. Nelze tedy
vmu ~a pravopl~tne .vyslovene rozluce pro cizoložství manželčino posuzovalI podle ČI?U, Jez ~ rO:hlce, neyedly, k~yž na zmíněném jediném dů
vodu lozlukovem manzel zadne vmy nema (srv. také rozhodnutí uveř
v S. L. pod čís. 1029).
.
čís.
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.ťřeměn?u, pohledávky na ,zaplacení kupní ceny v pohledávku ze zápUJcky zantka prodatelova vyhrada vlastnictví, nebyl-Ii stanoven opak.
o

(Rozh. ze dne 14. září 1935, Rv I 1107/35.)
_ žaloI;c~ proda! Alžbět~ ~-ové s výhradou práva vlastnického před
mety, jez zalova~!: e~ekr:cr;e zaba~i!~i_podle dohody s kupitelkou byla
kupl" ~:n~ pozdeJI p,remenena ': zapuJcku a zajištěna na nemovitostech
kuplt:l,cl~y_ch. Dov~lavaJe sesveho vyhrazeného práva k prodaným vě
U:111 z~da zalobce z,alobou podle§ 37 ex. ř., by exekuce, žalovanou na
predl11ety ty vedena, byla prohlášena za nepřípustnou. P r v Ý s o u d
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odle žaloby. O d vol a c i s o u d žalobu zamítl. O ů vod y;
Pta, jaký vliv měla novace; jíž poh}e~á.:'ka žalobc?va z kup~1
byla přeměněna v pohledavku ze zapujcky, na sm,uvenou vy011V
?C<fI1I1
Yráva vlastnického. Podle § 1376 obč. zák. přecház! star~ po~}e~
~ novou tak, že zaniká dřívější hlavní závazek a }aroven pocma
Ue""n'oUvý (§ J377 obč. zák.~. S~ starý,?~á:,azkem ~amk31]l podle § 137~
s bč. zák. práva rl!kojems~a, z~st31vm 1 pna s )11~vmm zavazke~l s~oJ~na,
O t noví-li účastmci neco jlneho. Takova umluva ohledne vyh~ad~
ne~s a vlastnického se v souzeném případě nestala a proto vyhrazene
prava
. I
t'
,
k
vlastnictví zamk o se s arym zavaz em.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Novací zaniklo podle § 1378 obč. zák. i žalobco~o vyh;azené vl~st
nictví, ježto při novaci nebylo. z,:láštní dO~OdO~hvYdslovnle tzaCth~Vanol:
Dovolání jest na o;nylu, usuzuJ~-h z tOh?, ~e vy ra a v as mc ~I ne?
akcesoriem pohledavky z, k~pm ceny, nybrz prave;n s~mostatnym, zve
ovací nezanikla, a dovolava-l! se v tomto sme.rl! pr~d~lsu § 1379, ,obc
n 'k podle něhož při novaci nelze v pochybno'stl stary zavazek pokladah
~~ ;rušený, pokud ještě může. obstáti s novým. T:,nto, předpis ~:' v.'ta~
huje jak plyne z ostatních ustanovení § 1379 obc. zak., s nnUlz tesne
sou;isí, jen na vedlejši podmínky ~ůvodni~o hlavního ~ávaz,~u, z;,jména
na ustanovení kde, kdy a jak má byh splnen. V souzene,,! pnp:,de nejde
. o tyto otázky, nýbrž o' to, jaký vliv měla no va ce pohledavky zalobcovy
z kupní cenv na jeho právo z výhrady vlastnictví, jímž byla tato pohledávka zajištěna, tedy o otázku, jež)es! řeše~a ~~t~nov,ením § 13:8 o~~.
zák. podle něhož práva rukojemska, zastavm a jlna prava spojena s d,n~
vějšlm hlavním ,závazkem pomíjej! smlo~vou ? obnovu" n;,uvstanovl-l!
účastníci zvláštm dohodou o tom ne co jlneho. Nazor dovolam, ze se toto
ustanovení vztahuje jen na akcesomí práva hlavního závazku, k nimž
nepatří vyhrazenft vla~tnic~ví prodatel?_vo! nemá opory am, v do~lovu
tohoto ustanovem, ponevadz toto se zmlnuJe nejen o a:kcesornlch pravech
rukojemských a zástavních, nýbrž zcela povšechně o všech jiný.ch právech spojených s dřívějším hlavním závazkem, a nemá opory am v Jeho
smyslu, spo~čívajícím jen ve zdůraznění samozřejmé zásady, že novac!
zanikají všechna práva, jež jsou s původním hlavním závazke,m ob,sah.ov~
spojena, takže se stanou zánikem původního závazku bezpredmetnyml,
nebyla-li zvláštní dohodou obsahově přizpůsobena novému závazku. Takový obsahový vztah byl t<rké mezi vyhra}en~:? _vl~stnic~~ím žalob,:~ ~
jeho pohledávkou z kupní ceny, k Jejlmuz zajlstem slouzIla a s JeJlmz
zaplacením měla zaniknouti. Novací byla pohledávka z kupní ceny zrušena a nahrazena pohledávkou ze zápůjčky. Tím se stala vyhrada bezpředmětnou a bylo k jejímu obnovení pro novou pohledávku zapotřebí,
aby byla přizpůsobena této pohledávce výslovným ujednáním, že vlast~
nictví žalobcovo má trvati tak dlouho, dokud nebude zaplacena no·va
dlouholetá pohledávka ze zápůjčky. Neučinily-li strany tak, výhrada
vlastnictvi podle § 1378 obč. zák. zanikla. Tento důsledek plyne také
z toho, že novace se stala soudním smírem, jímž byl celý právní poměr:
Civilní rozhodnutí XVII.
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mezi stranami nO'lě upraven a v němž byla nová pohledávka za.Looco,
zajištěna jiným zpi'tsobem, totiž zřízením zástavního práva
tosti kupitelově. Mělo tedy další trvání vyhrazeného vlastnictví
hoto dúvodu býti výslovně ujednáno a ježto se tak nestalo, stala se
hrada vlastnictví bezúčinnou i dúsledkem smíru (§ 9'14 obč. zák.).
čís.

Exekuce na pohledávku.
Neuvedl-Ii vymáhající věřitel v
níka, jde to na jeho vrub.
(Rozh. ze dne 14.
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k účelům evid~nční!p. Bylo věcí .yy,máhajicíh~ vě!i~el~ (§ 54 čís .•3

'""," u.'u), by v exekučmm navrhu mImo jIne udal spravne jmeno poddluz-

, r'(Óřadu poukazujícího), neboť nesprávný údaj jde na vrub jeh~ a

OI~a 'í 'ej také následky, nebude-li pak exekuce podle zákona vykonana

stih~j /ozhodnutí čís. 10686 sb. n. s.). ,Nebyla-li t~dl v l!v:~e.nérr; usne~

(sr~ xekuci povolujícím obsažena zapoved' pInem svedclcl vyslovne
senI e 'mu soudu ve V. K., nebylo zabavení vykonáno. Nemohl proto
okres~l;ekuční hyperochu přikázati stěžovateli ani částečně z titulu zá'ho práva nabytého zabavením, nýbrž toliko z titulu postupu hypesta~nI jemu dlužníkem do vlastnictví podle postupní listiny do 27. list~
ro~ y 1935. Odporoval-li jiný věřitel platnosti tohoto postupu, byl pra~:mupoukázán odporem na pořad práva podle § 231 ex. ř.

s

1935, R II 291/3'5.)
čis.

Vymáhající věřitel Dr. Leopold Š. navrhl exekuci zabavením
rochy jsoucí v soudní úschově, již mu dlužník též postoupil. V exekllčnírr
návrhu uvedl jako poddlužníka Městskou spořitelnu ve V. K., u níž
hyperocha k poukazu soudu uložena. P r v Ý s o u d přikázal mu
hyperochu při rozvrhu z důvodu postupu, odkázav dalšího věřitele,
hyperochu teprve po postupu zabavil, s odporem podle § 231 ex. ř.
pořad práva. Rek u r sní s o u d nevyhověl stížnosti Dr.
š-a do tohoto usnesení. O ů vod y: První soudce přikázal
správně stěžovateli jen podle postupní listiny, protože ji
venou vúbec. Poddlužníkem jest okresní soud, ale v exekučním ""vrtn'
za poddlužníka označil vymáhající věřitel Městskou spořitelnu ve
a také jen této bylo jako poddlužníku zabavení doručeno. Neměl
vymáhající věřitel na hyperochu žádného přednostního práva "",b'o,
a nemohl proto první soudce v tomto směru k jeho návrhu přihl
tože pravému poddlužníku, okresnímu soudu ve V. K., dosud 7"nO'"pn
jak to předpisuje ustanovení § 294 odst. 11I ex. ř., doručena
Ne j vy Š š í so u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:
Zápověd' poddlužníku jest podstatnou částí usnesení povolujícího.
exekuci na pohledávku a nemá jen informativní ráz. Její doslov musí býti
ve shodě s usnesením o povolení zabavení pohledávkyči nároku. Podle
§§ 294 a 295 ex. ř. pokládá se zabavení soudní úschovy (§ 325 ex. ř
za vykonané doručenim platební zápovědi úřadu poukazujícímu.
úřadem byl v daném případě okresní soud ve V. K. jako soud exekuční,
k jehož poukazu byla hyperocha uloženo do, soudní úschovy u Městské
spořitelny ve V. K. na její vinkulovanou vkladní 'knížku. Avšak na tento
soud, hledíc k exekučnímu návrhu, nebyla platební zápověd' v usnesení
exekuci povolujícím vůbec řízena a nemohla býti nahrazena platební
zápovědí danou Městské spořitelně ve V. K. jako'žto ,úschovně deposita
a orgánu likvidujícímu. Jest proto bezvýznamno, byl-li i okresnímu soudu
ve V. K. doručen stejnopis usnesení krajského soudu v U. H., povolujícího exekuci zabavením pohledávání příslušejícího straně povinné proti
Městské spořitelně ve V. K. z oné vkladní knížky, neboť se tak stalo
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Kldy může býti zakázáno majiteli firmy užívati při označeni prodejen
a v obchodním styku jen částečného znění firmy.
(Rozh. ze dne 14. září 19'35, R II 327/35.)
P r vn í s o u d uložil firmě »Sbor« Gustav Sborowitz a syn v P. pro
opětovné jednání proti zakazu danému usnesením krajského s?udu v O.
peněžitý trest. Zároveň ~apov~děl ji znovu užívati. při, označem pr?dej<;n
a v obchodním styku vubec Jako Itrmy jen oznacem »Sbor« s !tm, ze
k dodatečnému označení prodejen správným a plným zněním firmy zapsaným v obchodním rejstříku musí býti vedle označ~llí »Sbor« uvedeno v souvislosti další znění firmy »Gustav Sborowltz a syn« nebo
»Gustav Sborowitz & Sohn<<. D ů vod y: Pravoplatným usnesením krajského soudu v O. bylo zapovězeno firmě »Sbor« Gustav Sborowitz a
syn v P. užívati při označení prodejen a v obchodním styku vúbec jen
označení »Sbor«. Firma jest jméno-, které má individualisovati kupce
v obchodě t. j. provozu jeho živnosti a v jeho obchodním styku. Z toho
plyne, že má firmy býti .uží,,:~no !~k, jak zn}. Proti. této zá.~adě proh.ře
šo,vala se stěžovatelka, jesthze pn označem prodejen neuzlvala plneho
znění firmy, neboť prodejny jsou částí provozu.!irmy. ~~-l~.stěž?vate:ka
právo užívali ochranné zná!pky »Sbor« na ZbOZI, nelz~ Jl p~lznatl op.~av~
nění užívati tohoto označem tam, kde podle povahy veCl nejde o' odhsem
zboží a výrobkú jejích od zboží a výrobků kupce jiného, ný.brž. o o~na
čení pro vozovny tvo'řící část podniku. Není-li dovoleno přIpoJova!t ke
znění firmy dodatky s ní se nesrovnávající, nelze též. připustiti vyn~chá~í
části slovného znění firmy, jejíž celek má kupce v jeho provozu IndlVldualisovati. Poněvadž firma »Sbor« Gustav SbO'rowitz a syn v P. označuje i dále svoje prodejny pouze označením »Sbor« a to nejen k označení svých prodejen, nýbrž i v obchodním styku vůbec (letácích), prohřešuje se proti výslovnému ustanovení čl. 26 obch. zák. To platí i potud,
pokud je sice plné znění firmy uvedeno na dveřích prodejny nebo nad
nimi, ale nad obchodem samým je umístěn nápis pouze "Sbor« způsobem
daleko nápadnějším, protože správné znění firmy je v těchto případech
uvedeno na místě nenápadném, zastrčeném a zřejmě v úmyslu, aby ne37'
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bylo na první pohled vůbec patrno a by naopak vyniklo označení
slovem "Sbor« na mistě určeném zpravidla pro riápis firemní a
dené v rozmčrech a pismem daleko větším a nápadnějším než sPlcávnP
znění firmy na dveřich prodejny nebo nad nimi. Ježto pak bylo
niku zapověděno užívati označení prodejen a v obchodním styku
jako firmy pouze slova "Sbor« a ježto podle shora uvedeného zii'Ho"'
firma usnesení tohoto nedbá, bylo jí podle § 2,6 obch. zák. a podle §
uvoz, zák, k obch. zák. uložiti pořádkový peněžitý trest Rek u r s
s o u d nevyhověl ve věci samé rekursu. D ů vod y: Jde o právní
uživá-li stěžovatelka lim, že označuje prodejny své slovem »Sbor«
mimo správné znění firmy nebo bez něho, firmy, která jí podle předpisu
o firmách obchodních v třetím titulu obchodního zákona obsažených
..
přísluši (čl. 26 obch. zák.). Že tomu tak jest tam, kde jsou
označeny pouze nápisem »Sbor«, i stěžovatelka sama uznává.
kursní však má za to, že i tam, kde je prodejna sice označena snr' eVinou
firmou, není přípustno, by označení "Sbor« bylo mimo' firmu užito
statně k označení prodejny anebo jako reklama na těchto prodejnách.
Stěžovatelka jest ovšem majitelkou ochranné slovní známky »Sbor«
k o'značování konfekčního zboží všeho druhu, a může známky této i jinak
osobně používati. Avšak užív:iní známky tím, kde obchodník přichází
styk s veřejností, nesmí umožniti obcházení předpisů o firmách.této lze totiž použíti i jako reklamy jen způsobem, z něhož jest p
a nade vši pochybnost zřejmo, že jde o ochrannou známku a ne o
kázanou firmu, tedy pouze, pakli je výslovně označena jako ochranná
známka. To se však nikde nestalo, neboť označení »Sbor« jest
na prodejnách nad obchodem v náp"dně velkých rozměrech bez uaLSlflO
přídavku, kdežto firma jest umístěna nikoliv na místě, kde se firma
vidla označuje, nýbrž pouze na dveřích prodejny nebo nad nimi a písmem značně nebo nepoměrně menším. Pravý úmysl stěžovatelčin při
takovémto užíváni ochranné známky »Sbor«, to,tiž úmysl jeií obcházeti
předpisy o firmách, vyplývá také z toho, že stěžovatelka uživala označení »Sbor« jako firmy v době. kdy ještě firma její nebyla zapsána v nynějším znění, nýbrž jen jako "Gustav Sborowitz a syn«. Teprve po oznámení na stěžovatelku učiněném změnila firmu na nynější znění. Proto
vyžadoval'a obchodní slušnost, by stěžovatelka, když již dříve bylo proti
ní zakročeno pro užívání označení »Sbor« jako firemního označení, pře
stala jí užívati a tím zabránila možnému klamání veřejnosti tuzemské
a cizozemské o správném znění firmy (obdobně rozh. čís. 740'8, 5273
sb. n. s.). Proto právem prvý soud vyslovil zákaz užívati při označení
prodejen a v obchodním styku vůbec jen označení »Sbor« bez výslov~
něho dodatku, že jde o ochrannou známku a to nehledíc k tomu, zda
mimo to na jiném zastrčeném místě se vyskytuje firemni znění anebo ne.
Totéž platí o letácích při reklamě a v obchodním styku vůbec. Prvý
soud se ovšem vůbec neobíral s věcí s tohoto hlediska, jelikož se stěžo
vatelka v prvé stolici nehájila poukazem na to, že je majitelkou ochranné
slovní známky »Sbor«. Ovšem není zákony předepsáno misto, kde označení provozovacích místností má býti a rovněž ne velikost a způsob
písma užitého pro znění firmy, leda že by příliš nápadný způsob písma
jedné části znění firemního oproti ostatním mohl klamati veřejnost. Jes't
pravda, že jest »zvláštní označení závodu« volno každému podnikateli
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. bchOdníku a že používání jeho nepodléhá úřednímu nebo soudnímu
o olení a že neni podrobeno registraci. Stěžovatelka však sama uznává,
eO~e ono označení závodu kryje se zněním jen slovní ochranné známky.
féto lze však u~ívati .ten způ~obem,~ z něhož jas~ě vyplývá, že jde o t~:
k vou známku, ze totrz jest vyslovne piko takova znacena. Bylo by tudlZ
gcházením tohoto předpisu, kdyby užíváni téhož označeni bylo přece
? n dovoleno bez jakéhokoliv výslovného dodatku jako »zvláštní ozna~~ní závodu«. »Zákonitým předpisům se příčící důsledek toho by byl, že
těžovatelka by byla oprávněna uživati označení »Sbor«, když ne samo~tatně jako firmu .': když ne ~ez. d~datku jako ochranné zná,!,ky, ~ tak
přece jen jako zvlastmho oznacem zavodu, a takto by tedy vehcl- predisy práva firemního mohly býti obcházeny, ie-li zejména při tom způsob
~místění, velikost a způsob užívání písma užitého pro firemni zněni tak
nápadně odlišný od umístění a úpravy užité pro zvláštní označeni závodu, že veřejnost tím může býti klamána. Stěžovatelka také dříve nikdy
ani netvrdila, že by si byla zvolila jako zvláštní označení závodu znění
slovní ochranné známky »Sbor«, která jest vlastně jen zkratkou rodného
jména Sborowitz a jest mimo to též obsažena ve firemním znění. Proto
již podle účeliu a smyslu »zvláštního označení závodu« jest nutno, aby
se od firemního znění podstatně odchýlila tak, aby bylo na první pohled
zřejmo, že není firmou a aby tím nemohly hýti předpisy o firmách obcházeny. I při reklamě a propagaci výrobků stěžujicí si firmy dlužno
dbáti zákonitých předpisů, poněvadž i tu jde o' styk obchodníka s ve1

řejností.

Ne j vy Š š í s o u d

nevyhověl

dovolacímu rekursu.

DŮVo.dy:

Nejvyšší soud prozkoumav spisy neshledal, že by napadené usnesení
bylo v rozporu s jasným a nepochybným zněním zákona, ani že by spočívalo na zřejmém wzporu se spísy.
čis.14534.

Pojistnlk, jenž ujednal pojištěni proti nárokům z povinného. ručeti!
jako majitel hostinstvi, nepo.zbyl zájmu na pojištěni propachtovánim
živnosti.
(Rozh. ze dne 14. září 1935, Rv II 574/33.)

Podle obsahu pojišťovací smlouvy pojistil se žalobce u žalované pojišťovny proti nárokům z povinného ručení, jež by mohly býti proti němu
uplatňovány jako m a j i tel í h o s t i n s tví. Žalobce na to svoji živnost hostinskou propachtoval. Jeho žalobě na zjištění, že pojišťovací
poměr zanikl pozbytím zájmu na pojištění p r v Ý s o II d nevyhověl'.
O d vol a c í s o u d uznal podle žaloby, maje za to, že propachto'váním
živ~osti ztratil žalobce, který byl pojištěn proti povinnému ručení jako
ma]1tel živnosti, podle § 63 poj. ř. zájmu na pojištění.
Ne j vy Š š Ís o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
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Důvody:

Podle § 63 zákona o smlouvě pojišťovací ze dne 23. prosince
501 ř. z. zaniká pojišťovací smlouva, pominul-H zájem na nni";,,"",
Ve smyslu zákona jest pojistný zájem skutkovým stavem
(srov. rozh. čís. 7413 sb. n. s.), a jest tedy zkoumati, jak jest
kový vztah vyjádřen ve smlouvě, o kterou jde v souzeném
podle toho, v čem tkví zájem pojistníkův na pojištění, aby
posouditi, zda pominul propachtováním či nikoliv. Podle OHHUUV1
o odpovědnostní pojištění, při němž se pojistitelka Z"V"Z'~ťň'o~~~'~':::A~
nímu plnění za nároky z povinného ručení, jež by byly li
pojistníku jako' majitel:i hostinství. Tím není vyjádřena jen
pojistníka, nýbrž onen skutkový stav majetkový jeho k podniku,
tedy tento vztah ve skutečnosti, že pojistnik jest majitelem podniku,
Zájem pojistníkův na pojištění dlužno hledati v tomto skutkovém
jeho k podniku, nikoliv v jeho provozování nebo jiné činnosti
niku samém, neboť to· ve smlouvě vyjádřeno není. Propaclltovállín'
nepřestal býti pojistník majitelem podniku, a nemohl
vylíčený zájem jeho na předmětném pojištění.
čís.

čís.

14535.

Rozcháze jícl se společnici mohou v dissoluční smlouvě smluviti pokutu pro porušeni závazku, že se zdrží navzájem poznámek jeden o druhém, jež by je po stránce osobnÍ a obchodni jejich kvaliiikace snižovaly
a poškozovaly.
(Rozh. ze dne 14.

září

1935, Rv II 629/33.)

Při zrušení společnosti smluvili rozcházející se společníci pokutu na
porušení závazku, že se navzájem zdrží poznámek jeden o druhém, jež
by je po stránce osobní a jejich, obchodní zdatnosti snižovaly a poškožovaly. Zalobce tvrdí, že žalovaný tento závazek porušil a domáhá se na
něm zaplacení smluvené pokuty. Niž š í s o u d y zamítlv žalobu, o d vol a c í s cy u d z těchto d ů vod ů: Nelze souhlasiti s názorem prvého
soudu, že smlouva tato byla by neplatnou a nelze také uznati, proč by
mělo běžeti u smlouvy této O nějaký nedovolený obsah ve smyslu § 878
obč. zák Smlouvou převzatý závazek není také závazkem o vystříháni
se urážek, nýbrž smlouvou, že ten, kdo dopustil by se o druhém urážlivých výroků, jež by ho osobně nebo jeho obchodní zdatnost snižovaly
a při tom poškozovaly, bude povinen zaplatiti penale určitou částkou.
V::hled~m k ton;u, ž; závazek te~to převzat ~~l při zrušení obchodní spolecnostI, kdy ujednana byla take konkurencnI klausule o neprovozování
obchodu v okruhu 1000 kroků, možno uvedenému ujednání rozuměti ti1k,
že konvenční pokuta propadá tehdy, když někdo o druhém učiní výroky
urážlivé nebo uvedeným způsobem jej snižující, jsou-li tyto zároveň
škodlivé, t. j. mohou-li jemu způsobit škodu obchodní. Tvrdí-li žalobce
ž,e .žalovaný v~žil k druhým o~obám o něm výroků urážlivých a jej snižu~
]Iclch, nestacl to samo o sobe k tomu, aby nastala povinnost platiti kon-
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kutu ve smyslu ujednané úmluvy. To nastati mohlo by jenom
výroky ty mohly býti pro žalované také spojeny se škodou
V tóm směru žalobce však neuvedl žádných takových skutečt ' z nichž by se na tuto škodu obchodní souditi dalo.
noS
' NI, e j v y Š S I S o u d uzna I po dl·e za Iob y.
v

,

v

Důvody:

Není zákonných překážek, aby společnící se rozcházející v dissolu~n~

smlouvě nemoh:i ?řevzit~ v záj~u hospodářském vtako~ý závazek ,čehcl

k amezení mozneho poskozem sve eXIstence. PnpustIl-h § 1330 obč.
,~ zásadně možnost pro spáchané urážky domáhati se ex lege náhrady
~~ody (která ovšem musí zde býti skutečně prokázána), jest tím spíše
s řípus tno , aby strany učinily v tomto směru úmluvu, při níž ovšem pr~
Py'klad rozsahu a dosahu jejího jest směrodatným úmysl stran. Am
v § 1336 obč. zák. nelze beze všeho vyvoditi, že by bylo' předpokladem
z ároku na zaplaceni konvenční pokuty, aby bylo tvrzeno a prokázáno,
~e škoda skutečn~ vzešla, ježt? p,ři smlouyě o ~onven~~! pokutě zpra:
vidla se předpokladá, že porusem smluvmho zavazku JIZ samo o sobe
zakládá poškození. Právě proto se pokuta umlouvá, aby nebylo třeba
. prováděti dťtkaz skutečně vzešlé škody, který často jest těžko proveditelný, ne-li vůbec neproveditel'ný. Stačilo tedy, že žalobce prokázal po~
rušení žalovaným převzatého smluvního závazku. Nelze pak pochybovati že vyjadřování se žala.vaného o žalobci způsobem nižšími soudy
zjištěným, bylo objektivně způsobilé, nehledíc ani k možnosti dalšího
rozšiřování, jej v jeho obchodě hospodářsky, ale také na osobní cti poškoditi, čemuž právě mělo býti oním ustanovením smlouvy čeleno. Jest
pwto s hlediska žalovaného bezpředmětným rozeznávati mezi ctí žalobce vllbec a jeho obchodní ctí, na kterouž poslední klade žalovaný
dťtraz. Nárok žalobcův na zaplacení konvenční pokuty je odůvodněn.
čis.

14536.

PQskytnuti zápůjčky převzetím dluhu vypůjčitelova.
PQstup k inkasu či zmocněni k inkasu?
Oprávnění postupníka k inkasu účtovati postoupenou pohledávku při
rozvrhu nejvyššího podáni.
(Rozh. ze dne 14.

září

1935, Rv II 643/33.)

Exekuční soud rozvrhuje nejvyšší podání v exekuční věci proti manželům L., přikázal Občanské záložně podle dliužního úpisu ze dne 7. listopadu 1924 na 35.000 Kč znějícího, na základě něhož bylo pro ni na

prodané nemovitosti vloženo právo' zástavni, celou pohledávku. Následovního knihovního věřitele odkázal s jeho odporem proti přikázání
10.000 Kč Občanské záložně na pořad práva. P r v Ý s o u d nevyhověl
žalobě. O d v O' l' a c í s o u d uznal podle žaloby. D ů vod y: Obšanská
záložna poskytla manželům L. zápůjčku ve výši 25.000 Kč. Knihovní
věřitel P. měl na nemovitosti jimi koupené pohledávku ve výši 10.000 Kč,
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již manželé L. pří koupi nemovitosti převzali. Občanská záložna
d?dluž~ího úpisu ze dn; 7. listopadu 1924 jako hotově vyplacenou
pUjčku castku 35.000 Kc, ve skutečnostI vyplati)ia však 25.000 Kč.
může tedy býti nejmenší pochyby o tom, že Občanská záložna měla
manželům L. pohledávku ve výši 25.000 Kč a že proto také v
řízení okresního soudu ve S. O. mohla likvidovati jen tuto částku

další částku 10.000 Kč, která nebyla její pohledávkou. Sama'
tvrdila, ž.e tato pohledávka věřitelem P. jí byla cedována, anebo
nabyla JIným způsobem. Naopak manželé L. platili Občanské záložnlě
úroky jen ze zápůj'čky 25.000 Kč odvolávajíce se na to že věřitel
vybírá si úroky z dlužního obnosu v naturáliích (masu).' Neměla-li
lovaná Občanská záložna pohledávku ve výši 10.000 Kč vůči povlnmé
straně, nemohla ji likvidovati na základě dlužního úpisu ze dne 7.
padu 19·2'4, o· němž jest zjištěno, že neodpovídá skutečnému stavu
.N e j v'y.š š í, ~ o u d zrušil, rozsudky obou soudů a prvému sounu
ullozll nove jednam a rozhodnutI.
.
Důvody:

Odvolací soud, uznav, že žalovaná záložna neměla za <u<"'""
v celé na jejich nemovitosti zajištěné částce 36.000
jen v castce 25.000 Kč a že pmto mohla také jen tuto částku líkviclo,'ati
hledá~~u

v rozvrhovém

řízení,

se

nevypŮ'řádal náležitě

se všemi okolnostmi na
L.,

nic~~, závisí roúešení této otázk~. První soud zjistil, že manželé

chtejlce koupItI nemovItost, nym ex.ekučně prodanou a potřebujíce
35:000 Kč k proplacení hypo,tekárních dlluhů váznoucích na této·.
nen:,ovitosti, zvláště i pohledávky knih. věřitele p, !ll.OOO Kč, se obrátili
na ~alo,:,an.ou záložnu se žádostí o' povo.lení zápůjčky, a že, 'když žalovana. zalozna vzhledem k ceně nemovitosti byla ochotna povoliti jen
25.000 Kč, se dohodli s ní a věřitelem P., že si žal'ovaná záložna dá na
nemovitosti manželů L. zavtělíti 3'5.0000 Kč a že z toho 25.0000 Kč bude
proplaceno' manželům L-ým k zaplacení hypotekárních dluhů a dalších
10.000 Kč bude sloužiti ke krytí pohledávky uvedeného P. který se ža~o~a?é zál?~ně za, tuto část~u ještě zvlášť osobně zaručil.' Z těchto zjistem dospel prvm soud k usudku, že manželům L. byla žalovanou zá~ožnou po.s~ytnuta zápůjčka v celé výši 35.000 Kč, maje zřejmě za to,.
ze co do ~a~tky 1()~000 Kč m}nželům L. hotově nevyplacených us'kuteč
~Ila ~':' zapujčka JI~ slibem ,zalova.~é z~ložny, že tuto částku reservuje
ja,ko jistotu ke kry~1 pohled~,:,ky, jl~ mel P. za manžely L-ými. S tímto
n~z?r:m nellze arc! souhlaSItI. Je sIce pravda, že, chce-Ií vypůjčitel se
z~l.'uJcko~ .zapllahtl. d}uh" j~k je.st zjíš!ěno v tomto případě, může záp~l~ka byh uskutecn~na, I !!'?' ze zapujčltel ovšem za souhlasu vypUjcltelova - vyplat!. z.apujckovou, va}u!~. věřiteli vypiljčitelovu, neboť
1.~ lhostejno, zda zapuj'člt~l odevzda zapujckovou valutu nejprve vypůj
cltel} a, t~~!o teprve kona placen.I.s.vému věřiteli, či zda zapůjčitel vyplal! ,z~pujckovou val'utu za vypujcltele přímo jeho věřiteli. Tento úči
n~~ !"a vša~ pouhé »reservování« zápůjčkové valuty ke krytí dluhu vypUjčltelova jen, Ujednaly-II strany zároveň, že věřitel vypůjčitelův může
zaplacení své pohledávky napříště požadovati jen z reservované jistoty,
častky
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nikoliv od vypújčitele, čili jinými slovy, že zapůjčitel místo hotové výplaty zápújčky převe~t;Je dJuh vypůjč~telů,':. (§§ ,1 ~O~ a násl. obč. zá~.),
neboť jen v tomto pnpade jest splnen ucel zapujcky zprosŤll! vypUjčitel e jeho dluhu. V souzeném případě nebylo zjištěno, zda účastníci
měli na mysli takové převzetí dluhu čili nic a o jaký způsob převzetí
dluhu šlo a proto spočívá názor prvého soudu, že žalovaná záložna poskytla manželům L. zápůjčku v cel'é částce 35.000 Kč, na neúplném podkladě. Totéž platí však také o odvolacím soudě, dospěl-li k opačnému
názoru bez doplnění zjištění v naznačeném směru. O věci jest však uvažovati ještě z jiného hlediska. Žalovaná záložna při sporném jednání
v první stolíci ze dne 22. září 1932 tvrdila, že když P. ji požádal, by
úvěr 25.000 Kč, jejž chtěla poskytnout manžellim L., zvýšila o 10.000 Kč,
jež sám manželům L. zapůjčil, a aby tacké tuto částku zajistila ve svůj
prospěch na nemovitosti manželů L., obě strany se dohodly, že pohledávka 10.000 Kč bude považovlina jako zápůjčka poskytnutá žalovanoU. Tímto přednesem uplatnila žalovaná, že jí P. pohledávku 10.000 Kč
postoupil. Touto otázkou se však nižší soudy nezabývaly, první soud
patrně proto, že měl žal'Obní nárok z jiného důvodu za neopodstatněný,
odvolací soud proto, že žalovaná prý netvrdila, že pohledávka 10.000 Kč
byla jí P-em postoupena a že manželé L. platiii žalované jen úroky
z 25.0'00 Kč a z dalších 10.000 Kč úroky vůbec neplatili. Ale důvody,
z nichž se odvolací soud nezabýval' blíže s otázkou, zda došlo k postupu
tvrzenému žalovanou záložnou, neobstojí. Otázka tato je pro rozhodnutí
sporu důležitá, neboť nelze pochybovati o tom, že žalovaná, kdyby byla
nabyla pohledávky V. p, postupem, mohla si dáti zříditi od manželů L.
s plným právním účinkem dlužní úpis a zástavní právo pro postoupenou
pohledávku a že by pack byla i oprávněna, aby tuto pohlledávku likvidovala při rozvrhu nejvyššího podání na zastavenou nemovitost. Na tom
by nezměnila nic ani okolnost, že v dlužním úpise jest snad udána jako
důvod dluhu zápůjčka, neboť postupem by se nebylo změnilo nic na dů-'
vodu pohledávky 10.0000 Kč, kterou měl P. nesporně ze zápůjčky. Nezáleželo by ani na tom, že šlo o pouhý postup k inkasu. Podstata postupu
k inkasu spočívá v tom, že postupník jest podle interní úml1uvy s postupitelem povinen, by tomuto připadné plnění dlužníkovo na postoupenou
pohledávku vydal, po případě by mu postoupenou pohledávku zpět postoupil, když o to žádá. Jde tu jen o oblígační nárok postupitelův proti
postupní kov i, jenž sice působí, že se postoupená pohledávka považuje
nadále za majetek postupitelův, ale jen v poměru mezi postupitelem a
postupníkem. V poměru proti postoupenému dll1žníku jest postoupená
pohledávka pohledávkou postupníkovou a má postupník veškerá práva,
~terá přísluší věřiteli, tedy; právo, aby si pro postoupenou pohledávku,
l??~-II tu pro to předpoklady, dal zříditi zástavní právo, a by pak zaJ~stenou pohledávku při případném rozvrhu výtěžku za zastavenou věc
likVIdoval. Okolnost, že se postup stal jen k inkasu, má jen význam, že
se zřízení zástavního práva a jeho realísace postupnrkem děje na účet
pO,st~pitelův, podobně jak také komisionář a speditér zajišťuje a vyrn..~ha pohlledávku vlastním jménem na účet komitentův, V tom se právě
liSl postup k inkasu od pouhého zmocnění k inkasu. Zmocněnec k inkasu není věřitelem inkasované pohledávky a nevykonává věřitelská
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práva vlastním jménem, nýbrž jménem zmocnitelovým. Může ovšem
inkasovanou pohledávku dáti zříditi zástavní právo, ale jen pro zmocnitele; dal-li by si je zříditi pro sebe, byť i za souhlasu zmocnitelova, šlo
by o právní jednání neplatné a bezúčinné, ježto zástavní právo může Pf(}
svou akcesorní povahu býti zřízeno jen věřitel'i zajišťované pohledávky
jímž zmocněnec k inkasu není. Dovolatelka v dovolání sice tvrdí, ž~
byla Poem zmocněna k inkasu pohledávky 10.000 Kč, ale setrvává zároveň při tom, že přešla práva příslušející P-ovi jako věřiteli za sOUc
hlasu zúčastněných stran na dovolatelku. Z toho jest zřejmo (§ 266 c.
ř. s.), že měla na mysli jen vnitřní poměr mezí ní a Poem, na němž rozhodnutí sporu nezávisí. Toto závisí jen na tom, jak se věc měl'a na venek, zda podle vůle stran žalovaná záložna na venek měla býti majitelkou pohledávky P-ovy či jen zmocněnkyní k inkasu, a když strany vů
bec neměly na mysli takové právní jednání, nýbrž jen jednotnou zápůjčku poskytnutou žalovanou záložnou, zda šlo O pouhé reservo vání
částky 10.000 Kč ke krytí dluhu manželú L-ových u P-a, či o převzetí
tohO"to dluhu žalovanou záložnou. Tyto otátky nebyly dosud vyjasněny,
a nelze proto na základě dosavadního řízení spolehlivě posouditi, zda
žalvaná byla oprávněna likvidovati při rozvrhovém roku v rámci svého
zástavního práva za 35.000 Kč i částku 10.000 Kč.
čís.

14537.

Postup pohledávky bance s příkazem, by banka připsala postoupenou částku k dobru jiné firmě za účelem kryti úvěru ji poskytnutého,
opravňuje banku brániti se námitkami podle § 37 ex. ř. proti exekuci
zabavením postoupené jí pohledávky.
(Rozh. ze dne 14.

září

1935, Rv II 481/36.)

žalobkyně (banka) tvrdí, že firma M. a spot postoupila jí svou pohledávku proti okresnimu soudu v M. O. s tím, aby ji připsala k dobru
firmě Hugo H. V ·účtu ze dne 27. září 1933, vystaveném firmou M. a
spol. okresnímu úřadu v M. O., bylo výslovně podotknuta, že má býti
placenO' přiloženou složenkou poštovní spořitelny na účet žalující banky.
Tato postoupená pohledávka byla žal!ovanou stranou dne 18. října 1933
zabavena a přikázána jí k vybrání. Exekuce ta je však nepřípustná, poněvadž pahledávka přešla již před zabavením do vlastnictví žalobkyně.
P r v Ý s o u d zamítl žalobu na nepřípustnost exekuce. O d vol a c í
s o u d uznal podle žaloby. D ů vod y: Procesní soud zamítl žalobu
proto, že pohledávka zabavená byla žalující straně postoupena pouze
k inkasu, neboť obnos měl býti připsán k dobru firmě M. H. 'Úsudek
tento není vš<tk správný. Podle nesporného obsahu dopisu ze dne 27.
září 1933 postoupila firma M. a spol. účet okresního úřadu v M. O. žalující bance do vlastníctví k úhradě svého nedoplatku u firmy H. s pří
kazem, aby došlý obnos připsala firmě H. k dobru. Z poslednějšího pří
kazu nelze však ještě souditi, že se jednalo o cessi k inkasu, ježto je ne-

rozhOdné, zda firma H. v době cesse u žalující měla dluh. Nelze proto
tvrditi, že pohledávka byla postoupena firmě H. a že pouze tato se múže
domáhati vyloučení pohledávky z exekuce, ježto z uvedeného dopisu jde
nepochybně na jevo, že pohledávka byla postoupena žalující bance,
čímž přestala býti pohledávkou firmy M. a spol. (§§ 1392, 1395 obč.
zák.). že valuta měla případnouti firmě H., není účinnosti cesse na závadu a nejde o poukaz podle § 1401 obč. zák., poněvadž cesse nemohla
býti postupitelem odvolána a rovněž je bez významu, že poddlužník,
okresní úřad, nebyl o cessí před zabavením uvědoměn. žalobkyně je
proto k žalobě ve smyslu § 37 ex, ř. oprávněna. že se postup stal na
.
oko a ke zkrácení věřitelú, nevychází na jevo.
Ne j vy Š š í s o u d

nevyhověl

dovolání.

Důvody;

Jest vycházeti z toho, že jde o postup ujednaný přímO' mezi firmou
M. a spol. a žalující bankou, jenže postup byl omezen příkazem ve prospěch firmy H. (§ 881 obč. zák.), by žal1ující banka postoupenou částku
po jejím dojití připsala k dobru firmě H. Jde nyní po právní stránce
o otátku, zda tento postup oprav,Thuje žalující banku brániti se námitkami podle ~.37 ex. ř. proti exekuci zabavením postoupené jí pohledávky pro ventele fIrmy M. a spol., když postup byl omezen příkazem,
. že má postaupenou částku po jejím dojití připsati k dobru firmě H. Rozhodujícím jest tu právní jednání, jež bylo základe,n postupu, jeho povaha a účel, jejž strany podle své smluvní vůle měly na mysli (§ 914
obč. zák., čl'. 278 obch. zák.). Ze zjištěného skutkového děje plyne, že
fírma M. a spol. chtěla původně postoupiti spornou pohledávku firmě
H. za účelem placení dluhu, jejž měla u této firmy, že se však s firmou
H. dohodla, že postoupí spornou pohledávku žalující bance, s níž firma
H. pracovala a u níž měla úvěr, a že placení jejího dluhu u firmy H. bude
pr?v;,deno tak,. že .žalující banka připíše postoupenou částku po jejím
dOJIÍ! k dobr? fIrme H. Postup měl' tudíž nejen ,účel zjednati úhradu pro
nedoplatek fmny M. a spol. u fírmy H., nýbrž postaupená částka měla
zároveň sloužiti ke krytí úvěru, jejž žalující banka bude poskytovati
fi;;n~ H,",P/íČilo by s~ tomut? ~čelu postupu, kdyby se doložce, podle
. ~IZ ~aIUJlCl•.ba?ka m.a po d~Jlt~ postoupené částky připsati ji k dobru
jl~,?~ H., pnkl~d~1 vyznam,. ze slo o I?ostup jen k inkasu, jímž měla žaIUJlcl banka byÍ! Jen .zmocnena vybratl.postoupenou částku pro firmu H.
Rozhodnutí nejvyššího soudu čís. 1,0057 a 11673 sb. n. s., mající na
mf.sl:1 postup k ~ybrání na daný případ nedopadají. Postupem měla žaIU]lc! banka nabyti a také nabyla neodvolatelného práva použíti postoupe?e pohledávky;ke krytí úvěru, jehož bude pOSkytovati finně H., a tolo
p;avo by bylo vykonem exekuce žalované zmařeno. Jeť přece běžným
zJe~em v obchodním a hospodářském životě, že obchadníci jsouCÍ v úvě
:?ve,? styku;8 ?eněž.n~,?i ústa:vy postupují jim své pohledávky převádě
Jlce Je. skutecne dO' Jellch maletku, aby pak mohli obdržeti za to úvěr.
Spo!na. po~ledávka byla převedena do majetku žalující banky za svrchu
dotcenym učelem, byť I se tak stalo osobou stojící mimo úvěrový styk

-

Čís.

14538-

-

14539 -

čís.

589

588

se žalobkyni. Takové právo opravňuje však žalující banku k podání
loby podle § 37 ex. ř. protí exekuci vedené na spornou pohledávku.
čís.

14538.

Zákon ze dne 6. března 1906 čís. 58 ř. z.
Zápis zániku nebo změny zastupovacího práva jednatelů má v
padech § 17 zák. význam deklaratorní; došlo-Ii k němn podle
odst. 2 cit. zák. změnou společenské smlouvy, má účinek kons'tiUlfhrni.
(Rozh. ze dne 18.
Srov. rozh.

září
čís.

1905, R I 910/35.)

9252 sb. n. s.

P r v Ý s o II d povolí! na základě změny společenské smtouvy dle
usnesení valné hromady výmaz dvou jednatelů společnosti Jana P-a a
Dr. Ladislava V-i na z"kladě opovědi, kterou podal pouze jednatel spo- .
lečnosti Karel Svatopluk V. Rek u r sní s o u d opověd' zamítl. O ů
vo d y: Podre § 51 zák. ze dne 6. března 1906 čís. 58 ř. z. musí býti
každá změna společenské smlouvy opovězena k zápisu do obchodního
rejstříku všemi jednateli. Dle zápisu v obchodním rejstříku jsou t. č. tři
jednatelé, Jan P., Karel Svatopluk V. a Dr. Ladislav V., z nichž poslední
dva opověd', o kterou jde, nepodepsali. Neodpovídá tedy opověd' před
pisu § 51 cit. zák.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Ditvody:
Jde o změnu společenské smlouvy, kterou byla stanovena změna
v zastoupení spol'ečnosti tak, že společnost bude míti místo dosavadních
tří jednatelů jen jednoho, který jest oprávněn zastupovati firmu samostatně. Taková změna společenské smlouvy nabývá podle § 49 odst. 2
zákona ze dne 6. března 1906, čís. 58 ř. z. právního účinku teprve zápisem do' obchodního rejstříku. Před zápisem změny do obchodního rej-o
stříku není ten, kdo společnost má podle změněné společenské smlouvy
nadále zastupovati, oprávněn společnost závazně zastupovati (rozhodnutí čís. 6575 sb. n. s.). Jest sice správné, že zápis' zániku nebo změny
zastupovacího práva jednatehl v případě odvo'lání jednatelů má pouze
význam deklaratorni, nikoliv konstitutivní, takže zřízení jednatelé, třeba
by do rejstříku ještě zapsáni nebyli, mají neobmezené právo zastupovati
společnost a jednatelé odvolaní, třeba by v rejstříku ještě byli zapsáni,
nejsou oprávněni společnost zastupovati. Toto ustanovení § 17 citovaného zákona však neplatí na případ, byli-Ii jednatelé nově zřízeni nebo
odvoláni následkem změny společenské smlouvy v otázce zastupování
společnosti. Tu platí § 49 cit. zák., podle kterého má zápis do rejstříku
konstitutivní význam, takže i odvolání jednatelu, které jest obsaženo ve

"ení počtu jednatelů, nabývá právního úšinku teprve zápisem změny.
Stl1~le § 51 odst. 1 cit. zákona musí býti každá změna společenské
:~louvy ohlášena k obc]lOdnímu .rejstřJku všemi jed!;ateli. "Na?ýv~-li
.. od!'e shora řečeného zmena spol:,c,enske s:olouvy, t~d~z I smzem. p,<:ctu
Pdnatelů ze tří na jednoho, pravm uČInnosl! teprve zaplsem do re]stnku,
1e u do tohoto okamžiku dosavadní jednatelé jednateli společnosti a

~~~sí všichni změnu společenské smlouvy ohlásiti k rejstříku.
čis.

14539.

Dlužník nepozbývá dobrodini předpisu § 251 čis. 6 ex. ř. tlm, že ne1110bl v době zabaveni přechodně řemeslo vykonávati. Ustanovení toto
vztahuje se i na věci, jež provoz živnosti jen ulehčuji a činí výhodnějším.
(Rozh. ze dne 18.

září

1935, R II 418/35.)

PovinnÝ navrhl, aby hoblovací stroj byl vyloučen z exekuce ve smyslu § 251 tís. 6 ,:x. ř., jelikož ho nut~ě po!řebuje k da~šímu 'pro~ozu ,své
živnosti a bez neho by musel zastavIl! SVll] podmk. Pnpusl!l sam vsak,
že stolařskou živnost provozuje jen v docela malém rozsahu. P r v Ý
s o u d návrh zamítl. O ů vod y: Povinný pracuje jen na objednávku a
opravuje bedny a skříně. V době návrhu neměl práce a jest již delší
dobu bez zaměstnáni. Podle dobrozdání živnostenské a obchodní komory není hoblovací stroj pro malé truhlářství, jaké provo'zuje povinný,
nezbytně nutný a je tedy postradatelný. I když provozování živnosti odnětím bude ztíženo, musí povinný to' trpěti, neboť jeho ochrana nemůže
jíti tak daleko, by vyloučením předmětu, který k provozování živnosti
není nezbytně nutný, byly poškozeny zájmy věřitelu. Rek u r sní
s o u d vyhověl návrhu.
Ne j vy

Š

ší soud

nevyhověl

dovolacímu rekursu.

Důvody:

Povinný v době zabavení předmětného stroje neměl již delší dobu
práci, ale živnostenské oprávnění ku provozování stolařstVÍ má dále.
jeho nezaměstnanost jest jen přechodného rázu. Dlužník však nepozbývá
dobrodiní předpisu § 251 čís. 6 ex. ř., nemohl-li v době zabavení z nahodilých příčin, jako pro nedostatek objednávek, přechodně řemeslo vykonávati (rozh. čÍs. 13241 sb. n. s.). Účelem § 251 čÍs. 6 ex. ř. jest zachovati maloživnostníkovi možnost, aby provozoval živnost v dosavadním rozsahu dále, a to tak, jak jest i u drobné živnosti třeba, aby zůstala
schopnou soutěže (rozhodnutí čís. 10392 sb. n. s.). I když předmětný
hoblovaCÍ stroj není k provozu truhlářství v tom rozsahu, v jakém je provozoval povinný, nezbytně nutný, slOUží přece k lehčímu a výhodnějšímu
provozu živnosti povinného a jest již proto z exekuce vyloučen.

-

Čís.
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čís.

14540.

Vnucený správce nemovitosti jest oprávněn k rekursu, pokud to vy_
žaduje nerušené provádění vnucené správy.
(Rozh. ze dne 18.

září

1935, R II 425/35.)

P r v Ý s o u d povolil vymáhajícímu věřiteli Josefu D-e proti dlužníku Ervínu W-oví, na jehož nemovitostech byla již vedena exekuce
vnucenou správou pro jíného vymáhajícího věřitele, exekuci na živnost
hostinskou a výčepnickou. Rek u r sní s o u d odmítl rekurs vnuceného správce do· tohoto usnesení proto, že vnucený správce jest v nově
povolené exekuci třetí, nesúčastněnou osobou.
N e j v y Š š í s bud uložil rekursnímu soudu nové rozhodnutí o rekursu.
Důvody:

Vnucený správce není ovšem soukromoprávním zástupcem dlužniko~
vým, avšak jest, pokud jde o užitky spravované nemovitosti za vnucené
správy, veřejnoprávním, soudem ustanoveným zástupcem dlužníkovým
(srov. rozh. sb. n. s. čís. 13289) a jest jako ta;kový podle § 109 ex. ř.
oprávněn konati všechna právní jednání a právní činy a vznášeti žaloby,
kterých jest třeba, aby vnucená správa byla provedena. Jest proto též
oprávněn podávati rekursy, pokud to vyžaduje neporušené prováděni
vnucené správy. Ježto exekuce provedená na návrh vymáhajícího vě
řitele na živnost hostinskou a výčepnickou dlužníka se dotýká užitků
nemovitosti spravované st~žovatelem, nutno mu též přiznati právo rekursu proti usnesení, jímž tato exekuce byla povolena.
.
čís.

14541.

Obecní podnik není osobou odlišnou od obce.
Pro ustanovení právního zástupce obecního podniku pro spor platí
předpisy platné pro stanovení právního zástupce obce samé.
(Rozh. ze dne 18.
Stejně

září

sb. n. s.

čís.

1935, Rv llJ 658/34; důvody viz Úr. sb. čís. 2193.)
sb. čís. 2193.)
3043.

Čis.

14542-
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podle § 843 obč. zák. sta;noveni dražebních podmínek přísluší exekuč
I1ÍntU soudu podle zásad nesporného řízeni; pořad práva pro určení dra"
žebllích podmínek jest vyloučen.
(Rozhodnuti ze dne 19.

září

1935, R I 723/35.)

žalobce domáhá se žalobou, by uznáno bylo právem, že jest žalovaná pO'vinna snášetí, aby dobrovolná dražba nemovitostí jsoucích ve
spoluvlastnictví stran byla předsevzata na podkladě vyvolací ceny
70.000 Kč; poukazuje výslovně k tomu, že se nemůže se žalovanou
dohodnouti, jak má býti stano·vena vyvolací cena pro dobrovolnou
dražbu, poněvadž žalovaná trvá na vyvolací ceně nejméně 90.000 Kč.
P r v Ý s o u d odmítl žalobu pro nepřípustnost pořadu práva. R e k n r s n i s o u d zamW námitku nepřípustnosti pořadu práva a prvému
soudu uložil, by o žalobě zahájil jednání. D ů vod y: V rozhodnutí
čís. 10507 sb. n. s. vyslovil nejvyšší soud, že v nesporném řízení nelze,
ani když byla předložena souhlasná žádost o dobrovolnou dražbu společné nemovitosti, domáhati se toho, by soud určil dražební podmínky.
Tyto podléhají totiž soudnímu určení jen v exekučním řízení, z'/láště
také při exekuci o zrušení spoluvlastnictví podle § 352 ex. ř. Mimo exekuci může společná nemovitost pO'dle §§ 267, 275 nesp. pat. prodána
býti jenom na společnou a souhlasnou žádost všech spoluvlastníků. Taková žádost vyjadřuje také souhlas s dražebními podmínkami, jež milsí
soudu se žádostí předloženy, nebof podle § 275 nesp. pat. předpokládá
povolení dobrovolné dražby, že vlastnlk vždy musí určitě udati vyvolací
cenu. Není-li tedy mezi stranami souhl1asu o vyvolací ceně, jest pří
pustno, aby sporné okolnosti, jež jsou podkladem pro stanovení vyvolací
ceny, probrány byly v řízení sporném, když strany souhlasí s dobrovolnou dražbou společné nemovitosti za účelem zrušení spoluvlastnictví
a pTO' spor o správnou výši vyvolaci ceny o dobrovolnou dražbu zažádati
nemohou. Stanovení vyvolací ceny v takovém případě v cestě nesporné
nikde výslovně není předepsáno. Proto podlle § I zák. čís. 100/31 sb. z.
a n. nemá býti užito předpísů o řízení nesporném a nelze tedy brániti
žalobci, aby ve sporu dokázal, že vyvolací cena, tvořící jedinou podmínku dražební, o níž není souhlasu, jest správná tak, jak on tvrdí, že
odpovídá hodnotě věci a že vyšší vyvolací cena, žádaná žalovanou
stranou, jest vlastně znemožněním dobrovolné dražby, na které se spoluvlastníci dohodli.
N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody:

čís.

14542.

Dobrovolná dražba společné nemovitosti předpokládá dohodu spolui o dražebních podmínkách.
Není-Ii této dohOdy, jest k návrhu na veřejnou soudní dražbu podle
§ 352 ex. ř. třeba pravoplatného rozsudku na zrušení spoluvlastnictví
vlastníků

-

Z přednesu žalobcova jest patrno, že není mezi stranami vůbec dohody co do' nemovitostí v jich spolluvlastnictví jsoucích; strany nedohodnuvše se o vyvolací ceně, nemohou podati spoliečnou žádost o jejich
dobrovolnou dražbu, neboť společná nemovitost mimo exekuci (§ 362
ex J.) může býti podle §§ 267, 275 a 277 nesp. pat. prodána jenom na
společnou a souhlasnou žádost všech spoluvlastníků; souhlasná žádost
vyžaduje však úplnou dohodu spoluvlastníků nejenom v tom, že se má

-
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nemovítost prodatí dobrovolnou dražbou, ale též ve způsobu nnwc,rio_'
dražby, to jest o dražebních podmínkách, které tvoří podstatnou WllCaSt.
dohody 5' do?rovollné dražbě, ~ m.usí !edy účastníky býti_ smluveny a
soudu predlozeny. Nelze-ll dOSICI uplneho souhlasu o drazebních pOd-'
mínkách, nezbývá žalobci, než aby si pravoplatným rozsudkem na zrušení spoluvlastníc tví podle § 843 obč. zák. zjednal podklad pro návrh
na veřejno_u .soud_~í dr,ažby společné nem,:vit?sti ~odle, § 352 ex. ř., ježto'
H'" exekucmmu nzem Jest vyhrazeno urcem drazebmch podmínek soudem, Tuto dražbu jest však pro,vésti podle předpisů § 352 ex. ř. a
§§ 272-280 nesp. pat., i nichž plyne, že právě přezkum a stanovení
dražebníc~, pO?,mínek jest ~odst,:hlOn čás!í přípravy _a prov~dení dražby
a proto pnslusl soudu, jenz drazou provadl, tedy pn provadění dražby
podle § 352 ex, ř. soudu exekučnímu podle zásad řízení nesporného
avšak pořad práva pro určení dražební podmínky jest vyloučen (srov'
rozhodnutí čís, 5165, 5381, 6869, 7391 sb. n, s,).
'
čis.14543.

Námitky zkrácení nad polovici ceny nelze se dovolávati v řízení
o úpravě pachtovného podle vládního nanzení čís. 164/33 Sb. z. a n.
(Rozh. ze dne 19,

září

1935, R I 824/35.)

V ~íze?í o ú~;avě, p~chtovného zahájeném k návrhu pachtýřů podle
7 vladl1lho nan,zel1l ČIS, 164/33 sb, z, a n, namítl pro pach tova tel , že
uprava pachtovneho, kdyby byla provedena, by proň znamenal!a zkrácení přes polovici ceny. Niž š í s o u d y uznaly podle návrhu.
N e j vy Š š í s o u d, nevyhověv dovolacímu rekursu uvedl v otázce
námitky zkrácení přes polovinu ceny v
'
~

důvodech:

Námitka zkrácení nad polovici ceny obecné nemá místa v řízení
o úpra:,u ~achto~néh?" neboť vl~dní,?ařízení čís, 164/33 přesně určuje,
do Jake mlry ma bytr pachtovne Slllzeno, takže tímto specielním před
pis_em)e při úpravě pachtovného vyloučena platnost předpisu § 934
obc. zakona.
čis.

14544.

K výkladu § 20 čís. 3 zák. čís. 320/19 Sb. z. a n.
Ustanovení čl. JIl čís. 3 zákona ze dne 1. dubna 1921 čís. 161 Sb. z.
a n. pla~ i ~ro ,obor ju,t'isdikčni normy. O žádosti maužela bydllciho
v t. zv. hlstonckych zemlch za rozluku dobrovolně rozvedeného manželství podle § 15 rozl. zákona proti manželi bydlicímu na území práva slovenského rozhoduje krajský soud bydliště ža~lova.
(Rozh. ze dne 19.

září

1935, Nd I 401/35.)

čís.

14544 -
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V záporném kompetenčním konfliktu mezi krajským soudem v P.
(čechy) a krajským soudem v U. (Podkarpatská Rus) rozhodl II e j vy Š š í s o u d, že k rozhodnutí žádosti Blaženy K., bydlící v p, (čechy)

:za rozluku dobrovolně rozvedeného manželství podle § 15 rozl. zák.
s Josefem K., bydlícím v U. (Podkarpatská Rus) je podle § 20 čís. 3
poslední věta rozluk. zákona příslušný krajský soud v P. (čechy).
Důvody:

Blažena K., bydlící v P. (čechy), vznesla u krajskéhO' soudu v P.
(tamže) žádost za rozluku svého dobrovolně rozvedeného manželství
s Josefem K., bydlícím v U., pro nepřekonatelný odpor podTe § 15 zák.
čís. 320/19 sb. z. a n. Protože této žádosti nepředcházel spor O rozvod,
platí tu ustanovení § 20 čis. 3 zák. čís. 320/19 sb. z. a n., podle něhož
jest místně příslušným k ro.zhodnutí předevšim sborový soud, v jehož
obvodu má svůj obecný soud manžel, proti kterému žádost za roiluku
směřuje; nemá-li však tento manžel svého obecného soudu v tuzemsku,
jest příslušným sborový soud, v jehož obvodu má žadatel svůj obecný
soud. Krajský soud v P., vycházeje z názoru, že ustanovení § 20 zák.
,čís. 320/19 sb. z. a n. platí pro celou oblast československé republiky,
prohlásil se za nepříslušna a postoupil spisy krajskému soudu v U,
Avšak ani krajský soud v U. neuznal svou příslušnost, poukázav na to,
že na území Podkarpatské Rusi platí ve věcech manželských dosud zák.
čl. XXXI:1894, který nezná ani t. zv. dobrovolný rozvod, ani jeho pře
. měnu na rozluku. Že pro země Slovenskou a Podkarpatoruskou neplatí
předpis § 2? č~s; 3 zák. čís. 32'0/19 sb. z. a n. o, soudní příslušnosii
k rozhodnutr o zadostech za rozluku ve smyslu § 15 téhož zákona plyne
jasně z ustanovení § 30 tohoto zákona, podle' něhož se na Slo~ensko
vztahují ustanovení §§ 1 až 12 a § 25, pokud se týká zrušení § 25 zák.
čl. XXXI: 1894, a dále z úvahy, že v zemích Slovenské a Podkarpatoruské
zůstaly v platnosti zejména předpisy §§ 75 a 107 zák. čl. XXXI:1894
o právu manžels.kém, jež stanoví, že manželství může býti rozloučeno
neb? roz~~de~o Jen SOu?covskjm r~zs,udkem, nikoli tedy pouhým usnesemm v nzem nespornem, a ze kazdy z rozvedených manželů, trval-li
rozvod od ~t~lu a lože 21 léta ?d_p'r~vní moci rozsu_dku, může žádati, aby
soudce zmeml rozsudek rozvade]lcl od stolu a loze v rozsudek na rozl~~u. I.'rajský ~oud v U. yedy, nepoc~ybil,. neuz,nal-l! v tomt,o případě svou
pnslus_nost, opr~nou o predpls, ktery na Jeho uzeml neplatr, třebas v jeho
obvode ma SVUj obecný soud manžel, proti němuž žádost za rmluku
s?Jěřuje. Avšak nelze míti z~ to, že by se srovnávalo s duchem zákona
-čr~. 320/19 sb. z. a n., aby zadatelka byla vůbec zbavena možnosti domahatr s~ rozllu_ky P?dl,e ~ 15 t~hož zábma pouhou skutečností, že její
rozvedeny man zel presldhl ne sice do clzozemska, ale přece do území,
k?e § 20 ro~l. zák. neplatí. Východisko tu poskytuje ustanovení poslední
~~ty § 20 ČIS. 3 rozl. ,,:ák., že ,v případě" nemá-li manžel, proti kterému
za~os,t za ro,zluku smeruje, sveho obecneho soudu v tuzemsku, jest pří
slusnym sborový soud, v jehož obvodu má žadatel svůj obecný soud.
Po~u_d se v.§ 2'0 čís. 3 rozl. zák. mluví o »tuzemsku«, jest tím rozuměti
prave tak, pko jest podle čl. III čís. 3 a čl. VII čís. 2 i) zákona ze dne
Clvllnf rozhodnt'U XVII.

38
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1. dubna 1921 čís. 161 sb. z. a n. ustanoveno pro obor civilního
soudního - Ono území československé republiky, v němž platí zálwnri'
předpis § 20 rozl. zák., neboť tu jde o předpis upravující příslušnost
ných soudů, jenž by patřil vlastně systematicky do jurisdikční
k čemuž se podotýká, že původní ustanovení čl. X uzov. zák.
o pojmu »tuzemska« zůstalo zřejmě jen nedopatřením zákonu(larcO"vn
v zákoně ze dne 1. dubna 192;1 čís. 161 sb. z. a n. nepovšimnuto, že
jest je i pro obor jurisdikční normy vyložiti podle ustanovení čl. III čís.
zákona čís. 161/21 sb. z. a n. Odpůrce žadatelčin nemá svůj obecný
v území, ve kterém platí § 20 zák. čís. 3QO/10 sh. z. a n .. , pročež
místně přísl'ušným sborový soud, v jehož obvodu má svůj obecný
žadatelka, t. j. krajský soud v P.
čis.

595

době

o

úmrtí jejich otce v uschování spisy a korespondenci, týkající se
rozlukového sporu, že však okolnost tu popírá a zdráhá se udatI,
listiny jsou, a žádají proto, by žalovaná byla uznána povInnou slořísahu o tom, co je jí o těchto listinách známo a předložiti Jich sežalovaná sice ještě před zahájením sporu projevila ochotu žádazn~ přísahu složiti, proti žalobě však namítla, že k tomu není povinna,
n~bOť spisy a soukromá korespondence Tmericha S-a, týkající se jeho
nozlukové rozepře, jež ostatně v době úmrtí 5-a ani v úschově neměla,
~ejsou jměním podle čl. XLII uvoz. zák. k c. ř. s. a mimo to by porušila
. slib daný zemřelému před jeho úmrtím k jeho opětovné žádosti, že si
~epřeje by žal10bkyně se dozvěděly obsah těchto spisů (jeho soukromé
koresp~ndence). Žalobě bylo vyhověno soudy vše ch tří s t o I i c,
ne j v Y š š í m s o ude m z těchto

!

14545.
důvodů:

Jde o koupi úhrnkem, nebyly-li při prodeji
a cena jednotlivých předmětů.
Pojem hospodářského inventáře.
(Rozh. ze dne 19.

září

inventáře

ujednány

1935, Rv I 2277/33.)

Žalovaní koupili od žalobců s nemovitosti i živý a mrtvý inventář
obnos 93.000 Kč tak »jak stojí a leží«, aniž byly věci a zvířata po,číl;in\r.
měřeny a váženy. Proti žalobě na zaplacení jeho ceny namítli
že soupis inventáře ani mrtvý inventář nebyl jim dodán a že
inventář byl vadný.
S o u d y uznaly podle žaloby, o d vol a c í a n e j v y Š š í
z těchto d ů vod ů: Jde o koupi úhrnkem, nedošlo-Ii k určitému
v počtu a ceně jednotlivých předmětů inventáře. Pouhé
odhadování jednotlivých předmětů takové ujednání
Výtka, že názor prvého soudu o koupi Ú1hrnkem podle § 93'0 obč.
není správný proto, že nešlo o věci sourodé, není oprávněna, ježto
pojmem hospodářského inventáře živého či mrtvéhoiest rozuměti
soubor hospodářského zařízení k vedení hospodářství nutného, který nepřestává býti inventářem proto, že snad ta neb ona věc scházela. Téže
zásady dlužno užíti i při převzetí inventáře živého i zásob úhrnkem.
prvé stolice použil tudíž správně ustanovení § 93'0 obč. zák., § 10490bč.
zák., pokud šlo o t'O, že v inventáři scházely jednotlivé předměty nebo
že předměty ty vykazovaly vady, když nebylo tvrzeno, že cena úhrnkem
předaných věcí klesla pod polovici.
čís.

»Jměnim«

podle

čl.

14546.

XLII. uvoz. zák. k c.

(Rozh. ze dne 19.

záři

ř.

s. jsou i soukromé dopisy.

1935, Rv I 2501/33.)

Žalobkyním byla odevzdána pozůstalost po zemřelém jejich otci
Emerichu S-ovi jako zákonným dědIčkám. Tvrdí, že žalovaná měla

Co' do právního posouzení věci nelze ovšem žalobuí žádosti vyhovětí
již proto, že žalovaná projevila ochotu vyjevovací přísahu vykonati, ne~
boť šlo o prohlášení učiněné během vyjednávání o smírné vyřízení VěCI,
jímž žalovaná nebyla vázána ve sporu. Leč jinak vyhovuje odvo,lací rozsuMk zjištěnému stavu skutkovému a předpisu čl. XLII uvoz. zák. k c.
ř. s. V nauce není o tom sporu, že i soukromé dopisy jsou předmětem
práva vlastnického a mohou býti částí jmění zejména jmění pozůstalo'st
ního (Kl1ang, komenl. k § 531 str. 14 a literatura uvedená v komentáři
. Krainz-Ehrenzweig 1923 sv. 1/2 § 206 pozn. II). Z téhož stanoviska vychází i naše zákonodárství, ja'k patrno z předpis-ů § 251 čís. 11 ex. ř.,
ustanovujícího nezabavitelnost dopisů povinného, a § 56 pat. o nesp.
říz., který v příčině spisů týkajících se duchovní správy nařizuje oddě
lení soukromých písemností od pozůstalostního jmění. Žaloba podle čl.
XLII uvoz. zák. k c. ř. s. pří.sluŠí i tomu, kdo sice ví, že jmění zde jest,
ale jest v nejistotě o jeho osudu (rozhodnutí čís. 1027, 11855 sb. n. s.).
A'ktivní oprávnění žalobkyň jest opodstatněno nespornou skutečností, že
jim jako zákonitým dědičkám byla odevzdána pozůstalost jejich otce
Emericha S.
o

Smlouva podsudnická

či

čís.

14547.

smlouva nájemni (pachtovní)?

(Rozh. ze dne 19.

září

1935-, Rv I 1413/35.)

Proti výpovědi z hostinských místnosti namítl žalovaný nepřípust
nost pořadu práva tvrdě, že uzavřel' se žalobci ohledně vypovídaných
místnosti smlouvu nájemní dne 8. listopadu 1921, takže podléhá ochraně
nájemníků. Tvrzení to žalobci popřeli jsouce názoru, že nešlo o smlouvu
nájemní, nýbrž o smlouvu podsudnickou. P r v Ý s o u d prohlásil výpověď za účinnou, uznav. že mezi stranami šky o smlouvu podsudnickou, případně o smlouvu pachtovní. O d vol a c í s o u d výpověď zrušil. D ů vod y: Rozhodnutí sporu závisí od rozřešení otázky, zda pí38'
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sem;,á sml'ouva .ze óne 8~ lis.topadu ,1921 jest smlouvou nájemní či
V m potvrzuje zalobce, ze zalovanemu pronajal hostinské místnosti
jsou t,,;,;, podro~ně vYI;0čteny, .dále, .se u~ádí, že p.r?nájem děje s~
dobu tn po sobe jdouclch let a ze najemne bude čmlÍl ročně 5% z
dejní ceny jakéhokoli druhu piva, které se bude prodávati
vý~epu; Jsou tu t~díž dány vešk~~é př~dp~klady, které předpisuje §
o~c~ zak~,ke, vzmku ,smlouvy najet;'m; Pls;mna smlouva obsahuje
jeste dalsl zavazky zalovaneho, zejmena, ze bude platiti žalobci
procento za propůjčení hostinské koncese, za používání veškerého
ven táře, jakož i jménem poměrné části ze zisku, než povahou těchto
ších úmluv není se třeba vůbec zabývati. Námitka žal'ovaného, že
od 8. listopadu 1921 byl nájemníkem vypovídaných místností
se ledy správnou. Tím zároveň je rozřešeno, že na nájemní po~ěr
h~je se zá~on o ochraně nájem?íků, neboť jeho vznik spadá do
prea 31. hroznem 1928 (§ 26: zak. o ochr. náj.). Že by snad
.
jekt z jiných důvodů nepodléhal ochraně, žalující strana vůbec netvrnil,
nebo i' phpustnost výpovědi dovozovala výhradně z okolnosti, že
jemní smlouvě oošlo prý až 1. červeEce 1929, kdežto smlouva 8.
padu 1921 že byla nikolli smlouvou nájemní, nýbrž podsudníckou:
Okolnost, že podle výměru magistrátu hlavního města Prahy z 19. ledna
1934 berní Správ'l pro své účely pokládala dotyčné místnosti za nechrác
něné, je nerozhodnou. Nájemní smlouvy podléhající zákonu o ochraně
nájemníků mo'žno vypověděti jen, svolí-Ii k tomu okresní soud v jehož
obvodu jsou najaté místnosti (§ 1 zák. o ochr. náj.) a proto' procesní
soud pochybil, když výpověď prohlásil za účinnou.
Ne j vy

Š

ší soud

nevyhověl,

dovolání.

Ditvody:
.. Přisvědčiti jest ?dv~lacímu soudu, že rozhodnutí sporu závisí předec
vSlm na rozhodnutI otazky, zda smlouvou z 8. listopadu 1921 vznikl
mezI stranami poměr nájemní - po případě pachtovní, jak usoudU od~olací .so~d, či poměr podsu~nic.]{ý,)ak tvrdí dovolatelé a za jaký povazova! Jej I prvy so.ud vyslovlv, ~e slo »0 smlouvu pachtovní resp. podsudn:ckou«. V dopISU ze dne 8. ltstopadu 1921 potvrdil.spolužallljící Hynek C. žalovanému, že mu pronajal vypovídané místnosti na dobu tří let
počínaje dnem ll. listopadu 192'1, k provozování hostinské živnosti z;
nájemné 5% prodejní ceny vytočeného piva, dále za propůjčení hostinsk,e k.o'll~es~ 1.%, za používání veškerého inventáře 2.% a jménem pomerne čash ZIsku 2Yz% celkem za nájemné 10Yz% prodejní ceny vytoče,né~o piva, splatn~ čtvrtl~tn~ poza?u. Podle smlouvy té byl žalovaný
opravnen provozovatI v najatých mlstnostech hostinskou živnost na
vl'astní účet a na svou odpovědnost a zavázal se platiti sám daně a poplatky 'z provozované živnosti. Nejvyšší soud dovodil v rozhodnutí Čís.
6'~11 sb., n. s., že smlouva P?dsudnická může býti buď smlouvou ryze

name..,zd. .nt, nebo sn?louvou sveho druhu v

zákoně

nepojmenovanou, nebo

konecne . pachtovm smlouvou o provozování hostinské živnosti v najatých místnostech, a že rozhodujícím je ·vždy obsah smlouvy. Podle obsahu svrchu dotčené smlouvy nelze mluviti o poměru námezdním vůbec,

schází tu nejdůležitější př!znak takového pon;ěru, t. j. ~sobní
závislost zaměstnaneho v podntku zamestnavatelove, Jak
nejvyšší soud podro?n,ě v rozhodnut~ čís. 13641 sb. n. s., k ně, e k zamezení opakov«m odkazuJe. Neslo tu tedy o smlouvu pod_
'~kOU v užším slova smyslu, nýbrž o' smlouvu pachto.'mí o ,prov?zos~ ~I hostinské živnosti v najatých místnostech. Hlavmm predmetem
va~1 uvy bylo provozování hostinské koncese žalovanému do užíván!
~ kdežto najaté místnosti hostinské sloužily jen tomu, aby žalo vany
v nich provozovati host!?~kou živ~~st. Ž!v~ostens~é koncese měl
, lovaný podle smlouvy vyuzIÍ! svou pIh a pnčmltvosÍl (§ ~ 091 obč.
~~k.), takže podle pra~é pr~vní pov.ahy ~mlo~vJ: byl ž,alovany pach~y~
,
hostinské žlvnosh s mlstnostml potrebnyml k JeJlmu provozovam
rem v rozh. čís. 4267, 4984, 9862 a j. sb. n. s. a rozh. čís. 889 sb. min.
~sr~a~.). Nelze sice souhlasili s názorem, že smlouvou .z 8. Iistop~du 1,921
I založen poměr nájemní, ale to by bylo Ihostejne, prot?ze zakon
y ch raně nájemníků se vzt«huje podle § 7 také na pachto~m smlouvy:
o 0rovoZO vání živnosti v najatých místnostech. Kromě toho zal\.lbcI samI
~ fízení před prvou stolicí doznali, že v dubnu 1923 spolužalující ,Hynek
Č vzdal se koncese ve prospěch žalovaného, že však na smluvmm pom'ěru nestala se jiná změna, než že, žalov~n!, platil I?ak ~p,latu 9Yz,%
prodejní ceny z vytočeného piva.,. TllT~ zment!a s,: ~vs~n: JlZ '! r. :923
smlouva pachtovní ve smlouvu naJemm, nebol pa" Jedmym predme,tem
smlouvy zůstalo užívání místností za nečitou úplatu (§ 1090 obč. zak.).
Jinak stačí odkázati k správným důvodům napadeného ro·zsudku.

m,:

r;;W'
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čís.

14548.

propachtoval-Ii vnucený správce za souhlasu exekučního soudu
pachtované pozemky dosavadnlmu pachtýři i na rok 1935/36, došlo tím
k prodloužení (obnoiVení) pachtovního poměru mezi dosavadním pachtýřem a vlastníkem pozemkfI podle § 1 vl. dař. ze dne 8. března 1935 čis.
39 Sb. z. a n.
.
(Rozh. ze dne 19. záři 1935, R II 365/35.)
Podle pachtovní smlouvy měl Heřman Sch. spachtovány od Elsy
N-ové pozemky ve výměře 106~107 měř~c až do
ř]jna 1934;,Na část
pozemků Heřmanem Sch-em spachtovanych ve vymere 37 menc, byla
dne 18. dubna 1934 uvalena vnucená správa. Tyto pozemky propachtoval vnucený správce dosavadnímu pa~htýři Heřm~nu Sch-o~! i n~dále
pro rok 1935/36 a Heřman Sch. na mch skutečne hospodan. Navrhu
jeho na slevu pachtovného podle § 1 vl. nař. čís. 272/34 Sb. z. a n. a § 1
vl. nař. čís. 39/35 Sb. z. a n. prvý soud nevyhověl. D ů vod y: Předpo
klad § I vlád. nař. čís. 39/35 sb; z. a n. nen, dán, neboť pozemky. byly
propachtovány bez úmyslu a vule propachtovatelky z vule vnuceneho
správce resp. exekučního soudu, kdežto § 1 cit: ~Iád. nař. má zř.ejm~ na
mysli, že původní pa~h!ovní sml?uv~ s,e, prodluzu,le res~ ..?bnov;'Je, treba
za podm!nek změnenych, mezI tymlz osobamI a z JeJIch '!ule. R e k u r sní s o u d uložil prvému soudu, by o návrhu pachtýrovu znovu
rozhodl. O ů vod y: Podle ustanovení § 109 ex. ř. má vnucený správce

!.

598

-

Cis. 14549 _
-

L1S.

l"tJ"T::J-

599

neo?mezené právo spravovati nemovitosti, a vstu u'e
o
t,;ke do, ~mluv, povinným uzavřených a může ted! dJOjí~ dusledku
ův~g,~~Jevem
vule }ak.e k yrodloužení nebo k obnovení smlouv
uza~rene. jez~o soud první stolice, vycházeje z od~h~lného
zabyval se .vubec otázkou, zda k tomuto obnovení nebo HctLU:ru
smi'o.uvy doslo, bude mu potřebné okolností vys'etr','t,'
pnldloužen
noutI.
a znovu
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Bylo··li propachtováni pozemků vnuc
dem schváleno (§§ 111 112 e ')
b fnym spra~ce~ exekučním soupachtov~lÍ poměr mezi Heřma:~~' SCnh~ ~lf~~t';.J.s~~ ad~~ě~hio~osava.~~í
prodlouzen nebo obnoven po rozumu § 1 vlád
..
. 8
37 menc
čís. 39 sb. z. a n. je nerozhodno, že toto r.o,dl~~~~:tl: . bř~zna I 9~5
ma~em S;:h. propachtovatelka Elisa N. os!bně, nýbrž ~e Ut~~UV'!~ .~ Her_
cenl;' spravc~, n~boť vnucený správce je pokUd se ty' če "t~~,m vnuvane nemovltostt, za vnucené správ v' ř .
"
UZl II spravo_
venÝ!'1.zá~tupcem dlužníka (rozh. sb. Yn. :. ťí~~~r;vmm, soudem ustano_
t?vnl.m,: jim se schválením exekučního soudu (§§ ~ 1a aS~i~uvam! aCh ~~e;~\Je po zrušení vnucené správy i dlužník vázán (rozh. e~Sr.13u2Zt9
o

o

I

t
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~yla-li nemovitost, na niž jest vtěleno rávo . t ·
.
po te rozdělena na několik ideálních poJ}lů v ~~avm. zaipohle~avku,
dobný simultannimu právu zástavnímu' h ~ z , pr~vn ~me!. pozaplacení celé pohledávky z každého 'po~ 'I ekťnt y~řttel ~uze zadati
spolltvlastnický podll ze zástavniho závazk~upr~;u~~~ take kterýkoliv
(Rozh. ze dne 19. září 1935, R II 411/36.)
Na dům v Z. bylo vloženo zástavní r'
.
.
.
K-ové, pfO'vdané V-ové v době kd
pavo plO pohledavku Zdenky
tři vlastníky, náležela jednom~ vIIst~~ruov;t~~t t\rOďděj~ přev!,dená na
stal se za jednotnou pohledávku na cel" .~ ze v ,a, prava zastavního
z~~:). jedním z pozdějších Spoluvlastní~6 nemhOv~1!~. telesu (§ 1~ knih;
ventelka Zdenka K-ová provdaná V-o ' Id ~~V! OS! se. stala zastavm
dluhuprostě Ludmile K-ové' J'ez' z'a' da' va.. ea n.'klsvu) dtl prodala tato
hl" .
, . nym na za ade vým
Oh
ase?" by ,byl povolen na koupené ideální třetině
. k azn~ o Pf?stavmho prava pro celou pohledávku P r '
po.z,em ~ vymaz zaD ů vod y: Na ideální třetině Zdenky K-o v 1 s o ~ d .zadost~ nevyhověl.
kdy vloženo zástavní rávo ro oh
ve p;ov. ane V-Ove r;eby~o nivložer;a a
byl:
. . ~ ~e .v~ Svem vymaznem prohlášení om lem d' . , '
za
,dealn, tretme nemovitosti patřící dříve Zd
y K .ommva, pouze na
Neboť tim, že nemovito'St která původně epn~t':'I'~vde provdané V-ové.
,
n a Je nomu vlastníkovi,
o

~ajt~l~oSUd

~ajiště~a !a c~~~át~~~' nr;;~~~i:~!~ P~itl~~~VkJ':k

<ešla po zajištění pohledávky do spoluvlastnictví tří spoluvlastníků, nepr . se ještě stav pozemkové knihy ohledně zajištěné pohledávky, netato zůstala stále zajištěna na celé nemovitosti a není vtělena na
'deální třetině nemovitosti patříci dříve Zdence K-ové provdané V-ové.
těchto důvodů nelze provésti žádaný výmaz na základě výmazného
rohlášení, kde výslovně jest řečeno, že uvedená pohledávka má býti
~ymazána, pokud vázne na ideálni třetině nemovitosti, patřicí dříve
Zdence K-ové provdané V-ové. Tím, že Zdenka K-ová provdaná V-ová
'ako býval1á knihovní věřitelka, ktení měla a má pohledávku zajištěnou
~a celé nemovitosti, nabyla vlastnictví k třetině nemovitosti, zanikla
konsolidací třetina zajištěné pohledávky, takže by Zdenka J<-ová provdaná V-ová mohla vydati výmazné prohlášení jen, pokud jae o třetinu
pohledávky a nikoliv ohledně celé pohledávky, když nemá k tomu souhlasu ostatních spoluvl'astníků. Rek u r sní s o u d vyhověl návrhu.
D Ů vod y: Tím, že vlastnictvi zatížené nemovitosti přešlo na několik
spoluvlastníků, vzniká sice poměr simultánnímu právu zástavnímu obdobný následkem nedilnosti hypotéky, ale nikoliv simultánni právo samo ve vlastním slova smysliu, protože tu není několik zástavních práv,
nýbrž jediné a platí tudiž zásada, že, přejde-li nemovitost, která patřila
jen jediné osobě, na které vázlo právO' zástavní, na několik spoluvlastníků, plat! analogicky zás"dy o simultánním zástavním právu a 'každý
ideálni podil několika spol'uvlastníků ručí solidárně věřiteli za celou jeho
pohledávku (viz komentář Krainz-Ehrenzweig, Věcné právo § 288 str.
521 a komentář Mayer, Věcné právo str. 229 § 288 čís. 1 odst. 2', rozhodnutí Ol. U. n. F. 1903, čís. 1'626, 1903, 3640, 3764). Tím, že nabyla
Zdenka K-ová provdaná V-ová práva vlastnického k ideální třetině, zaniklo zástavní právo konsolidací, avšak když opět svůj podil Ludmile
K-ové prodala, zástavní právo .obživlo (§§ 1445, 1446 obč. zák.), ježto
úplný zánik práva zástavního nastane teprve výmazem práva tohoto.
Zdenka K-ová provdaná V-ová prodala svůj ideální podil nemovitosti
Ludmile K-ové břemen prostý a vydala této výmazné prohlášení, na
základě kterého múže Ludmila K-ová jako vlastnice ideální třetiny nemovitosti zástavní právo vymazati, resp. převésti zástavní právO' na novou pohledávku, která neni větší, než 'zapsaná (I. zv. vlastníkova hypotéka - §§ 469 a 470 obč. zák.). Jednotnost pohledávky a zástavního
práva nevylučuje však podle § 222 ex. ř., aby věřitel některé z dlužníků
úplně nepropustil' z ručení, případně nepožadoval svoji pohledávku ode
všech neb jen od jednoho solidárního dlužníka. Ú,čel § 222 ex. ř. spočívá
v ochraně pozdějších věřitelů, aby nebyli zkráceni ve svém právu na
uspokojení. Podle § 894 obč. zák. neprospívá ostatním spoludlužníkům
úleva nebo osvobození, které dostane jeden spoludlužník pro svou osobu.
Dle zásad koreality jest tedy věřitel oprávněn propustit jednoho sol'idárního dlužníka z ručení a není po'třebí, aby svolili k tomu další spoludlužnici.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

t

Důvody:

Podle knihovního lustra a zjištění nižších soudů bylo vloženo na
v Z. zástavní právo pro pohliedávku Zdeny K., provdané V. v době,
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kdy nemo'vitost ta, později převedená na tři vlastníky, náležela
vlastníku, takže vklad práva zástavního stal se za jednotnou punl,'aavk,
na celém knihovním tělesu (§ 13 knih. zák.). Jestliže později nemnU;'n.'
ta byla převedena na tři spoluvlastníky, a tak co do práva vl,asl:nil:kéh"
rozdělena na tři ideáliní spoluvlastnické podíly, nemůže okolno'St ta
nijak na újmu hypotekárnimu věřiteli, neboť tím na jednotnosti POnI".,
dávky ani na jednotnosti zástavy se nic nezměnilo. Za celou pO'hl<'dilvku
ručí v takovém případě na dále i každý spoluvlastnický
(§ 457 obč. zák.), jako by ručila i při lysickém rozděleni každá ie,jncltli'vó,
část (§ 847 obč. zák.) a podle § 15 knih. zák. a § 222 exek. ř. může vě
řiteli žádati zaplacení celé své pohledávky z každého ideálního podílu
i z výtěžku docíleného při dražbě jednotlivého spoluvlastnického podílu:
Správně dovodil rekursní soud, že, přešlo-li vlastnielví zatížené nemovi_
tosti na několik spoluvlastníkfl, nevzníkne síce símultanní právo zástavní
ve vlastním slova smyslu, ale že vzniká právní poměr simultannímu
vu zástavnimu obdobný (srov. k tomu také ještě Klang str. 3015 a rozh.
býv. nejv. soudu ve Vídni čis. 653, úř. sb.). Je proto použíti v případě
tom obdobně i zásady vyslovené v § 15 knih. zák. a § 222 exek. ř., že
zástavní věřitel jest oprávněn propustiti kterýkoli zavazený spoluvlastnický podíl ze zástavního závazku (srov. k tomu fO'zh. čís. 11754 sb.
n. s.). Svolila-li tudíž Z. K. provd. V. ke vkladu výmazu práva zástavního za její pohledávku na patřivší jí ideální třetinu zavazené nemovitosti, nel:ze zamítnouti žádaný knihovní zápis, nebylo-li tu nějaké jiné
závady podle § 93 a násl. knih. zák. Poukaz k rozhodnuti čís. 4762 sb.
n. s. nehodí se na případ, o který tu jde, v němž jest řešiti pouze otázku,
zda smí býti povolen žádaný knihovní zápis.

.
da roto' nastala ujednaná ztráta lhů!. žalobce tvrdil v ž,alobě"
. 91e~II~:aná ~osud žádné splátky nezaplatila, ač byla ža,lobcem opetovn~
ze za I ní opomenuta. Když žalovaná proti tomu tianlltl~ a slozenkaml
O ~a~v~~e spořitelny dokazovala, že splátky dosud spl~tn,e z,apravII~, ba
Kč přeplatila, změnil žalobce svůj předn:s a tvrdIl, ze. zalov~na r;eo 'I splátky po podání žaloby a proto ze nastala ztrata lhu!. !In:
dO~rz.~ a vůj původní přednes tak že ztráta lhůt nastala pro nedodrzem
. zn;em lS tných po podání žaloby' nikoliv pro nedodržení lhůt splatných
Ih,u~ sPo~áním žaloby. Odvolací ~oud neshledal nutným jedn~ti o tom!o
pre
'alobcově poněvadž žalobce zažaloval celou pohledavku z dutvrzem
z
, lhůt před
.podalllm
. . 'za1o;b y,.kd ez'to t v~zem," ze,
t rza 'ta
vodu nastalé
ztráty
lhůt nastala teprve za sporu, jest okolnostI, pro k.tero~ zal~bce. zalob~
e odal a samozřejmě ani podati nemohl: Tento naz~r. Je prayn.e. mylny.
~I,~tí tu předpis § 405 c. ř. s., podle něho'z lze odsoudl!1 k pln.em I tehdy,
· se dospěly' m aspoii do vydání rozsudku v prve stoltCI. Okolnost,
,,' ,
.,
.hl 'alob
sta I0-1I .
, . dospělost nastala opomcnutIm zalovane az za sporu, Jez mo o z , ze teprve za sporu býti uplatněno nemá významu pro rozhodnuŤl ve
c~m mé ny'brž po případě pro ro~hodnutí o' útratách. Pro rozhodnutí
vecIvěci
sa samé
,
, k t "
I'tk
I tné po
stačí nedodržela-li žalovana s u ecne spa y sp ca
ve d' ní žaloby neb~.f byl žalobní nárok v době vynesení rozsudku soudu
P~v:í stolice dospělý. Kdyby ~aloba mus:l~ ?ýti př~", to ~amít;tuta J.er;
~ tohoto důvodu, že žalobni narok !Iebyl Je~te dospelym v.dobe p.odam
žaloby, byl by žalo?ce nucer; I:0~atI novo,u za!obu. Z~mez~lI tak~ve zbytečné množení sporu, jest prave učelem predplsu § 406~. r; s. Vytka dovolatele, že mělo býti učiněno zjiŠtění.o Jeho tvrzem, ze ~ebyly dodrženy lhůty splatné po podání žaloby, Jest proto opodstatnena.
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K § 406 c. ř. s.
Žalobce může za sporu opříti žalobu o tvrzeni, že
vané pohledávky nastala p o podáni žaloby.

dospělost

zažalo-
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žaloba podle § 523 obč. zák. přisluší vlastníku ,proti. ~ažd~m~ rušiteli' nezálež! na tom, že rušitel jednal v zastoupem a zajmu tře(tiho na
zákÍadě jim domněle vydrženého práva.

,

(Rozh. ze dne 20. září 1935, Rv I 2057/33.)
(Rozh. ze dne 20.

září

1935, Rv I 154533.)

žalobce tvrdě, že neplacením splátek ujednan}'ch pod ztrátou lhůt
tato ztráta nastala, zažaloval celou dlužnou pohledávku. Proti žalobě
namítla žalovaná předčasnost tvrzením, že splátky dodržela a prokázala
své tvrzení složenkami poštovní spořitelny. Žalobce na to změnil před
nes potud, že tvrdil, že žalovaná nedodržela lhůty p o podání žaloby.
Ni ž š í s o u d y žalobu zamítly, o d vol a c í s o u d pro tentokráte.
Ne j vy Š š í s o u d zrušil rozsudky nižších soudů a prvému soudu
uložil nové jednání a rozhodnutí.
Důvody:

Rozhodnutí závisí jen na tom, - ježtO' zažalovaná pohledávka nebyla popřena co do důvodu, nýbrž byla namítána pouze předčasnost žaloby pro povolení lhůt, - zda žalovaná při zapravování lhůt byla v pro-

Proti žalobě podle § 523 obč. zák. dom~haj~ci se ~znání; že žalo~a
ným nepřísluší služebnost cesty po p~)ZemClch zal.ob,cu nal12ltlt sp~luza
lovaní Rudolf a František K-ov;' že SI neosobo'valt teto shlzeb,:,o'SlI, P':něvadž po pozemcích žalobců jezdili z, pří~azu íalo,vané Man; K-ove,
jež ostatně služebnost cesty na pozemclch t~ch vyd;zela. P r v y s o u d
nevyhověl žalobě, pokud směřovala protI zalov~nym R,udolfu. a Fran~
lišku K-ovým, jinak jí vyhověl, vzav za prokazan~, ze ,M~n: K-ov~
tvrzenou služebnost nevydržela. D ů v.o d y: ~~loyalll poprel~ ~e. by, SI
byly kdy služebnost nějakou osob.ovalt a !vrdllt, .~e, po~ud prel.?lt, pre.jeli z příkazu své matky a pro< Její prospe.ch .. JIZ z pOJl~u sluzebnoslI..
která má sloužiti jen určitému objekt~ a r;lkoltv ?sobe, da ,se. usuzovalI,
že žalovaní tito neměli úmyslu nabýtI sluzebnostl. Zalovam SIce po p~
zemcích přejel,i, ale žaloba sama tvrdí, že byla ~o jen ~alovaná Ma.rte
K-ová, která prohlásila při konání obecní komIse, ze se vzdy ta~ JezdIlo.
Spolužalovaní neprojevili, že by si služebnost kdy byly osobovalt a proto
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není žaloba proti nim odůvodněna. Nemůže proti nim býti rozh')dllutO •. '
že jim přísluší služebnost, když si ji nikdy ne~sobova!i a z.alOOCI
to netv"dili. O d vol a c i s o u d uznal podle zalaby I proh RUldo,Uu
Františku K D ů vod y: Žalobou zápůrčí může býti stihán i ten,
vlastnictví druhého rušil určitým neoprávněným způsobem, sobě však
z toho neosobuje práva služebnosti. Naproti tomu může býti žalován
také ten, kdo sám do vlastnictví druhého nezasáhl, avšak protiprávní
zásah osoby třetí schvalu.ie, když dle poměrů, ve kterém jest k tétotřelí ..
osobě, dlužno za to míti, že si tento její zásah na vlastní držbu počítá
(viz mzh. čís. 3474 sb. z. a n.). Tak tomu jest v daném případě. Žalo_
vaní František a Rudolf K-ovi, synové žalované Marie K-ové, sami udávají, že si sliužebnost chůze a jízdy přes pozemky neosobují a pakliže
přes tyto pozemky přejeli, učinili t<lk pouze z příkazu prvžalované Marie
K-ové. která služebnost jízdy si právem osobuje, poněvadž ji vydržela.
Přiznávají tím, že jízdu podnikli k příkazu své matky, která si služeb_
nost tuto osobuje, že tudíž zásah podnikli pro osobu, která si zásah jejich na vlastní držbu počítá. Osobovali si proto' tuto služebnost pro Marii
K-ovou a zas<ihli, ježto Marii K-ové služebnost jízdy nepřísluší, bezprávně do vlastnických práv žalobců k pozemkům čís. kat ....
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

žalobcové jako vlastníci pozemku brání se proti dovolatelům žalobou negatorní proto, že tito si osobují služebnost přejížděti trakařem
přes pozemek ten. Žaloba taková přísluší vlastnlku proti každému takovému rušiteli bez rozdílu, zda zásah do vlastnictví podniká pro sebe ve
vliastním zájmu, či zda jedná v zastoupení někoho třetího a v zájmu
jeho. Dovolatelé namítali společně se žalovanou Marií K, že tato nabyla tvrzeného práva vydržením a navrhli také zamítnutí žaloby. Ve
skutečnosti, že na základě tohoto domněléhO' práva rušebnÍ čin skutečně
vykonali, jest osobování si služebnosti, jak je ustanovení § 523 obč. zák.
předpokládá a nesejde na tom, že dovolatelé proti tétO' skutečnosti něco
opačného prohl'ašují. Se zřetelem na toto stanovisko dovolatelů je odů
vodněna obava, že by i nadále z příkazu matčina neb v jejím zájmu
tvrzenou služebnost vykonávali.
čís.
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Použití výhody zákona podle § 4 odst. 2 zák. čís. 34/34 Sb. z. a n.
vztahuje se i na ty, kdož provozovali živnost jako veřejní společníci firmy (veřejné obchodní společnosti).
(Rozh. ze dne 20. září 1935, R II 351/35.)
P r v Ý s o u d zamítl návrh povinných společníků zatím jlZ vymazané firmy J. V. a J. K, elektrotechnická továrna v K, Josefa, Vladimíra
a Jindřicha K., by jim byl povolen odklad exekuce podle zákona čís.
34/34 sb. z. a n. a vl. nař. čís. 26.0/34 sb. z. a n. na dobu po 31. prosinci
1935. D ů vod y: Jmenovaná firma odhlásila: před podánim žádosti

odklad prodeje svoji živnost výr?by elektro~eclmických přístrojů a
o·ů. firma jest veřejnou ?bc~odm spol~č.nosl1, Josef .K, Vladlmlr K~
str ihdřiCh K jsou jejímI vereJnyml spolecmky a vlast~lky elektrotech
a.Jk · továrny a hospady. Podle ustanovení § 4 odst. 2 zakona ČIS. 34/34
nIC e a n. mohou žádati odklad exekuce osoby, které pravozovaly s~
sb. SZt' t ou vy' dělečnou činnost. Žadatelé neprovozovah samostatnou vymo
a n činnost nýbrz,
'Ječnou
byla.
to firma J . V. a J. K. f'Irma sam a j' ako, ve?e. . obchodní ;polečnast o odklad exekuce žádati nemllže a ~ak<; ne~~j%~ Rek u r sní s o u d návrhu vyhověl. D ů v od y: Po.vlllm doza.:a; se odkladu pro svou vlastní osabu jako živnostnícI, a mkohv pro
~r':n~;ljejímiž byli společníky, a je pak neroz~o,~ným, ~d!, živ~~~t pro:
f ava li j'ako společníci firmy nebo samostatm Zlvnostmcl, zvlaste kdy. z
. pa t mo, ze
voz.
' f 'Irma bl'"
ta' z osvědčení jimi předloženého Je
y a JIZ z ob ~'~O 'ho rejstříku vymazána. Jestliže povinní v posliední době provo,~o
ca' ;11 nost pouze se dvěma až tře mí dělníky, a od konce roku 1934 ZIVval I t ZIV
.. am. za
"d nyc
. h d'l
tuto vůbec nepravazují v dílně nepraCUJI,
e nI'k'u nenOjí a jejich nemovitosti jsbu předluženy, zápůjčka původně jim po.vo~
re~á byla zrušena a z pozemkové knihy vY:na~ána, je patr?:~: že r:?vl~n!
", více živnost neprovozují a že se také teto Jen pro nyne]sl nepnznlve
h~spodářské poměry museli vzdáti. JS?U pr?t~, II nich dány předpo
klady zákona čís. 34/34 sb. z. a n. a vlad. nar. CIS. 2601/34 sb. z., a n. a
bylo jim proto. žádaný odklad povoliti a ve smyslu tomto napadene usnesení změniti.
N e j vy Š š i s o u d zrušil usnesení. obou
s a II d u uložil nové jednání a rozhodnuh.

soudů

a prvému

Důvody:

Mylným je názor dovolací rekurentky, ž,e n~ ~xekuční ,dlu~níky, pro:
tože provO'Zovali živnost jako veřejní spole~nícl firmy (~ereJne obchodm
společnosti), použití výhody zákona podle, § 4 ods!. 2, zakona ze dn~ 22.
února 1934 čís. 34 sb. z. a n. o dočasnych opatremch v exekučmm a
konkursním' řízení proti nezaměstnaným nedopadá, ježto živnost byl~
provozována firmou, a, dlu,~~íC,i tud!ž s~mostat?ou živnost n<;provozova~1.
Dovolací rekurentka prehltzl, ze vereJna spolecno~t obchodm ,podl,: u~ta
lené judikatury nejvyššího soudu (srov. sb. n. s. CIS. 9241), tr~ba ze J,est
samostatnou hospodářskau jednotkou, není podle h,mo!n:ho pr~va
zvl'áštním právním podmětem ani právnic~ou osobau, nyb.rz Jen sdruzením jednotlivých určitých osob ke společnemu provozovanl obchodu ~od
společnou firmou, pročež !i~m.a veřejn~ ?bchodní .~poleČno's!l Jest Jen
aznačením, pod kterým vereJm společmcl pro;,ozuJI. společne ?b~hody.
V tom směru jí tedy nelze dáti za pravdu. Z<lkon Č1S. 3~.134 clm vš~k
v § 4 odst. 2 poskytnutí výhody závislý,:, n,ejen n~ podmm~e, ,aI;y, ~Iuz
níci provozovali dříve samostatnou výdelecnou čmnost, nybrz Jeste na
dalších dvou podmínk~ch, že s~ to!!ž této činn~s!i mus~l}. vzdátí pro ~os
padářské poměry a ze nemaJl pnJem rovnaJlcl se, pntmu ,uv,edenemu
v odst. 1 cit. paragrafu. Tyto predpo.k~dy ~:byly ~adne y~setreny, neboť ani prvý ani druhý soud sp?lehltve ~:zJI~!tly, ze ,dl~zmcl z hospo"
dářské tísně vzniklé všeobecnýmI hospodarskyml pomery a mkohv snad

čís.

-

14553 -

-

čís.

14554--14555 -
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z okolností od vůle jejích odvíslých, na př. z lehkomyslnosti a pod
octlI ve s!avu nezaměs!naností, a také nezjístíly, že nemají příjem v"§
odst. 1 zakona uvedeny. Nelze proto dovoJiacímu soudu napadené
sení bezpečně přezkoumati a je třeba dalšího' jednání.
čís.

14553.

, }'Iáro~ s~átního úřední~a proti státu ze služebního poměru ne'lI1ůže-,
býtI vymahan pořadem prava ani vymáhajícím věřitelem jemuž byl
kázán k vybrání.
'
Zda výpočet zabavené části důchodů státního ú~:~!:~ž,~r;~ý~1e;~.·
poukaz~,íci"! úřadem jako poddlužníkem je správný,
seno v nzem sporném.
(Rozh.ze dne 20. září 19G5, Rv II 520/35.)
Pravoplatným usnesením okresního soudu byla žalobkyni
k vydobytí vykonatelné pohledávky exekuce zabavením a
k vybrání '/, důchodů, které má dlužník jako státní úředník s nm,o",
ním, že mu musí zůstati volných ročních 6.000 Kč. Dalším usn',"enírn
hož SOU?,: ,byl'o pod,dlu~níku, čsl. státu nařízeno, aby podle ~A"Al,,"o'"o
usnese~, ~as,tk)l srazene ukla~al 90, úschovy peněžního ústavu. To sice
p0:Idl,:zmk clI!Il" ale podle yypoctu žalobkyně srážel povinnému méně,
ne~ ,u:e}. Domaha s~. p;o!o z.,'lIobou na státu, by jí tento rozdíl zaplatil.
N! z S , , s o u d, y ,z]lshvse, ze výpočet srážek, jak je provedl žalovaný
stat, byl< nespravny, uznaly podle žaloby.
Ne j vy Š š í s o u d zrušil rozsudky obou soudů a žalobu odmítl
pro zmatečnost.
Dúvody:
, ..žalobkyně, vystupuje zde
ve~lt~lk~, kte~e bťla povolena

proti žalovanému eráru jako vymáhající.
exekuce zabavením a přikázáním k vyb~am duShodu! Je;, ma J?se!, H. Jako stá!ní úředník. Uplatňuje tedy' náro~, k!ery povmne stra~e pns!usl ze, sluzebního poměru proti státu. Na
pravm povaze onoho naroku Jako naroku ze služebního poměru se nic
nezměn.n~ ani e~ekucf ani tí~, že byla část nároku přikázána žalobkyni
k vybram, K?yz tu Jde o zal'obu na plnění, - třeba zatím složením
u soudu, - Je t~ké P!O žal?bkxn} p,~řad práva vyloučen, protože také
podle § 308 ex. r. sml vymaha]lcl ven tel zabavený nárok místo povinn~ho vymáhati a uplatňovati jenom takovým způsobem a těmi pros~redky: kte,ré. by přfslu~ely povinnému. Protože však pohledávky státmch uredmku protI statu, vyvozované jedině ze služebního poměru'
dlužno. ~od~~ dv?rsk~ho ,dek:etu ~e dne 16. srpna 1841 čís. 555 sb. z. s:
uplatmtI v nzem spravmm, Je porad práva vyloučen třeba tu žalobkyně
vys!upuJe na ,základě z~O'cně~í, jeh?ž se jí dostal\/ přikazovacím usnesemm. Am ot~zka, zda Je spravny vypočet zabavené částky jak jej pro~;dl poukaz~Jí~í ~řa~ ja~o poddlužník,nemůže býti řešena 've zvláštním
lizem spornem, nybrz ma se strana, která se cítí jeho výpočtem stižena,
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.nh,ráti,ti na exekuční soud s příslušným návrhem a vyvolati jeho rozhodo tom, zda je výpočet poukazujícího úřadu správný a kolik má
oukazující úřad v důsledku povolené exekuce pro vymáhajícího věřitele
~adržeti. Také p~ukaz~jíc! úřad; má-li ~~chybnosti, k,olik pO,dle ,,;~kona
" podle exekučm~o vymeru ma vypfa~,t~ te neb one s,trane, muze to
oznámiti exekuČl11mu soudu a vyvolal! Jeho rozhodnutI. Soud pak Je
učiní vyslechna po případě strany a vyšetře věc, v exekučním řízení
{§ 55 ex. ř.), tedy prostředky řízení nesporného.
čís.

14554.

Zemědělcem podle § 9 čís. 33/34 Sb. z. a n. je i ten, kdo se svolením
státního pozemkového úřadu slmtečně hospodaří na zabrané půdě a tím
se vyživuje, a to až do skutečného vyklizení.
(Ro'zh. nejv. soudu ze dne 20. září 1935, R III 459/35; dúvody viz
'Ú,r. sb. čís. 2'198.)
čís.

14555.

Exel{učni soud není oprávněn, aby věřitelům určil lhůtu k uplatnění
náhrady škody pořadem práva podle § 155 druhý odstavec ex. ř.
(Rozh. zei dne 2'1. září 1935, R I 784/35.)
Opětnou dražbou nemovitosti povstal schodek ..... Kč. P r v Ý
s o u d vyzval vymáhající věřitele a všechny ostatní účastníky, aby do
měsíce ode dne doručení usnesení vykázali soudu, zda domáhají se pořadem práva náhrady škody nedbalými vydražiteli účastnikúm způso
bené, jinak že bude míti za to, že náhradu škody neuplatňují, a že poukáže zbytek vadia a splátky na nejvyšší podání obmeškanými věřiteli
složené po právní moci usnesení obmeškaným vydražitelům. R e k u r sní s o u d zrušil usnesení prvého soudu. D ů vod y: Usnesení
prvého soudu odporuje zákonu, neboť stanovi se jím vymáhajícím věři
telům a všem účastníkúm IhMa, do které mají se domáhati náhrady
škody zpúsobené jim obmeškalými vydražiteli, kteroužto lhůtu však
zikon nikde nenařizuje. Jest dáno na libovůli vymáhajícím věřitelům a
všem účastníkům, do kdy chtějí se náhrady škody domáhati proti nedbalým vydražitelům. Může tu. nejvýše přijíti k platnosti ustanovení
:§ 1489 obč. zák. o promlčení vymáháni těch to nároků.
N e j vy šš í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

Dúvody:
Názor, že náhrady jiných škol než schodku a nákladů na opětnou
dražbu náležeji do rozdělované podstaty, a že soud k jejich uplatnění
pořadem práva má ustanoviti lhůtu, je mylný, neboť § 155 ,odst. 2 ex. ř.
stanoví, že schodek a nákJ:ady na opětnou dražbu ustanoví exekuční
soud z úřední moci a že na základě usnesení o tom vydaného lze pří-

-

čís.

14556-

-

čís.

14557-14558 -

606

slušnou částku vymoci exekucí na obmeškalém věřiteli pro m:,di'lovell{\n
podstatu. O náhradě za »jinak způsobené škody« není VŠllk
takového ustanovení. Z toho vyplývá, že není ani věcí soudu,
staral bez žaloby účastníka (§ 17 odst. 2 ex. ř.) o určení výše z:"menY<:h
»jinak způsobených škod«, ani že dotčené náhrady nejsou součástí rozdělované podstaty podle §§ 215 a násl. ex. ř., nýbrž že jsou osobním
nárokem dotčeného poškozeného. Exekuční soud byl by ovšem mohl po
podaném návrhu obmeškalých vydražitelek na vrácení vadia a splátky
vyzvati účastníky, aby se do určité lhůty o návrhu vyjádřili, jinak že
bude jejich souhlas předpokládácn (§ 56 odst. 2 a 3, c. ř. s.), ale nebyl
oprávněn ustanovití lhůtu k žalobě na náhradu škody. Ježto podle
§ 155 1 ex. ř. ručí obmeškalý vydražitel také »za všechny škody jeho obmeškáním způsobené«, a tO' nejen vadiem, nýbrž i složenými splátkami
nejvyššího podání, plyne z toho, že vadium a spl'átky nesmějí býti obmeškalému věřiteli vráceny, dokud zúčastněné osoby s tím
nebo dokud náhradní nárok není promlčen (srov. k tomu rozh. čís.
a zvláště čís. 14104 sb. n. s.).

ve ní §§ 48 a 134 instrukce pro výkonné orgány teprve !i~, ž~
a ustanocenému správci umožněno skutečně vésti obchody a pnJlmatl
jest vnu d'k K takovému odevzdání podniku a uvedení správce do
.užitky z po dm ,Ul' až dne 7 prosince 1934. Zabavená p'Ůkladní hotovost
. ho spravy os ' 0 .
, "k
"
Je 1 2 prosince 1934 nepatří proto do vytez u vnucene spravy.
dne . a .
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovo+acimu rekursu.
Důvody:

Z vedení vnucené správy projevilo v projednávanérr:.případě právní
, . e~ odle §§ 343, 334 a 103 ex. ř. teprve tím okamzl~em, kdy, ~nu:
učm. P,
b I d'Ů správy živnostenského podmku (bIOgrafu) radne
cen~ sprca;žc~e !tal o teprve tehdy, když měl skutečně možnost obchodo~~~, e;:;díŽ z představení výtěžky a příjmy pobírati, to jest teprve dne
7. prosince 1934.
čís.

čís,

14556,

Vnucená správa podniku projevuje účinek teprve uvedením vnuceného správce do správy podniku s možností skutečně obchodovati.
(Rozh. ze dne 21.

září

1935, R 1 8'17/35.)

Anně M-ové byla povolena proti Fridolinu P-ovi exkuce vnucenou
správou živnosti a koncese kinematografické povinného, a byl us,nesením
soudu exekučního ze dne 14. listopadu 1934 jmenován vnucený správce.
Dne 1. a 2. prosínce 1934 byla provedena k návrhu vymáhajícího vě
řitele Richarda S-e mobilární exekuce zabavením pokladní ho,tovosti
biografu. P r v Ý s o u d odevzdal' zabavenou hotovost vnucenému
správci k použiti a vyúčtování v exekuční věci Anny M-ové proti povinnému. D ů vod y: Na exekuci vnucenou správou živnostenského
podniku podle § 341 ex. ř. dopadají ustano'vení § 334 ex. ř. a platí' proto
také pro zavedení vnucené správy předpisy o vnllcené správě nem'Ůvi
tosti (§ 334 odst. 2 ex. ř.), zejména tedy také ustanovení § 103 ex. ř.,
podle něhož po zavedení vnucené správy knihovní poznámkou nebo po
odevzdání nemovitosti nezapsané vnucenému správci může býti na výtěžky vedena exekuce jen vnucenou správou. Poněvadž uvedený ú,činek
vnucené správy živnostenského podniku za použití ustan'Ůvení § 103
ex. ř. vznikne zavedením vnuceného správce do správy živnostenského
podniku a toto zavedení nastalo již dne 15,. listopadu 1934, byla exekuce
mobilární, provedená vymáhající stranou (Richardem S-em) teprve dne
1. a 2. prosince 1934 zabavením hotovosti v pokladně biografu, pocházející z výtěžku večerních představení v uvedených dnech, jako exekuce
na výtěžek kinematografického podniku' nepřípustnou. Rek u r sní
s O' u d změnil usneseni prvého soudu a zabavený výtěžek vydal Richardu S-ovi. D ů vod y: Odevzdání podniku vnucenému správci podle
!l 343 ex. ř. nastává, jak vyplývá z povahy činnosti vnuceného správce
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14557.

Soud nemůže vydati v exekučním řízení platební ~po,věď proti p~.
dlužnikovi, jehož opatrovnik bydlí v cizozemsku, byť sam P?dd!uzn~k,
který je pod opatr<?vnictvem, bydlel v tuzemsku (srov. sdelem mtn.
sprav. čís. 133/27 vest.).
(Rozh. nejv. soudu ze dne 20. záři 1935, R III 134/35; důvody viz
Úro sb. čís. 2202.)
čís,

14558.

Zákon ze dne 9, dubna 1873 čís. 70 ř. z.
Usnesení likvidační valné hromady o věnování přeh,ytku ~ikv~dace
třetí osobě nemůže býti na újmu těm, kteří se nevzdali vyslovne naroku
na podíl připadající jim podle zákona.
(Rozh. ze dne 25. září 1935, R I 761/35.)
Likvidační valná hromada Hospodářského družst~a ...... " sp~olečen
slva s r. '0. v S., se většinou hlasů usnesla, by byl h'kvldačm preb~tek
věnován tělocvičné jednotě v 5, S tímto rozhodnutím nesou~lastl d;en
společenstva Václav K., který trval na tom" by dos~a1, p~mernou. čast
likvidačního přebytku. P r v Ý s.o- u d zamIll ,opoved vymazu hrmy.
D ů vod y: Dosud není rozhodnuto o nároku Vaclava '.Z-a ~ doku,d nebude tento nárok uspokojen nebo nebude pravoplatne urc~no, ze p~
právu nepO'Zůstává, není likvidace skončen~ a n~lze vyhovett 'Ů~'Ůvedl
výmazu firmy. Rek u r sní s o u d nařidll prve mu sOlldu .,no~e . roz~
hodnutí o opovědi. D ů vod y: Stanovy společenstvv~ obsa~uJl vysl?vny
odkaz na ustanovení zákona ze dne 9. dubna 1873 CIS. 70 ~., Z. v pnpa~
dech, pokud stanovy neobsahují ustanovení. Stanovy nemaJl' ustanovem

-

Čís.

14559-

-
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čís.

14560-609

konečném rozdělení jmění při likvidaci. Jest se proto v daném
říditi předpisem § 48 čís. 3 cit. zák., podle něhož přebytek,
po úhradě dluhů společenstva, jakož i závodních podílů jeho členů, roz_
dělí se mezi členy společenstva podle ustanovení společenstevní smlouvy.
o rozdělení zisku. Podle čl. 2 poslední. věty stanov správní přebytek
(zisk) rozdělovati se nesmí. Byl proto postup na valné hromadě správný

o

když předmětem jejího usnesení bylo též hlasování o použití zbytk~
jmění, ježto podle čl. 2 stanov správní přebytek (zisk), o který tu jde, se
nesmí rozdělovati. Ježto podle společenstevní smlouvy nelze členům
rozdělovati správní přebytek (zisk), nelze vyřízení opovědi výmazu společenstva činiti závislým na vyřešení nároků člena společenstva na vydání poměrné částky přebytků.
N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
Duvody:

Podle § 48 čís. 3 druž. zák ro'zdělí se přebytek, který zbude po
úhradě dluhů společenstva, jakož i závodních podílů jeho členů, mezi
členy společenstva podle ustanovení společenstev ní smlouvy o rozdě
lení zisku (§ 5 čís. 6 téhož zi/kona). V souzeném případě líkvidační valná
hromada ze dne 15. března 19'35 se usnesla většinou hlasů na tom, aby'
tento přebytek po vyplacení členských podílů v částce 10.400 Kč a remunerace 2.000 Kč byl věnován tělocvičné jednotě v S. Rekursuí soud
tento postup shledává správným, vycházeje z názoru, že podle stanO'v
(čís. 1,2) správní přebytek (zisk) se nesmí rozdělovati. S názorem tímto
nelze souhlasiti. Pod pojmem přebytku při likvidaci ve smyslu § 48
čís. 3 druž. zák. nelze totiž spatřovati správní přebytek (zisk), dosažený
při normálním provozu družstevníhO' podniku, jaký na mysli má čl. 2
poslední věta stanov. Jen takovýto zisk se přenáši podle čl. 15 stanov
na no·vý účet, a pokud družstvo má své vlastní strojní zařízení, připadne
tento zisk amortisačnímu fondu. Při likvidaci družstva nelze již mluviti
o normálním provozu a o docílení zisku, nýbrž jde tu již o konečné
zpeněžení aktiva o ukončení celého podnikání v důsledku zrušení družstva. Poněvadž stanovy nemají výslovného ustanovení jakým způsobem
má býti rozdělen případný přebyt"k podle § 48 čís. 3 druž. zák., platí
jedině zákon, že tako'vý přebytek se rozdělí mezi členy společenstva,
a měla valná hromada ur6ti způsob jeho rozdělení. Jestliže na uvedené
valné hromadě 29 hlasů bylo pro to, aby se přebytek ten věnova~ místnímu spoJku, možno v hlasování tom nanejvýš spatřovati projev hlasujících, že se vzdávají podílu na přebytku tomto za sebe ve prospěch
tohoto spolku,avš<1k hlasování takové nemůže bS,ti na ujmu těm, kteří
se podílu výslovně nevzdali, zejména nemúže býti na újmu Václavu K.,
kt~rý své právo dne 6. dubna 1935 !lplatnil a který s nárokem není spokOJen. LIkvIdace neOldosud skoncena, a prvý soud opověď výmazu
právem zamítl.
čís.

14559.

čl. 133 obch. zák. a §§ 3, 4 konk. ř.
Společníku, který upadl do konkursu, nepřísluší účast na likvidaci
společnosti; na jeho místo nastupuje správce konkursní podstaty.

(Rozh. ze dne 25. září 1935, R I 911/35.)

P r v Ý s o u d jmenoval na návrh většiny veřejných společníků
dle čl. 133 obch. zák. na místo dvou resignovavších likvidátorů nol'?ho likvidátora. Rek u r sní s o u d uložil prvému soudu, by zahájil
veúčastníky řízení ohledně jmenování dalšího likvidátora a podle vý-ledku jednání rozhodl o ustanovení druhého likvidátora. D ů vod y:
podle čl. 133 obch. zá:k.vyžaduje ustanovení likvidátora společnosti
ou hlasu všech společníků. V daném případě došlo k ustanovení jedis ého likvidátora k návrhu většiny společníků, nikoliv všech společníků,
~ejména ne společníka Antonína P-a jun., resp. správce jeho konkursní
podstaty, jenž vzhledem k ustanovení §§ 3 a 78 a násl. konk. ř. vstupuje
v práva úpadcova, pokud jde o správu úpadcova jmění. Správce konkursní podstaty veřejn~ho společní~a Antonína P-a jun. Dr. Alfred !"'-;
stěžuje si pro II cltovanemu usnesenI a navrhUJe, aby ustanoven byl Jeste
'eden likvidátor z důvodu, že konkursní podstata jmenovaného má zálem na ustanovení dalšího likvidátora. Vzhledem k ustanovení čL 133
~bch. zák., jež vyžaduje svolení všech společníků k ustanovení likvidátora, bylo stížnosti správce ~onkursní podstaty společníka Antonína P-a
. jun. Dr. Alfreda M-a vyhoveno.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovoJ:acímu rekursu.
Důvody:

Článek 133 obchodního zákona po'volává jako likvidátory, není-li
dohody společníků, všechny společníky nebo jejich zástupce, k nimž
patří, upadne-li společník do konkursu, správce jeho konkursní podstaty (Staub-Pisko, Komentar zum Handelsgesetzbuch čl. 133 § 4).
Likvidační podíl společníka iest jeho jměním podrobeným exekuci,
spadá proto do konkursni podstaty společníkovy (§ 3 konk. ř.) a jest
odňat disposiční moci úpadcově (§ 4 konk. ř.). Nepřísluší proto tomuto
spo'l<ečníkovi spoluúčast na likvidaci společnosti, kterou se mají získati
.. prostředky pro výplatu jeho podílu, nýbrž na jeho místo' nastupuje
správce konkursní podstaty; byl pmto; správce konkursní podstaty společníka Antonína P-a jun. také oprávněn k rekursu protí usnesení, kterým
byl bez jeho spoluúčasti, místo dosavadních likvidátorů, kteří se funkce
vzdali, na návrh některých společníkú, jmenován jiný likvidátOl'.

čís.

14560.

K § 166 c. ř. s.
Nezpravil-Ii opatrovník o roku toho, jemuž byl podle § 116 c. ř. S.
zřízen, nezakládá to zmatek podle § 477 čís. 4 c. ř. s.
(Rozl1. ze dne 25. září 1935, Rv I 1627/35.)
P r v Ý s o li d ponechal směnečný platební příkaz proti žalované,
jíž zřídil podle § 116 c. ř. s. opatrovníka, v platnosti. O d vol ac I
s o u d nevyhověl jejímu odvolání, podanému z důvodu zmatečnosti
podle § 477 čís. 4 c. ř. s. D ů vod y: Zmatečnost spatřuje odvolatelka
v tom, že jí v řízení první stolice byl zřízen opatrovník, ačkO'liv pro to
CIVilní rozhodnuti XVII.
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nebylo tu zákonných předpokladů, klerýmžto postupem jí byla od
možnost před soudem projednávatí a všechny okolností k
hájení potřebné ve sporu uplatniti. Uvádí, že své bydliště nezměnila
neodstěhovala, nýbrž že nebyla zastižena jen proto, poněvadž
mimo Prahu. Ke zřízení opatrovníka podle § 116 c. ř. s. není však
potřebí, aby nebylo známo bydliště osoby, které se má nnrnřr.u.,"·
nýbrž, aby bylo osvědčeno (§ 115 c. ř. s.), že její po byt jest ne'<nall1.
Bydliště žalované bylo sice známo a její adresa žalující stranou
byla správná, avšak přes to byla žalovaná neznámého pobytu
okolnost byla dostatečně osvědčena zprávou poštovního úřadu. l,a:le2elo
poště, aby dříve, než soudu hlásila závadu v doručení, se o tom
svědčila, což podle této zprávy skutečně učinila. Ježto podle § 115 c.
stačí pouhé osvědčení, mohlo doručení býli vykonáno k návrhu
strany veřejnou vyhláškou a byl tu předpoklad § 116 c. ř. s. pro
opa trovníka.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:
NeoprávněnQst výtky zmatečnosti podle § 477 čís. 4 c. ř. s. činěné
proto, že pro zřízení opatrovníka dovolatelce v řizení před prvým soudem nebylo podmínek § 116 c. ř. s., vyložil odvolací soud v napadeném
rozsudku, a dovolatelka se odkazuje na příslušné důvody tohoto rozsudku. Výtka dovolatelčina, že ji opatrovník nevyrozuměl O' svém jmenování, takže nevěděla o projednávaném sporu, nemQhla by, i kdyby
byla pravdivá, přivoditi zmatečnost podle § 477 'čís. 4 c. ř. s., poněvadž.
případné 'Opomenutí opatrovníka řádně soudem ustanoveného jde na její
vrub. Osoba, které je opatrQvník zřízen, jest jím na své nebezpečí a
náklady zastoupena tak dlouho, dokud sama nevystoupí nebo' zmocněnce
nepojmenuje (§ 117 odst. 1 c. ř. s.). Podle toho nebyla dovolatelce
odňata možnost před soudem projednávati nez"ko'l1ným po'stupem, zejména porušením předpisů o' doručování, a neni proto dovolací dŮVQd
čís. 1 § 503 c. ř. s. opodstatněn.

'd
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t leaatáře ]'enž tvrzenou dohodu s dědičkou popřel, na doplnění

Zadkaz
os nab výši ' stanovenou zůstavitelem, b
d Y za
y aln"
I z s- .
I m'I s o u,
.u
o Hnuta s odůvodněním, že podle §§ 83, 161 !lesp. pat. a § 81} o~~. zak.
m Btačilo pouze uvědomění Qdkazovníka o lla~a.d~ odk~zu a ze ~npadné
d~ ky proti dědici'tm může odkazovník uplatmtt len poradem prava pko

naro
• 1 t'
'iní věřitelé pozusta os 1 . . .
• ....
lNe j v y Š š í s o u d zrusII ~snesem mzslch soudů a prvému soudu
uložil nové jednání a rozhodnutI.
Důvody:

podle § 161 odst. 1 nesp. pat. stačí uodkaz~v~iků, kteří nejsou ne:
zletilí, chránění nebo nejistí, prokáza,ti, ~e )obdr~delt 10 odk~~ech so~dn~
nebo mimosoudně zprávu (§ 817 obc. zak. J .nel e-l 'O o. az .uv~ eny
v § 159 nesp. pat. Ale tím není soud sprosten povmnostJ ulozene mu
Sem 18 odst. 2 zák. ze dne 19'. června 1931, čís. 100. sb. z:. a .11:, aby
. odkazovníku jako účastníku dal příležitost se o ve CI vypdntt, zaI ýšlí-H vydati rozhodnutí jež se také lega táře přímo dotýká v jeho prá~eoh, jak se stalo v proje'dnávaném přípa?ě, v němž. bez jeh~ .slyše.ní a
souhlasu jeho odkaz byl snížen. Dovolacl. rekurent Je tedy ucastmkem
řízení(§ 6 odst. 1 zák. čís. 100/31) a ježto zása9a o nutnostJ ho slyšeti před rQzhodnutím byla prvmm. sQudem. poru~ena a tato va.da nebyla napravena, trpí usnesení prvm a druhe stoltce zmateĎnosÍ1 podle
§§ 46 a 41 odst. 1 písm. g} zák. čís. 100/31.
čís.

14562.

Při soudním prode.ii podle § 121 Ironk. řádu jest jen obdobně použíti
odkladu uvedených v § 42 ex. ř.Spory o nárok na vyloučeni věcí nenáležejících dO' konkursní podstaty mohou tvořiti důvod odkladu podle § 42 čís. 5 ex. ř.

důvodů

(Rozh. ze dne 26. září 1935, R I 739/35.)
čis.

14561.

Ustanoveni § 161 prvý odstavec nesp. pat. nezbavuje soud povinnosti slyšeti odkazovnika jako účastníka (§ 18 odst. 2 zák. čís. 100/31
Sb. z. a n.), má-Ii býti vydáno rozhodnuti, jež se přimo dotýká práva
odkazovníkova.
(Rozh. ze dne 26.

záři

1935, R I 361/35.)

Pozůstalostní soud odevzdal usnesením ze dne 30. dubna 1933 pozůstalostní jmění zůstavitelově sestře Emilii O., jež se bezvýjímečně
příhlásila za dědičku ze závětí, a přikázal legatáři ne zl. Otu T. částku
76.000 Kč, ačkQliv jeho 'Odkaz byl zůstavitelem určen částkou 80.000 Kč.
Pozůstalostní soud uspokojil se v tomto ohledu jednostranným tvrzením
dědičky Emilie O. o udánlivé dohodě s legatářem, aniž ho o ní vyslechl.

Firma O. a Sch. vÚ ..domáhá se z důvodu vlastníckého práva vyloučení věcí z konkursní podstaty Jana T -a a žádá, by konkursní prodej
(§ 121 konk. řádu) těchto věcí byl odložen až do rozhodnutí sporu.
P r v Ý s o u d žádosti nevyhověl, rek u r sní s o u d rozhŮ'dl podle
návrhu.
Ne j v y Š š í s o u d

nevyhověl

dovolacímu rekursu.

D6vody:
Jde o otázku, zdali lze odložiti soudní prodej věcí náležejících prý dQ
úpadkové podstaty, je-li žalováno udánl'ivým vlastníkem na jejich vyloučení z PQdstaty. Rekursní soud odpověděl k této otázce kladně, maje
za to, že se taková žaloba rovná žalobě podle § 37 ex. ř. a že proto odklad soudního prodeje podle § 42 čís. 5 ex. ř. je přípustný; dovolací rekurent naproti tomu hájí názor, že se obdobný výklad ex. ř. příčí zákonu
39'
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a že třetí osobě přísluší tohko nárok na vyloučení úpl'aty z konkurs~í
podstaty, po případě na postoupení pohledáVky podle § 47 odst. 2 k. ř
Dovolací rekurs není "právněn. Při rozhodnutí o žádaném odkladu ne~
lze zkoumati, zdali nárok. na vyloučení věcí z úpadkové podstaty jest
věcně opodstatněn. Z ustanovení § 121 k. ř. plyne, že pří soudním prodejí nutno zpravidla obdobně šetřiti předpisů exekučního řádu. Dlužno
proto také pouze obdobně při soudním prodeji podle § 121 k. ř. použíti
důvodů odkladu uvedených v § 42 ex. ř. Konkursní řád nezná žal'oby
pro nepřípustnost konkursu podle analogie § 37 ex. ř., nýbrž pouze Spory
o nároky na vyloučení věcí nenáležejících do konkursní podstaty (§§ 7
odst. 2' a 12 k. ř.) a takové spory mohou tvořiti podklad k odloženÍ' soudníh? prodeje. obdobný ~ 42 čís. 5 ex. ř. Ježto!a O. a Seh. již před povolemm soudmho prodeje E 429/35 podala zalobu na vyloučení rámu
u pily z úpadkové podstaty a proti tvrzené jí újmě není námitek byl jí
žádaný odklad prodeje právem povolen.
'
Čís.

14563.

K výkladu čl. I. čís. 2 zák. čís. 251/34 Sb. z. a n.
Co do výměry výživného ze zákona je dovoláni při souhlasných rozsuď.cích nižších soudů vyloučeno, ať jde o původní výměru či pozdější
zmeny.
(Rozh. ze dne 26. září 1935, R ] 864/35.)
žalo,bce domáhá se žalobou snížení výžívného, které má podle pravoplatnell0 rozsudku C ... plahtí. První soud vvhověl žalobě a snížíl
rozsu~}{~m. výživn.é. Tent~ rozsudek by} odvolačím soudem potvrzen.
Dovolam zal ovane p r v n I s o u d odmltl iako nepřípustné s odůvod
něním, že jde o vyměření výživnéhO' ze zákona. Rek u r sní s o u d
zrušil toto usnesení prvého soudu a uložil mu, vyhradív svému usnesení
pr.ávn! ,mo~, nové jednál~í. D ů vod y~ Zá~on čís. 251/34 sb. z. a n. jest
mlmoradnym ustanovemm a nutno predplsy tohoto zákona přesně po?Ie znění ,vykládati a jest extensivní interpretace vyloučena. Podle čl. !
CIS.,2' nem prolI potvrzujícímu rozsudku odvolacího soudu přípustné dovolaní, jde-II o výměru výživného ze zákona. Podle slovního znění tohot~ ustanoven! není dovolání ,eřip~stné !?liko v případech, kdy bylo
uznano ~,a po.~mnost p1alIlI, vyzlvne a vyZlvne bylo vyměřeno, nezahr~uJe v~3'k pfipady, 'i.e k!erych, nešl~ o původní výměru výživného, nýb:~ o sn;ze111 JIZ .vymerenych ahmentu. V takovém případě jest dovolání
pnpustne, I kdyz byl rozsudek prvního soudu rozsudkem odvolacího
so~du potv!zen. Nelze ,také ~~ehlédnouti, ~e by tím, že nezletilci by byla
odnat,a moznost dovolam, zajmy jeho, Jez Je povInen chrániti soud 1'0dl'~. zakona (§ 21 obč. zák.), utrpěly újmu, což zákonodárce jístě nezamyslel.
Ne j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudil.
Důvody:

J?e o výkla~ § 502 odst. 3 cřs. v doslovu čl. 1 čís. 2 zákona z 11.
prosmce 1934 ČIS. 251 sb. z. a n., podle něhož není dovolání přípustné
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. otvrzu'ícímu rozsudku odvolacího soudu mimo jiné \·aké tehdy,
protI. ~ v 'měJnu výživného ze zákona, leč by odvolací s?u~ v rO,zsud~u
Jde~;, i1 ~ovo1án( za přípustné, protože jde O rozhodnutI zasad111ho vypro as V souzeném případě byl rozsudek prvého soudu ro'zsudkem odznam~h' sO'ldu potvrzen. Rekursní soud zastává názor, že nelze ustanov"laCl
o c vztahovati na případy, v nichz- neJ
' d e o puvo
od
" · vy', 'kona
m vymeru
~~llié~~ nýbrž o snížení již vyměřených ali,:,e;,tů. Vý~lad r,ekurs~ího
zlv: ~eodpovídá ani doslovu a111 duchu zmll1~neho .~ako,nne,ho, pred~
s~ du podle § 6 obč. zák. nesmí býti zákonu pn po~zlva111 davan Jll1Y
Plsu~1 než jaký vychází z vlastního smyslu ,slov v Jejich ~ouvlslo,s:1 a
smy "h u'mys1u za'konodárcova. Z vlastmho dos1o'vu zakona nazor
z "Jasne
o
' nerOZeZ!,a.va:
,
"
'rekursním
soudem nijak nevyplývá, neboť za'ko~
~~;e~~ží o původní či o pozdější výměru výživného, .na ]Jr. P!? zmenene
oměry. úmysl'em zákonodárcov.tm b~~~ o?lehčllI ~eJvysslmu ,.so,:~~
P.
jiné i ve věcech výměry (vy se) vyzlvneho' ze zakona, v 111Z bezl,
~I~~ o stránku hospodářskou než právní, ~Ierou m~ho~ lépe po~olldlt:
I~žší soudy než nejvyšší soud. Také tento duvod pla~ ..nej~? pr? pU~5'dl1l
v'měru, nýbrž i pro pozdější změny, ať byl? po~de]I .~yZl:'l1e zvysepo
sníženo a ať se ta:k stalo pořadem prava CI v nzel1l nespornem
(1~1 I ,čís. 2' a 'čl'. V čís. 2 zákona ze dne 11. prosince 1934 čís. 251 sb. ~~
a ~.). Ani důvod účelnosti, k němuž rekursní .sou~. odka~?je, aby tol12
odnětím dovolání k nejvyššímu soudu neu!rp~!y ul~y ~ajmy nezlehl~:
(§ 21 obč. zák.), není rozhodující, když {} vym,;r:, vyzlvn,eho rozho~l~ ]Iz
souhlasně dva soudy a když odvolací soud muze, proh1aslII dovolal1l za
přípustné, pokládá-Ii věc za věc významu zásadl1lho.

\0

čis.

14564.

Pokračováním v jednání podle § 332 odst. druhého c. ř. s. jesti vydáni rozsudku podle § 193 odst. třetího posl. věty c. ř. s.
(Rozh. ze dne 26. září 1935, Rv I 935/33.)
Proti žalobě na zaplacení kupní ce?y do~aný:h .napajedel namítl ža~
lovaný, že žaloba je jednak předča~na, P?neva~z ]e?no nap~]edlo .nem
dosud namontováno, a jednak bez~~vod':.~, ponevadz. dod~na ':.ap~]e?la
jsou vadná a nevyho'vlljí, pro kteryzto p~l'pad ?ylo u]edna!,o, z~, je ozalobce vezme zpět. Pro ce sní s o u d pnp.ushl o vadnos!1 zbozl dukaz
znalcem, skončil jednání podle § ,193 I. ,c'. f; s., upustIl vs~k od p:ovedení tohoto důkazu když žalovanyve lhllte K tomu mu dane neslozIl na
znalce zálohu, a vyhověl žalobě. O ~ vol a ~ í s.o u d potvrdil r.5;zsl.ldek
prvého soudu. V otázce up1atňovane zmatecnostI podle § 477 CIS. 4 C.
ř. s. uvedl v d ů vod ech: K opodstatnění této zmatečnosti vytý~á
odvolání, že výzva ke složení zálohy nebyla doručena k, ~last?ím rukam
žalovaného a že nebyla přiložena složenka. !akto nemllze b:(tI us~ano
ve ní § 477 čís. 4 c. ř. s. vykládáno, neboťvyzadu]e, aby. stra~e ~eza~on
ným postupem byla odňata možnost před soude;,' pro]ed,!avatI. yyzv~
ku složení zálohy byla dle zpátečního .H~tkll, doruce~a Dr. R., jeho:, plna
moe ve spisech je vykázána, a odpovlda to,o dorucel11 ustanovel1l S 93
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c. ř. s. Okolnost, že prý nebyla přiložena složenka, vůbec nemá právního
významu, poněvadž podle uděleného příkazu žalovaný jistotu měl složiti
u soudu a tento dluh jest dluhem přínosným.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhO'vě~ dovolání a v otázce, o niž tu jde,
uvedl v
důvodech:

V dovolání se síce nenapadá opatření procesního soudu, že pomínul

důkaz soudním ohl,:~áni"!.a z.nalcem•. prostě jen pro nesl?žení zálohy,

ale dovolatel se snaZl dohčlÍ1, ze se pn tom st'al pred prvm stolicí zmatek. Pro zmatečnost pak, třebaže by se udála v řízení před první stolicí
a ž~ O' ní rozhodl odvolací soud usnesením, lze se damáhati nápravy do~
volaním (srv. rozh. čís. 7671 sb. n. s. - 6s. 49 plen.), ale vytýkané zmatečností není, nebo'ť právní zástupce žalovaného, maje advokátní kanc;"lář ': mí~tě sOl;du, kde, m.ěla býti z.álaha slažena, mahl si snadno opatnll vcas sekovy vplat111 hstek (slozenku), nebyla-li ,k výzvě o zálohu
připajena. Ze není třeba návrhu odpůrcova, aby se v řízení pokračavalo
bez ohledu na připuštěný důkaz, plyne z § 332 druhý odstavec c. f. s.
v doslovu čl. III čís. 2 zákona ze dne 8. července 1930 čís. 130 sb. z. a n.
Dovolatel dále má za to, že měl první soudce nařídití rok zvěděv a ne.
složení zálohy. S úzkým výkladem § 332 druhý odstavec a § 279 c. ř. s.
ze .~ter~ho při tam davolání. vychází, ~elze souhlasí ti. Za pokračaváni
v n.~e111 ~ez ahledu. n~ .~, ze nebyl dukaz proveden, jest zajisté mítí
v pnpade, kde ]ednam J1Z skončeno podle § 193 třetí odstavec c. ř. s.
í vydání rozsudku, jakmile spisy od dažádaného soudu do'šly, bez úst~
níha jedpání ?o;,ě ~ařízeného. Razh.odující ..s~ud n~měl příčiny, aby
skonče ne jedna111 opet podle § 194 c. r. s. nandll, zau]av stanovíska že
pro nesložení zálohy důkaz nebude proveden. Nepříznívé následky t~ha
jdou na vrub dokazovatelův (srv. rozh. čís. 4000 sb. n. s.).
čís.

...•. : . y na den i delší dobu, většinou měsíčně. Pro každé patro byla poJl~~rá. Klíče od pokoje měl žalobce, jeho, m~n~elk.a a !,okojs~á a ?a
k J ě jest velká fírma. »PenstOn Veletrh«, Jez byva nekdy 1 v nO<:1 osve.tťeo:a. Z toho, co bylo zjištěno. o zaříze~í pensíonu žalov~néh?; plyne, ze
b 11 ension zřízen Jako podnlk po zpusobu hotelu za hm ucelem, aby
y tytování bytu cizíncům stalo se trvaným zdrojem příjmů žalavaného.
~O~rovozem pensíon~ t~kového rozs~h.u je~t spojeno pro je?o hosty nebezpečí t. zv. »o!evreneho d~rr:u«, jez vyzaduJe, a~y ~ostum byla p.okytnuta zvýšena ochrana, lez Jlm proto byla prtznana ustanovemm
970 obč. zák. Důvodem zvýšené ochrany hostů jest jedíné, že v pod'ku bydlí. Nezáleží na tom, zda se hosté v podnlku též stravují, neboť
r~to okolnost ní kterak nezvyšuje nebezpečí, jež jest spojeno s jejich
přebýváním v podníku. Vzhledem k zjíštěnému rO'lsahu pensionu žalovaného jest míti za to, že šlo o provozování žívnostenské, nikoliv
o pouhé pronajímání bytů majitelem čínžovního· domu. PensIOn žalo'vaného nelze srovnávati aní s t. zv. »svobodárnami«, o níchž se jedná
v rozhodnutí čís. 8718 sb. n. s., ježto v onom případě neprovozoval majitd svobodáren ubytování hostů za účelem docílení získu. Vzhledem
k tomu, co uvedeno, netřeba uvažovali o tom, jaký dosah má výnos mín.
obchodu ze dne 19. únOra 1922' čís. 39582. Literatura, dovolatelem uve"
dená, pokládá sice předpís § 970 obč. zák. za výjimečný, jejž nelze rozšiřovatí na obdobné případy. Leč pension žalovaného jest tak zařízen,
že právě na něj lze použíti ustanovení § 970obč. zák. přímo, nikoliv jen
obdobně. Okolnosti, jež uváděl dovolatel k dolíčení, že škoda se nestala
ani zavíněním jeho, aní jeho lídí, zejména že učinil sám í jeho! zaměst
. nanci veškerá apatření, aby osobám nepovoJianým byl přístup do domu
zabráněn, nejsou způsobílé, aby jími bylo prokázáno, že škoda nebyla
způsobena cízími osobami, jež z domu odcházejí a do něho přicházejí.
Nebylo zjištěno, že se pacha!'el do uzamčeného pokoje násilně vloupal.
Ostatně vloupání do uzamčeného pokoje nemění níc na tom, že šlo
o o'sobu z domu odcházející a do něho přicházející.

§

14565.

Majitel pensionu ztlzeného jako podnik po způsobu hotelu ručí hos§ 970 obč. zák. (§ 1316 obč. zák.).

tům pensionu podle

(Rozh. ze dne 26. září 1935, Rv I 2515/33.)
Srov. rozh. ČÍs. 8718 sb. n. s.

~alohc~ najal od ~alov~n~ho v teho pension~ pokoj, z něhož mu byla
odclzena čast vnesenych veCl a zpusobena tim skoda v zažalované výši.
Zalovaný namítl protí žalobě, že pokoje pranajímá stálým zákazníkům
a že není hostinským ve smyslu §§ 970 a 1316 obč. zák. Žalobní důvod
byl uznán důvodem po právu s o u d Y vše C h tří s t o líc n e j _
vy Š š í m s o ude m z těchto
'
důvodů:

. P~nsíon, žalovaného, v n~mž si~a!lobce najal pokojík za měsíční nájemne, sestaval aSl z dnceh poko]1ku ve dvou patrech, jež byly prona-

čís.

14566.

Bylo-Ii vyhověno žalobě o rozvod manželství od stolu a lože, řešl se
v rozsudku otázka viny jen zásadně, ne však co do podílu té neb oné
strany na vině.
(RO'Zh. ze dne 26. září 1935, Rv I 1219/35.)
Níž š í s o u d y uznaly na rozvod manželství z viny obou stran.
Dovolání jedné strany, by bylo uznáno na větší vinu druhé strany n e j vy Š š í s o II d nevyhověl z těchto
důvodů:

Nezáleží na tom, zda snad vína druhé shany na rozvodu jest pře
vážná čili nic. Převážná vína této strany přicházela by v úvahu jen,
kdyby šlo o to, zda jest opodstatněn rozvodový důvod hllubokého rozvratu manželství (srov. čís. 9258, 11101 sb. n. s.), zejména kdyby tento

-

Čís.
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617

,

byl jediným důvodem rozvodovým. V souzené věci však nejde o vin~
hlubokém rozvratu manželství, nýbrž o vinu na rozvodu. A v tom
stanoví § 6 nař. min. sprav. ze dne 9. prosince 1897, čís. 283 ř. zák.,
bylo-Ii vyhověno žalobě o rozvod manželství, jest v rozsudku uznati
zda jest na rozvodu vinna jedna nebo druhá strana neb obě nebo
Tu se řeší 'Otázka viny teprve po r'Ozhodnutí, že rozvod jest odúv,orl,,~
Ale řeší se - jak již řečeno - jen potud, zda jest vinna ta či ona
či -obě, či žádná; neřeší se, v jakém stupni jest ta či ona strana
a neměří se podíly na vině, takže dojde k výroku o vině obou
i tehdy, má-li jedna strana převážnou vinu na rozvodu.
čís.

14567.

Nenaléhal-Ii 'Oprávněný v roční lhůtě § 936 'Obč. zák. na
nemá nár'Oku ani na náhradu škody pr'O nesplnění.
(Rozh. ze dne 27. záři 1935, Rv I 1763/33.)

'e však nedodrželi tohoto závazku. Takové
z. 't § 983 O'bč zák. předběžnou smlo u> .... iiedn aJ.u bylo by podle po~led?~ ve bněvadž záp'ůjčka je smlouvou reální
ve smyslu § 935 obc. za ", I;
Zd však valuta odevzdana
vO~zniká jen skutečným o~e,:~?amm 0~t!utY'935 eobč. zák. Bylo tedy na
'~ebyla a jde Jen, o, ~~?t:aJ~c~~5P stano~ené naléhal na splnění slibu,
žalobci, by v rocm ,u
I 1 í věta § 935 obč.zák.). Jde tu o pre'inak zanikolo Jeho .p;,av? (P?Sn~Ctr nelze se domáhati nároku z práv~ zall'Usivní lhu.tu, po leJ!mz. u~ y
dodržení slibu, ani náhradního naroku
niklého, anI hlavmho ya~~ ~ ?a ižších soudů že žalobce do konce roku
na odškodnění. Jehkoz ~.l'ste?!.n přis1ibené zÁpŮjČky, nebylo napadeno,
1929 nenalléh~~un:oL~~~ ~;t~t~ti prÚni mylnost (čís. 4 § 5.03 c. ř. s.).
nelze odvo ac!
zápůjčku 100.000 r.

!TI.,

splnění

Žalobce požaduje od žalovaných náhradu škody a odůvod.ňuje
svou žádost tím, že žalovaní mu dne 3. prosince 1928 přislíbilii :~~~l~~.~.
100.000 ř. m. koncem prosince 1928, avšak sIibu nedodrželi, n
převzaté povinnosti ze smlouvy 'O zápůjčce (§§ 983, 1295
Pr v Ý s o u d neuznal žalobou uplat-ňovaný nárok důvodem po
.p ů vod y: Předpokladem žalobou uplatňovaného nároku jest exist',nc:e
smlouvy, z jejíhož porušení nárok jest odvozován. Smlouva o zápůjčce
jest smlouvou reální, t. j. právni účinky této smlouvy nastupují teprve
skutečným odevzdáním přislíbené částky. Pouhý slib, dáti v budoucnosti
zápůjčku,' jest posuzovati jako předběžnou smlouvu podle ustanovení
§ 936 obč. zák. Podle tohoto ustanovení jest však takovýto slib, jak jej
tvrdí žalobce, účinným jen tehdy, když jest určena doba uzavření a pod,statné složky smlouvy a když se okolnosti v mezidobí podstatně nezmě.
oily. Podle přednesení žalující měla býti zápůjčka do kO'nce prosince
1928 uskutečněna. Byla proto doba uskutečnění slibu podle tvrzení žalobcova určena, rovněž tak výše částky. Zda zatím se změnily podstatně
poměry, netřeba řešiti. Vymíněná doba skončila se tedy nejpozději 31.
prosince 1928. Avšak § 935 obč. zák. stanovi dále, že jest nutno naléhati
na provedení takových přípovědí nejdéle do roka od sm!uvenéhočasu,
jinak právo pomíjí. Žalobce však nechal uplynouti celý rok 1929, aniž
by naléhal na provedení udánlivé přípovědi. Teprve v žalobní odpovědi
podané v jiném sporu dne 11. Ílnora 193.0 se upamatoval na tuto pří
pO'věď a uplatnil námitkou nároky na náhradu. Poněvadž však právo,
z jehož porušení dovozuje svůj nárok na náhradu škody, již koncem
ro~u 1929 zaniklo a zpráva zanikléhO' nemohou býti vyvozovány další, .
t. J. ani bezprostředné ani prostředné nároky, nepozůstává ani nynější
žal'obni žádost podle důvodu po právu. O d vol a c í s o u d potvrdil
rozsudek prvého soudu.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Dovolatel upírá uplatňovaný nárok na náhradu škody o slibžalo~
yaných, jímž se prý zavázali, že mu koncem měsíce prosince 1928 vyc

čís.

14568.

Námitky promlčení nelze se vzdáti pro budoucnO'st ani ve sporu

o

(Rozh. ze dne 27. září 19035, Rv I 2499/33.)
.. .
I
o žalovaného práce měřické; poŽal'obce (c!vdm geo~l:tr) kont, ~~Q3 vzniklou zažaloval 3.0. brezn~
hle dávku z toho podle udu z r~ {[~áří 1928 v klídu, když se žalov~ny
1928, ponechal vsak, Sp?! dne '1 okračování v něm až dne 25. kvetn~
vzdal námitky promlcem, a .~av~~lriIčení zažalované pohl'edávky. P r:}
1932. žalovaný na j.? nam! p o . dO. Podle § 15.01 ohč. zák. muze
SO' u d uznal podle zaloby. ,Z~u,vo u iehd bylO'-li namítnuto. Žalo~
soud k nastalému pron;lčem hle~e~~ Je~{dy;
byl dříve při ústním. jed~
vany tuto námitku. učml1 t~prve e y, I ' ; vzdal což se stala zrejU1~
nání dne 8. září 1928 namIl·ky pro~ ~e;\dy říz~ní v klidu. Namíll-lI
v souvislosti s tím, .~e žalob<;e ponec ~i veroz oru se dřivějším prohl~
tedy žalovaný po zde]! p.ro.rlc~m.'tJ~d~:omlčent neoprávněně a neplatne,
řed is § i 502 obč. zák. Ten
šením a závazkem a uem! nam!..
neboť nemůže se přI tom odvolavat! nř~len' ezdáti. Předpis ten je však
brá~iti aby při některém právU
ovšem stanoví, že nelze se pro~lčel1l
ovahy materielní, a účelem Je o Jes z,: " !' u.'č·!nek promlčení (§ 1449
P
' 'vyloučen
'
'ho
byl předem navz'd Y vecne.
.
' zrusujlc
.d však o vzdání se same
obč. zák.). V případě prOjednavafem neJ.eého účinku času) nýbrž ža·
romlčení v objektivním smyslu (l~ed~ lUS!~'r'!'tomny' spor TO'J'est obme'itky
"zapovezene.
"
100vany. se VZ dl'
a Jen pam
, prom
• u'cem
íse'prO'
v §I' 15.02 obč. zák.
zení zcela jiného razu, nez zrek~ t
.
o''' est to vzdání se procesuObmezení to působí pouze na pntomny sp· ~'e!' ká se věcně samotného'
álnihb úkonu (určité ná2urky; v~ksPop~~~~e~í lest ukazem čistě proc~s:
práva. Dohoda o n~pOl~Zl 1 nam! y luvním mimo spor. Takové vzdam
ním a mkohv obyceJnym akten:'t~m . oru namítati zákon nikde nezase práva ~rč~tou dkolnos~ v ~hcJ e~ťPSoud proto považuje pro~lášen~
kazuje, zeJmena am § 1502 8' ". '1928 učiněné za platné a zavazne
žalovaným v protokolu ze dne. zafl

Ir;

t
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619

618

v rozporu s ním vznesenou za právně
účinnou. O d v o-I a c í s o u d žalobu zamítl. D II vod y: Zalo\1an
nemohl se vzhledem k ustanovení § 1502 vš. obč. zák. pro
platně vzdáti promlčenl. Názor prvního soudu, že žalovaný
námítky promlčení vzdal se procesuálního úkonu (určíté
sporu), netýkající se samotného věcného práva, není '[)javnv•.. ~~~~il~~~
promlčení je námítkou hmotného práva a nikoliv procesního. P
se proto také o ní v materíelním právu (občanském zákoně). Ro,zlišo'<ati
mezí vzdáním se námitky promlčení a vzdáním se promlčení není pří-·
padné, neboť obojí je v podstatě totéž, totiž vzdání se práva uplatňo_
vati promlčení nároku. Ustanovuje-Ii zákon občanský v § 1502, že proml1čení nelze se předem vzdáti, plyne z toho, že nelze se předem vzdáti
též námitky promlčení. Prohlášení žalovaného, že vzdává se námitky·
promlčení, nutno tudíž vyložiti tak, že vzdal se práva uplatňovati promlčení za dobu minulou, níkoliv však promlčení v době budoucí. Neboť
kdyby žalovaný nebýval se vzdal námitky promlčení, mohl by při pokračování v řízení upl,atňovati, že žaloba byla podána již po uplynutí
promlčené IhUty nastalo promlčení nároku znovu, neboť dobu, po kterou byl spor v klidu, nelze pokládati za řádné pokračování ve sporu.
Žalovaný právem proto namítal promlčení žalobního nároku.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dO'volání.

a námitku

promlčení později

. konkurenční příspěvky nepožívají přednostního
KOsteInt
. ...,wrrlu nejvyššího ~nA~t"
p"~.t.
(Rozll. ze dne 27. záři 1935, R II 290/35.)
. .

. , ší

odáni přikázal z něhO'

Ex e k u ční s o u d ro.zvrhuje, nej'2-~dí tostelní příspěvky za rok

českosllovenskému

státu v. predno~t~';::d~ostní pořadí těmto p!íspěv~ům
1931-1934. ~ekurs~~dfeoz~kona ze dne 7. května 18~4 ČIS. ~1 r. z.

~f;iZ~:l~p~v~/ ~ red
!O~dU ~lá?Ože~~~~t~á~~,;mzd p~~~~ust:~:O;'é~~a ~~:~

drielé, pře~nost I:
k~z~y~ PpříSpěvky k náboženskému fond,:, nybrz
Tu vsak nejde o a ove, '
níž latí na Morave zakon
,
~IY;l~kU obecní, ~J,~r~žkul fa:o:en:re~~' u~tano!uje, že výlohy spojen~
ze dne 21. ledna ' . ,c~s.
'lick' ch církevních a obročných stavem,
se zřízením a udrzo~amn:, kat? lotřeb mají obstarati přifařené o?ce,
atřením paramentu, 7anzem a
""k mi v §§ 1-10 naznačenym!.
o~kud potřeby tyto nejso.u kryty p~lfa~b~c v zvednouti zvláštní dane.
P npatření těchto prostre.dku mubze , d 'vkUY o náboženský přívažek,
K
. t
trno že tu jde o o ecm a· ,
Z toho
je~ pa
t'
" e požívá práva výsadního.
~ ";' zakan nes anOVl, z
.
o nemz.
' "
o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Nejvyssl s

Důvody:

Pohledávka podle účtu z rO'ku 1923 byh zažalována dne 3'0. března
1928 podle § 1486 čís. 6 obč. zák. a § 1 zák. ze dne 26. března 192'5
čís. 47 sb. z. a n. včas a nebyla dnem I. dubna 1928 promlčena. Jde
o to, zda žalobce pa'kra-čoval řádně ve sporu, ponechav řízení dne 8.
září 19128 v klidu a navrhnuv pokračování v řízení teprve po uplynutí
další 31eté lhUty promlčecí, a jaký význam má prohlášení žalO'vaného,
že se vzdal námitky proml1čení. Promlčecí lhUta počala běžeti znovu
dnem 8. září 1923, žalobCe po uplynutí tříměsíční lhůty v řízení hned
nepakračo'val, nýbrž teprve 25. května 1932 navrhl pokračování v řízení,
a ničím neodůvodnil, proč ve sporu nepokračO'val. NepokračO'val-1i žalobce řádně ve sporu, nemá podání žaloby materielně právního 'Účinku
a vlivu na počaté již promlčení a toto pokračuje dále, jako by žaloba nebyla podána (rozh. čís. 1096, 3278, 4180, 9396 sb. n. s.). Námitka promlčení jest námitkou materielního práva a vznáší se stejně jako jiné obhajovací prostředky (§§ 189, 250 a j. c.ř. s.). Vzdání se promlčení již
dokonaného jest přípustno, neboť jest ponecháno na vůli strany, chce-Ii
svoje soukromé právo uplatňovati a tedy námitku vznésti (§ 1501 obč.
zák.). Jinak jest tomu, jde-li o vzdání se promlčení předem, neboť podle
§ 1502 obč. zák. nelze se promlčení předem vzdáti aniž lze ujednati pro"
mVčecí lhůtu delší, nežli jest ustanovena zákony. Vzdal-Ii se žalovaný při
ústním jednání dne 8. září 1928 námitky promlčení, byl by mohl se
vzdáti promlčení již dokonaného, nemohl však se vzdáti promlčení pře
dem. Ponechav rozepři v klidu na dobu delší tří roků žalobce řádně .ve
spO'ru nepokračoval, a žalovaný byl oprávněn vznésti námitku promlčení, které se předem nemohl vzdáti.

pořad! při

Důvody:

,

"
II z z pm Moravu nemělo b~!i ~oZákona z 2. dubna 1864 ClS. ,,: . Slezsku kde o těchto pnspev. užito poněvadž jde o ne,,!,ovlto~t If~~c~ ~~s 2/1864 z. z. pro Slezsko ve
77
Věcných rozdílů mezi t~mito
cích jedná zákon z 15. l'lstopa ,;1
znění zákona z 18. ledna 1867 cls'l~ 'k čís 2/1864 jest zapravIt! sta~
ustanoveními však .nem. podle d§' . ,z~ katoÚckých kostelů a far, ldere
vební náklady a l;aklady. na u rzova;~mi k farno'sti náležejícímI p~?l~
jinak nem.ohotl byh zaplav~JilOos:řízení podle pravidla tilk, jak,oyne
ustanovem V. kaplto~y obe. t "hlížet! k zákonnému osvO'bo,zem ]lnoobecní potřeby, ale pn tom jes p~l
anovení ráva osobního. podle
věrců a dbáti i jinýc~ snad8?~ab~yc~ou~t z nemá~Jii některá farní osa?a
§ 35 zákona ze 7. kvetna ~
. l~..
~e~i-I; tu jiných prostředků Clrna uhrazení potřeb vlastmhO' jmen~1 a ,·ti iest příspěvek na zapravení
kevních, kterých by ~e k to~u n;o'. ~au~~e~hny katO'líky bydlicí v tomto
jich rozepsatr na farm osadmky, ~. j., h b I rozšířen zákonem z 31. prookrsku. farním. Okruh těchtoTP5JVlntnyc'kO'nYy j'est dero<Yováno ustanovení
'
7/95'r. z: , eml
o za
Co
k ·t 1
since 1894 Č lS.
"
'ků '<1ko přirážky podle V. apl o y
shora uvedené o rO'ZepSal1l pllspev
Jt
.. tu 'en jménem farní obce
obecního zřízení, ne?oť mí~t,:í obtce vl" j~~~ p01tavení jest usuzova,ti,
h
a nikoli jménem svym .. pra;re;- :: o ě~kům které nemaji povahu realže nepřísluši přednos;l1l I?or~dl 1ns~ ozo~ati ani z ustanoveni dvorních daní. Přednostnr poradl3~e ,~e I~~ sb. z. s. Tu jest nařízeno, že
ského dekretu ze 4. ledna 18b~ ~~s', Ině podle předpisů o přímých dakO'nkurenční příspěvky se vy lrajl up

Zl;.

-

Čís.

_

14570-

čís.

14570-

621

620

ních a že požívají při soudní exekuci týchž výsad jako zeměpanské
Ale pod konkurenčnímí příspěvky podle tohoto dvorského
rozumějí dávky vybírané na úhradu nákladu vzníkajícího krají nebo
z jejich veřej~é sprá~?í ~ínnosti (B~dw. čís. 5868 A). K !éto správní
nosti nelze vsak pocltaÍ1 kryÍ1 po.treb pro katolickou Clrkev a
konkurenčních př(spěvků církevních, jak už plyne z jejich povahy a
sobností obcí, jak o ní bylo už uvedeno.
čis.

14570.

částky, které vyplatily nekongruální církve a společnosti
chovnúu z paušální dotace poskytnuté jim podle § 5 zák. čís.
sb. z. a n. ze státních prostředků, nemohou býti započteny ie~lnostr:l1lti,
do smluvně sjednaných platů duchovních.

(Rozh. ze dne 27.

září

1935, Rv II 16/35.).

Žalobce (rabín) měl s náboženskou obcí židovskou ve F. ':;I~~::~!
plat, z něhož mu žalovaná odpočetla částky, jež ml! v
z dotace, poskytnuté jí podle § 5 zák. čís. 122/26 sb. z. a
i částky, jež žalobce obdržel přímo od státu jako náhradu ce,;tovnicn'
výloh při vyučování náboženstvÍ, jež žalovaná se rovněž zavázala
žalobci ročním paušálem. Žalobě na zaplacení těchto srážek bylo
věno
so u d y vše c h tří s t o I i c, n e i v y š š í m s o u
z těchto
smliuvně

důvodů:

Zákon čís. 122/26 sb. z. a n. ro'zeznává církve a náboženské 0f"""'Cnosti kongruální a nekongruální (§ 1, 5). Z církví a náboženských
lečností, posud podle zákona organisovaných, jsou kongruálními v
chách, na Moravě a ve Slezsku jen církve katolická a pravoslavná, t. j.
řecko,východní (§ 1 odst. 2 vl. nařízení ze dne 17. července 19'28 čís. 124
sb. z. a n.). Kdežto u církví kongruálních bývá kongrua vyplacena každému jednotlivému duchovnímu a může každý jednotlivý duchovní,
jsou-Ii dány k tomu předpoklady § 1 a násl. cit. zákona, žádati od státu
vyplacení příslušejicího mu důchodu, má se věc jinak u církví a náboženských společností zákonně uznaných, avšak nekongruálních. Podle
§5 cit. zák. nál'eží tu církvím (náboženským společnostem) na doplnění
platů a odpočivných a zaopatřovacích požitků jejich duchovenstva paušální dotace ze státních prostředků, kterýžto zásadní nárok jest uplatniti II ministerstva školství a národní osvěty do roku ode dne účínnosti
zákona. Dotace stanoví se vždy na pět let (t. zv. lustrum) předem, podle
průměru posledních tří let lustru pl-edcházejících, a podklad pro vypoe
čtení dotace byl upraven § 5 (2, 3) cit. zák. a § 201 a násl. nařízeni
124/1928 sb. z. a n.). Rozdělení dotace provedou dotyčné církve a náboženské společno'sti podle svého vol'ného uvážení (§ 199 nařízení).
Z toho je zřejmo, že ani jednotlivé obce náboženské, ani jednotliví duchovní nejsou oprávněni žádati dotační sumu, nýbrž toliko náboženské

-I'

kytnuté dotace podle volustanovení k tomuto
r
'ši olatu
.
žalobci nějaké částky, nemá to ~ ly n: ~rlovlanou
a neopravnuj
'(';plrá\'~~~~;~nl;i. stranami sm Iuvne- s'jednaného
b - lobc
i snížila jednostranně
obec židovskou k tomu, y za _,' k
. eho platu 00. -- ..
t --e aby mu srazila tyto cast y s j
.. '
poku d se yc ,
' f v' vod dovolání pokud smeruj!
.•
soud nemusil se _~ro,to zabK~t I, Yalob~ova a vykonaných zko~nedostatku předbezneh~ tV~.:o a~yl. z~am u duchovenstva kongrual. -t tyto okolnosh maJl o I
.'
, h (§ 1 odst. 4
jez o .
'b -enských společností statem uznanyc
. -tdo
církVI a na oz b
) V této souvislostí se len jes e po , čís 125 ai 192"2 s . z. ap. .
ost služební smlouvy pro tyto
~?~á že' žal'Ovaná ~bec_~~namlt~la nep~~~d se tak snaží učiniti tepl:ve
~d~statky v řízenr n;~slch sto IC a Podle § 34 (4) zák. čís. 131/31
dn
n
F :
sb. z. a 11.
, _ I t -yučováni nábozenstvl v o CIC ml
,
19·11 naleze o ez v _ lb' a tolO vyučování mimo statem
1. říj'na d'
že se dostane za o CI z
'b - skou
bylo uje nano,
'h d ces'tovních výloh žalovanou na _ozen.
ovolenou podpo'fU na ra Y • 'adě cestovních výl'oh smluvne povmna
~bCí. žalovaná byla tedy k nahtl k náhradě těchto výloh z důvodu, ~e
a nemůže se sprosbÍlÍl pOhvm~os státem nebylo-Ii ani tvrzeno' a doka. bylo žalo' CI na razen
,
.,
hl em
cestovne . .
'1
žalovanoU obec s jeJlm sou as .
,
o
z'
e
stat
je
zapravI
za
zan ) -

:

~Z~Č~~);ž:;nik.teré
pak prove_dou r~kzdepe~~lf~~Chto
KVIV-'" tedy CInOVnl y

dovolání'ls~u~e~~')I~P~~,~~~~o~fevn~t~afobc_OVýl11 'pOdl~ sm~ouv~,~e

d

čis.

14571.

.
_ ,. '
I - nosti s ručením obmezeným
Obchodní úlmn. uzavr~ny lmene~' spo:c lečnost teprve zakládá ~
_ jakmile bylo vy_slo:,n~ ~eceno, ze S~terrse spolčily k založeni spopokládá se za UZ!lvrentYt!m:fems~~o~;ií se všeobecnými pravidly o společnosti. Zodpoved~os ec o o
U·
b
- osti a zmocněut.
Icen
září 1935 Rv lil 39'6/34; důvody: viz 1". s .
(Rozh. ze dne 27.
Čís. 2"207.)
čís.

14572.

být· J t - zatížen peněžitým dluhem, ale jen
I rolnický nedtl muze . I p. II ne__ du * povolení uděluje podle § 5
se svolením Státního pO~~lo1v~hlol m;~d ·nat. čís. 225/21 příslušná obvlád. nař. čís. 451/20 a C1S.
c. V •
vodov~ úřadovna;*.
•
rolnickém nedllu uplatňuje se hypo~I zastavni pravo vazno.u<;t na
.,
hledávk se stane z nemovlkární žalobou; z~~. exe~1;lc~1 vym~~~~ta~ VYhraže~o exekučnhnu řízení.
losti net;<> jen z Jejtc~ UZl.tk~, musI ~et1í vkladu exekučního práva.
Procesnt soud omezl se jen na pov
•

o

_

.35, Rv IV 417/34; důvody: viz úr. sb.
(Rozh. ze dne 27. září 19 čís. 2208.)
-::--V'
.

.

I nar~ čís 22/35 a Vylll. min. zem. Čis. 96;35 sb. z. a n.

lznynlV . . .

-

čís.

_

14573 -

čís. 14574-14575 -

6.2
čís.

§ 402 odstavec druhý exekučního řádu v doslovu x"_, ..
2 zákona ze dne ll. prosince 1934 čís. 251 Sb. z. a n.
druhý oddíl druhého dílu exekučního řádu o prozatímních op~třeních~'
Předpis

číslo

(Plenární usnesení ze dne 30.

září

°

I' 'tě běží předpis čj. II. čís. 2, jest
'ehO dosah rozšiřov:,li. P?k;,d ~v;~ původci zákona a autoři je~o
o ] dové zprávě jasne vYJ~dre~,
, ' odle §§ 378 až 401 ex. L,
duv~ěli na mysli jen prozatHl;nI opat~~~~íP zdůrazňují vždy zno·va ]elextu,
kládají tam účel takovych ~pa
C. nich často zneužívá stižneb ot V{ímno st «, odkazují Je to:"u, ze s~ prt nčí doslovně: »Odpovídá
jich ."za rotahování řízení ve ,:ecI hl,:vm a omezen 'en do druhé stono stl ~!nosti budou-li opravne prostredkY_~~ r' ch Ipbrech bylo dav 0I:ro~a ~ylO by' také nedůsledné, kdyby I v ~~vo~'a~i rekurs o prozatímnín;
e'v ššímu soudu vyloučeno, .a_ ~ , ' § 370 až 377 ex. ř.) ma
hce;

,,','

14573.

1935, Pres. 1300/35.)

U nejvyššího· soudu byla odporujícím si způsobem řešena
zda článek II. čís. 2! zákona ze dne ll. prosince 1934 čís. 251 Sb. z.
jímž byl doplněn § 402 ex. ř., platí pro celý druhý díl exekučniho
obsahujíCÍ v prvním oddílu (§§ 370 až 377 ex. ř.) předpisy o CA''''UC
k zajištění a v druhém oddílu (§§ 378 až 401) předpisy o zatímních
třeních, či zda platí jen pro oddíl druhý.
První presídent nejvyššího soudu přikázal podle § 12 odst. 2
ze dne 16. dubna 1919 čís. 216 sb. z. a n. řešení této otázky IPr'"rnin"
senátu, jenž se usnesl na právní větě v čele uvedené.
Důvody:
Předpis § 402 ex. ř. v původním doslovu zákona ze dne 27.
1896 čís. 79 ř. z. platil a platí pro celý druhý díl exekučního řádu,
jak pro první oddíl', obsahujíCí předpisy o exekuci k zajištění, tak
druhý oddíl, obsahující předpísy o prozatímních opatřeních. Plyne
jak ze slov "Pokud v tomto dílu ..... « tak z okolnosti, že by jinak
bylo. při exekuci k zajištění předpisů o opravných prostředcích,
tu v té příčině neplatily §§ 65 až 67 a 78 prvního dílu exekučního
O tom není sporu. Spornou však jest otátka, zda i druhý odstavec
nějšího doslovu § 402 ex. ř., jenž byl přidán článkem II. čís. 2 zákona
ze dne ll. prosince 1934 čís. 251 sb. z. a n., platí pro celý druhý díl
exekučního řádu, či jen pro druhý oddíl druhého dí]:u o prozatímních
opatřeních. Při pátrání po pravém smyslu určitého zákonného předpisu
jest hleděti k vlastnímu významu slov v jejich souvislosti a k jasnému
úmyslu zákonodárcovu. Tedy nikoli pouze k slovům, která jsou Jen prostředkem ke zjevení vů·l'e zákonodárcovy, nýbrž také k jasnému úmyslu
zákonodárcovu jest při výkladu určité právní normy hleděti. Pomůckou
při tom jest mimo jiné také podnět zákona a jeho účel, což obé lZE! nejlépe seznati z t. zv. materialií, zvláště z důvo'dové zprávy, pokud z ní
vyplývá, z jakých úvah zákonodární činitelé vycházeli. Teprve podlevýsledku celého tohoto zkoumání lze dospět k bezpečnému úsudku
o smyslu a dosahu určitého právního předpisu. Z genese zákona čís.
251/34 je zjevné, že vyloučení některých opravných prostředků do
třetí soudní stoNce mělo býti jen dočasným prostředkem z nouze, aby
bylo odlehčeno nejvyššímu soudu po dobu jeho mimořádného, zatíženÍ.
Při tom bylo hleděno k tomu, aby novelou byly dotčeny jen věci menší
důležitosti nebo přechodné povahy, a aby byla nalezena střední cesta
mezi zájmy obyvatelstva co do plné právni ochrany a mezi nutností odlehčiti nejvyššímu soudu. Již z této základní snahy zákona, jenž má býti
jen dočasným právem nepravidelným, plyne, že v pochybných příp<tdeclt

623

~pl~t~e~
hfi P!itP,ušhtěl~i~ltxZe:ťs~rtiz~~:i;~~i a~~doZcí
~sp,:kl oje?ílez'tjoehsOe ppeři
'klade UTCI yc
prozaltmm
J

n~}~

,

10,

•

ohledávky. Taková ex~kuce nenI n~c měňu'e sama sebou v exe~epf~~enr zákonných PředJ'~k~~dUyn~n~~ji~~ě~~epOhleáávek peněžit~ch pr~. uhrazovacl. Exekucm u o~
,í
tím ostře zasahUJI do za~~~~né předbíhají t~dY,~xe~ucI c~~~fz~~:~n avyloučiti pravidelnou ces!u
'ů účastníkLI. V te pnčme nJ ' h 'vah plyne nade vši pochybnost, ze
lm 'v ššímu soudu. Z dosava .11IC;' .
do § ~0!2 ex. ř. rozšířilo na
k ~e~y{tematické zařadění nov:ho predfrl~~ací že však dosah takto rozJe k jeho dosah také na exe uce -'SaJI
b I' Jest věcí výkladu zákona
~fFe~ý zá~ono~árnými čil;i;el'i ~f::';~~I~R(~ ~';kOJ1odárné techniky oPJanalézánI prava, ,aby I a (Ove _ , h' torii. podle toho lest 1 v ro~ho 0~i1o s náležitým zremm k r~dakC~ltic~sé použití nového předpls~ len na
'dá jasnému úmyslu zákonodarcOVU.
vané otázce nu~no, o?~ezl I
prozatímní opatrel11, Jak to OpOVI

gra

čis.

14574.

t 1 vinen vydati zaměstnancovi
. V potvrze~í, jež Jest z~m/3e;t;vaz~ a ~., musi býti uveden~ služby'
podle § 44 zakona C1S. 15 "
"
'které zaměstnanec mel, stac1
skutečně vykonané. Služe~nl p~s~veniehdY jestliže se pojmOvě kryje
k označeni způsobu zam~st!1ant r1en tomto ~měru pochybnost nebo nes pracemi skut~čně k~lI?ynn'Je- I ,v zaměstnancova dostatečně způsob
vystihuje-li pOjmenovaní pos ven:rr b - ličiti.
.eho zaměstnáni, jest třeba toto po o ne vy
J
1 _.'
1.9.35 Rv III 765/35; důvody viz Úr. sb. čís. 2212.)
(Rozh. ze dne

. flJna

.

čís. 14575.

dř d·ti od útraty směnečného pla'útraty odvolaciho řízeni nelze po ~II
čís 2 ex ř za podtninek
tebnlho přlkazu, jenž by byl ti!"le~f~va~í exeku~
.'
§ 371 čis. 2 ex. ř. pro povolem zajls

II

(Rozh. ze dne 2.

října 1935, R I 789/35.)

.
371 čís 2 ex. ř. zajišťovací exekuci
P r v Ý s o u d P?vohl po~let\
R ~ k u r sní
o u d návrh na
k zajištění útrat prve a druh~ s o.I,Ct~·ní útrat druhé stolice zamítl.
povolen! zaj~š!~vací exdekuce h~~~\S ~ovolaCÍmu rekursu.
Nel v y s S 1 S o u
nevy

s

čís.

-

_

14576 -

čís.

14576 -

625

624

o U d Y uznaly podle"žalo,?y,

Důvody:

od~olacího řízení

ds~oudU,

SlllhO
. Rekurent přiznává správnost názoru reku'
,
utrat
není tu souhlasnos/
ze v
.•.
potvrzem rozsudku prvé stolice a není ted I r?zsu. u O?OU
y
pO,volení zajišťovací exekuce téŽ pro tyto ú/ tda(§zakom: podklad pro
I':~ za to, že zajišťovací exekuce měla by'ti pr~ YI 371, ČIS. 1 ,ex. ř,), ale
tez pro odvolací útraty oněvadž
' vo ena v oouzenem jJflp8Idě··.
s~~1 sl~ěnečný platební 'pfíkaz v )la~~~~~fenl1? rozsudku p~vé "zů
pnslusenstvíl11 směnečné pohledLky
I' a t u~~~ty odvolaclho nzení jsou
povoliti zajišťovací exekuci, byly-li' :ro~f Il!Z ~o~le § 371 čís. 2 ex. ř.
kazu podány námitky. Avšak út t '
s~ene"nel11u platebnímu pří
žit?s~i vydání směnečného plate~~ího od,~~laclho ,nz~ní, nev~~šly ,u pří1e
~ecnych námitkách a jsou útrata . pn azu, nyblz az za nzelll o sl11ě
~traty směnečného platebního 0:k~~~!U' .~el~e Je prot? podřaditi pod
CIS. 2 ex. ř, za podmínek § 371" 2' J , Y byly htulem dle § 1
~xekuce; tento předpis jsa výjime~lS; ~x. I. pr? povolení zajišťovací
eký mu dává rekurenl, nehledíc an~yk~e OpO~Stl exte!1sl~ního. výkladu,
CIS. 1 ex. ř. nerozeznává zda otvrzu" ?mu, ze doslov predplsu § 371
směnečném o námitkách Či v ji~akém J~~r~~Zsudek byl vydán ve sporu
čís.

14576.

Jde o nespravedlivou pohrůžku kd ' t
""
ji ve skutek uvésti, nemá-Ii však " yz e~l! ,Jenz JI používá, má právo
prava pOUZIÍ1 donucovacího prostředku
k účelu, k němuž ho používá.
(Rozh. ze dne 2.

října

~ d ~ oIa c í

s o u d ,z

těcht~ d ů vod ů:

't lovaný se snaZI dohclÍl, ze bazen o,takara P., byt byla duvodnou, ne-

1935, Rv I 2329/33.)

a

nespravedlivou po rozumu § 870

obč.

zák.,

přehlíží

však, že jde

la
~rehdY
o pohrůžku nespravedlivou, když sice ten, jenž jí používá, má
I rávo ji ve skutek uvésti, jestliže však nemá práva použíti donucovacího
ProstředkU k účelu, k němuž ho používá, poněvadž prostředek ten není
Po zákonU k dosažení účelu určen. S tohoto hlediska měl sice žalovaný
Právo učiniti na o,takara P. oznámení bursovní komoře, resp. minister~tvU financí, šlo-Ii mU jen o to, aby znemožnil o,takaru P. obchodování
na účet cizích hodnot a klamání veřejnosti, nesměl však pohrůžky ta-

kovým oznámenfm a z něh?,. vyplývající?Ji škodlivými důs}~dky pro
další existenCI fIrmy P. pOUZIÍl k donucem o,takara p" by vraÍlI pemze,
o nichž se žalovaný domníval, že byl P-em. o ně přípraven, neboť k tomuto účelu v pohrůžce nadhozený zákrok dozorčího úřadu proti o,takaru P. nemá po zákonu sloužiti, ježto nadřízené úřady mohly sice v dů
sledku případného oznámení žalovaného z důvodů veřejnoprávních znemožniti o,takaru P. další obchodní činnost, nemohly však ve svém oboru
působnosti donutiti jmenovaného, aby žalovanému peníze vrátil. Nebyl
tudíž zákrok dohlédacích úřadů, jímž žalovaný o,takaru P. pohrozil,
prostředkem přiměřeným soukromému účelu žalovaného, jejž sledo'val
pohrůžkU, pročež též nelze pohrůžku pokládati za spravedlivou. S tohoto hlediska jest pak nerozhodno, zda jest správným tvrzení žalované
strany, že měla proti Otakaru P. nárok na vrácení částky 30.0100 Kč
z důvodu, že sama byla donucena k narovnání, jímž se nárokU toho
svého času vzdala pohrůžkou, že nepřistoupí-Ii na onO vyrovnání, utrpí
ještě větší majetkovou újmu tím, že fírma, jejímž společníkem byla
strana žalovaná, ohlásí vyrovnání a vyrovná se právě z peněz vložených
žalovanou stranou do firmy. Vždyť dle ustanovení § 870 obč. z. nelze
nespravedlivoU pohrůžkou vynutiti ani splnění oprávněného jinak nároku.
Ne j v y Š š í S,o u d nevyhověl dovolání.

Zal?bce o,takar P., majitel finn I W
'
"
taslal Jemu Jako tehdejšímu . d.Y' g.
. .~ P: p~ednesl, ze zalovaný
v němž ho vyzývá, ab mu do Je ;nemu maJItelI, fIrmy 19. W. dopis,
kter~ od něho přijal Jako přís~ě~~lz~~ 1;2?, vratil~ pe?íze (30.000 Kč),
a Jez mu při skončení smlouv nIOb, anzovacl ~'ylo~y a investice
k to,?u vyhrůžky, že upozorní b~rsovnl V; k dobru ,Pnps,any, ~ připojil
po~ery a podá zprávu o tom též .. t omoru .na Je~o sp~tnehnanční
pemze nevrátí. Tomuto nátlaku ,71~IS .erstvu fInanCI, kdyz mu žádané
výstupu společníka Arhlra P Sá~a o ,ce podlehl: neboť když závod po
talu, byl výhradně odkázán~a ú~' prevza!, nemel provozovacího kapizákazníků a obával se dllvodn' e:, ~Jmena, bank, a na důvěru svých
v němž by jeho finanční oměr e, ~e y ~znamením bursovní komoře
což by byloP
byl
~te!,ce. Považuje složení částky 30
~k,c okamzl~~ zmcení jeho exiu~eru, slo}il dne 17. března 1929 Ústku 3O~~g'k':S! zlo, ?ežli z,nič:,ní
zastupce zalovaného který ji žal
'
o C " k IlIkam pravmho
hradně proto, že k t~mu byl nes ~:~~~;?U
vydal·
lezto t";k učinil výlVOU
Jest žalovaný povinen částku tutK Tt
ba duvodnou bazní přinucen
chozímu majetkovému vyrovnání na cas tIk' unetuto zadneho
vzhledem
nároku. kN i ož š í

úvěr otřesen,

mělo ~a !J~I 1lrčeny l~k~ šp.~tné,

003

vr~}

ať ~~mě}

jeh~

před~

Důvody:

Dovolatel odporuje názoru odvolaciho soudu, že pohrůžka vyslovená
dovolatelem v dopise ze dne 26. února 1929 na o,takara P., byla nespravedlivou proto, že dovolate! neměl práva použíti tohoto donucovacího pr,ostředku, jenž není po zákonu určen k dosažení účele. Dovolatel
přiznává v dovolání, že nemohl pohrůžkou tou docíliti, aby mu bylo
bursovní radou vynuceno vrácení 30.000 Kč od o,takara P., ale míní, že
mohl upozorniti dozorčí orgán pro svou ochranu. Než výklad odvolacího soudu o pojmu »nespravedlivé pohrůžky«, vyslovený v napadeném
rozsudku, odpovídá praxi (rozh. č. 6248, 123'50 sb. n. s.) i teorii. Dovolatel v onom dopisu činí pohrůžku trojím způsobem, a) soudními kroky,
b) upozorněním bursovní komory na finanční poměry, c) zprávoU ministerstvu financí. Není pochyby o tom, že v příčině prvého způsobu a)
byl dovolate1 oprávněn soudními kroky vymáhati vráceni neprávem prý
přijaté částky od o,takara P., poněvadž právě soudy jsou k tomu
určeny rozhodovati o takových soukromých nárocích ať cestou civilní,
ať treslní v adhaesním řízení. Dovolatel mohl také jako občan učiniti
40
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v zájmu veřejnosti kroky pod b) )
,
ních dvou případech ve s o'ito {. c ,.avsak neměl tak učiniti v
požadované částky. Tím z~e~žiIs I ? b?" aby dosáhl pohrůžkou
lených prostředků jež byl
praym a ~kutečné možnosti jinak
zájmů, jež však m~hl b' ti Y nezpuso~lle k prosazeni jeho
'ného a mohly mu zn{mo~nit~P~lfgre~~ skodhvyml následky pro
pod bl, c) nespadá donutiti žalobce stenc!. V obor působnosti
volatel způsobem naznačené oh / ,:b y dovolateh peníze vrátil.
ohr~ženého, aniž mohl tím Pros~dit~Uberv .sledov~1 c!1 P~škoditi
kove ~neužití donucovacích prostředk' . yhradne. SV,Uj pozadavek,
takovych okolností oprávněn P , ~)e pro,tl~ravm a nebyl k
volatelem jako smluvníkem b I one~a z u.č mena ~ohrůžka se
nespravedlivou a vzbudila' dl' ada resovana druhe smluvni straně
podmínky § 870 obč. zák.
uvo nou obavu v ohroženém, jsou'

čís.

14578.

Při

rozhodováni o diplomatické záležitosti podané podle čl. 18
•.•. ~~~;~~~~k::o~~nvence
o vyhlášení
odžalující stranu
(nebo vykonatelnosti
intervenienta) ksoudniho
placeni rozhodnutí
útrat, rozhodují
•
čl. 18 a 19 této konvence a nepřicházeji v úvahu ustanočl. IX zákona čís. 23/28 Sb. z. a n.
(Rozh. ze dne 2.

října

1935, R III 52,0/35;
čís.

důvody

viz Úro sb.

čís.

2215:)

14579.

Zaměstnanec, jenž byl pověřen zaměstnavatelem, by mu: sjednal
zápůjčku, jedná proti věrnosti a poctivosti, již je povinen svému
zaměstnavatelovi, jestliže si bez jeho svolení vymlni odměnu (provisi)
za zprostředkování zápůjčky; zaplaceni takovéto odměny nemůže na
bance soudně se domáhati.

u banky

14577.

K § 63 směn. zák
Závazek směnečnÝch ruko"
,
,
jako akceptant osoba pasivně j~ě~~~n2°~~~~Ů::il~~

čís.

.

směnku

po'depSl!hi,

'(Rozh. ze dne 2.

října

1935, Rv III 6M/34;

důvody

viz Úr. sb.

čis.

2213.)

(Rozh. ze dne 2. října 1935, Rv II 603/35.)
čís.

Proti směnečnému platebnímu "k
' .
kojmí, že podle data vystaven'
pn ~zu namlth žalovaní směneční
stavena v době, I<dy žalovanÝ na sm~nce uve~eného byla směnka
a nebyl tudíž vzhledem k § 4 k a kc~p ant s:nenky upadl do
.
sledkem toho nemohl' an°
o,n. r. paslvn.e směnečně způsobilý. Důc
nečný) závazek též proto lž~r~y nzen;~~lk~out~ platně rukojemský (smě
roval dobrým mravům. Zalotě b 10 v nha r;a rzování žalobkyni a odpotY:. Ol veno s o u d Y VŠe c h tří
s t o I1 c, n e j v V Š š í m s o ude y
.
mzeclto
důvodů:

.

POdle.§?3 sm. zák. jest závaze:k s ' "h
. ,
tehdy, je-I! závazek hlavního dlu' 'kmenecne o rUkOjnllho platný
než pro vadu formy. Ne latno.st ,znl a nepla,tný z jiných dŮVOdů
dovol'atelé z toho, že p~dle dat!av:z: u hl~vmho dlužníka vyvozují
byla směnka vystavena v době kd y ta~er;1 ve směnce uvedeného
kursu, uvaleného před tím na j~h ':( pryy zalovaný následkem koumohl se vzhledem k § 4 konk ' ~ ln:,em a dosud neskončeného ne-'
na směnce nemohl pro něho' r. p akne z~vázati, ,takže z jeho podpisu
Z toho' 'd
VZll! nouh platny
'"
, , je VI no, že dovolatelé neu latňu'j
sm~necny závazek.
dluzmka pro formelní vadu nýbr' p ...
n:plat~ost za vaz ku hlavního
a to proto, že směnku pOd~psalaz ;s~~yc ~uv?du, !Udí! -: materielních
' a ,paslvne smenecne nezpůsobil'á
Takovouto udánlivou neplatilOs!'
)Ječný závazek rukojmího dotčen 1(§ne n, vs,,;k jin.ak platně založený smě~
63 smen. zak.).
.
I

h
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Služehní poměr dělníků státní tabákové továrny.
Pro nároky ze služebního poměru mezi stálou dělnici státní tabákové továrny a státem jest pořad práva přípustný.
Soudy mohou přezkoumati disciplinám! nález vydaný disciplinární
komisí tabákové továrny (odvolaci disciplinámí komisi) jen po stránce
ioonální.
(Rozh. ze dne 3. října 1935, Rv I 100/35.)
žalobkyně (dělnice státní tabákové továrny) byla pravoplatným disciplinárním nálezem uznána vinnou služebními přečiny dle § 35 odst. 7
a 9 pracovního řádu, a propuštěna bez nároku na pensi, ježto předstí
rala nemoc a neospravedlněně nedostavila se do práce po více než 14
dnů. žalobou domáhá se zrušení onoho dísciplinárního nálezu jakož
i výroku, že žalovaný čsl. stát je povinen přijmouti ji do stavu pensistů
čsl. továrny na tabák, kde byla zaměstnána, a platiti jí pensijní požitky
podle pensíjního normálu pro zaměstnance z řad dělnictva tabákov'é
režije. P r v Ý s o u d uznal podle žaloby. D ů vod y: Přezkumu soudu
podléhá v daném případě dísciplinární nález nejen po stránce formální,
nýbrž i po stránce věcné, ježto poměr mezi stranami je poměrem soukromoprávním. Žalobkyně byla zaměstnankyní československé tabá~ové režie v továrně na tabák a její poměr byl založen na pracovním
rád~, takže žalobkyni nelze považovati za zaměstnankyni veřejné
spr~:y, nýbrž soukromohospodářského podniku. Judikát čís, 191 na ni
tuchz nedopadá. Ze spisů disciplinární komise oné továrny na tabák
a ústřední disciplinární komise vyplývá, že je důvodná výtka neúplností
40'
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přípravného vyš~třování potu~, že výroky lékařů, kteří uznali žalotlkvni
zpusobIlou k pracl, nebyly VZll ledem k námitkám žalobkyně je vC
cem přezkou,!,ánJ;', zejména pak, že žalobkyni nebyla oznáme~ae
loba podle predplSU § 40 pracovního řádu. Podstata však
lobkrně proti discipliná~ním nálezům leži v materielní ~~;\~~a:nd~ti~'~:inlli'
n~r~lho flzem. zalobkyne totiž vrtý.ká, že byla uznána vinnou s~~~,~~~j
p;ectnr 'p~dle § 35 ČIS. 7 a 9 dlsclplinárniho řádu, t. j. pro»
p;eds!tr~m nemoCI« a pro »neospravedlněné nedostavení se do
vice nez 14 dnŮ«. Disciplinární komise továrny na tabák v
od~uzujíCí výrok o lékařské posudky tří znalců lékařů kteří
s!rancve n:,~IIledali u. žalobkyně nezpůsobilost k práCi. Žallolbk~r
v~ak c~s!ejl nemocna, Jak vypověděl jiný lékař, a trpěla ve
;:ICI m~SI.ce l~dna I g,~O, t. j. bezprostředně před disciplinárním řízením
chlomckym zaludečntm katarem a již v r. 1928 na atonii žaludk
:hronlcký zánět žlučníku. Podle posudku soudního znalce Dr A- ~ ~
z~lo~kyně chronickým katarem hrtanu a hrotku plicního, ,Úle e h rpl
n!ckym katarem žaludku, žlučníku a neurasthenií a j~ násle~kro
tec?to chor?b trvale nezpůsobilá k práci. Všechny tyto choroby pak e~
u zalobkyne .vyskytovaly již v čas disciplinárního řízení. Vzhl d
k tomu ]~~! mlŤ! z.~ to, že v discipHnárním řízení uznána byla žalobek e~
vl?nou neclm, co ]1 naprosto nebylo lze prokázati ani prokázáno neb YI
le~tov p~?le zn.al:: ,;eustálý styk s tabákem pří jeho výrobě může s~~~
,ecnr; PflVO?Il! }ezke p~ruchy na zdraví, a to nemoci horních cest d'chaclc~, prudusek a phc, dále poruchy ústrojí trávícího a zažívacíh~
neh~edlc k v~rd~1 a nery,?vému systému, takže subjektivní potíže žalob~
kr ne , ~a, ne~ Sl tato stezovala, naprosto nebyly simulo,vány. Kdyby b la
dlsclphn::rm, kondseoopřípadně odvolací disciplinární komise, dala yosudky mlst;r,ch lek~ru pre~koumati nvějak~mu znalci-internistovi, nebjla
by mohla zalobkym uznalt vmnou ne]akym předstíráním nemoci res'
neospravedlněným v:yh~bá~ím se práci po dobu delší 14 dnů. P~kláJ'i
pr~to ~oud dlsclplmarm nalezy, jež žalobkyně napadá, formálně i mateflel~e ~~ vadné. O d vol a c í s o u d zamí'tl žalobu. D ů vod :
J~,dlkato CIS, 191 vyslovil zásadu, že disciplinární nálezv vydané prKti
zn~enc~m ve služ~ách veřejných podle smluvního pocÍrobení se od
sluzebm ~oc vzamestn~v~telů nelze materielně přezkoumávati, že ~ak
moho~__bytl prezkoumavany po stránce formální. Tento názor bývalého
ne]vysslho soudu ve Vídni je plně uznáván i nejvyšším soudem v Br v
lak patrno ,z četných jeh~,r~zhodnutí čís. 1189, 2630, 9511, 5948, 85~e{
sb, n. s'v~a~or ~ento SpOCIV~ podstatně v úvaze, že se smluvní zaměst
nan~c pnl~tln; hstll1y o sluzební smlouvě podrobuje služebním ustanoven~m, v ,:,c,h~ pod,le poslt:vních předpisů disciplinární řízení prováděno
org~ny, verel,ne ~pravy" a?lZv?y ':' mch byla vyhrazena možnost přezkumu.
spravm::h nal:,zu k~;nyc~ ,radnyml soudy. Takovou listinou o služební
smlo'l1ve v nasem pnpade Je pracovní řád schválený v)'nosem ministerstva fi~ancí ze dne 23. května 1922 čís, 10054/145-19/22-IV/3 který
upra,vu]e ~raco~ní, poměr dělnictva v továrnách na tabák, stanoví 'povinnos~1 a pra,cl delnlck?~, ~bsahu]e předpisy o disciplinárním řízení a sta~?VI podmmky pr? pnlelt a Propu~těnív ze služby. Ustanovení pracovního
rad~ ]so~ ?b,dobna ],ako ustanovem sluzební pragmatiky státních zaměst
nacu vere]nych. Stat provozuje výrobu tabáku a tabákových výrobků

monopol tabákový, vykonává tak svoje výsostné právo, a to z dů
zájmu veřejného, a v~kont státních zaměstn~nců na, tomto I?Oli
",přeme státní správy konane slusl posuzovati 'vesmes Jako ukon sluzby
úeřellae, což platí nejen o úkonech úředníků správních, nýbrž všech, kdo
d
výkonu této veřejné služby spolupůsobí k dosažení cíle, jehož
: t~ odvětví státní správy sleduje, tudíž i o dělnicích, Tyto pak má
o láště na zřetel·i citovaný judikát, který výslovně mluví o zaměstnancích
~~ služebním pom,ěru smluvním, kteří ve vveřejné sl~ž?ě. s~olupůso~í n~
. veřejnoprávních ukonech. )~e tu vesmes, o z,,:stavam ukolu vere]ne
s rávy a mkoh, ]~k do mm va se, soud, prve ~tohce, o soukromo~,?sl?o~
d~řský podnik. Vyko~ tohoto vysost~~ho, prava ]e upraven ~vl~stn.'m~
zákonnými usta~OVe!"ml! Jak toh? z~lastn,1 povaha tohoto,o~vetyl statm
správy finančm vyzadu]e, a spravm mslttuce sem spadajlcl (nakup ta~
báku, pěstování, jeho továr~ív z~rac?vá!,í, pro~:j ~td) nel~e. p.oklá~a!t
za podniky soukromohospodarske, nybrz za zvlastm čast vere]ne spravy
finanční, vykonávanou orgány státní správy finanční. V důsledku toho
sluší i žalobkyni považovati za zaměstnance smluvního, který spolupůsobí při úkolech veřejné správy a na její služební poměr dlužno proto
vztahovati zásady judikátu čís. 191, jak vpředu jsou uvedeny; podle toho
není soud oprávněn zasahovati do věcného obsahu kárného nálezu
v odpor vzatého a můžev se ,;ejvýše o~írati formální vstránk~u jeho ane~
právem pro-to rozhodl, ze nalezy ty JSou matenelne vadne, Soud prve
stolice dospěl ovšem i k názoru, že disciplinární nálezy, na základě jichž
byla žalobkyně ze služeb propuštěna, jsou vadné i po stránce formální.
V tom směru vytýká kárnému řízení, že přípravné vyšetřování je neúplné, ježto a) výroky lékařů nebyly přezkoumávány nějakým znalcem,
a že b) žalobkyni nebyla oznámena obžaloba podle předpisu § 40 pracovního řMu, Předpisy o disdplinárním řízení obsaženy jsou v §§ 35
až 48 pracovního řádu a jak z předložených spisů o kárném řízení
patrno, bylo těchto předpisů po stránce formální přesně dbán? a podl~
nich disciplinární řízení provedeno. Jestliže zdravotní stav zalobkyne
přezkoumávali tři lékaři, kteří se ve svých dobrozdáních úplně shodovali, nebylo třeba přibírati nějakého' zvláštního znalce, je,žto ,shodne výsledky jejich zjištěny byly dostatečnou vzárukou pro ob.l~kltvní ~os?u~
zení případu, Ostatně výtka v tomto' smeru soudem prvm !Stan ce cl~e~a
týká se spíše materielní stránky, nežli stránky formální. Tvrzem, ze
žalobkyni nebyla oznámena obžaloba, neodpovídá skutečnosti, neboť
žalobkyně bvla řádně zpravena o předběžném vyšetřování zprávou továrny na tab"ák s udáním důvodů a podala svým obhájcem proti ní svoje
připomínky.

N e j vy

Š

ší soud

nevyhověl

do,volánÍ.

Důvody:

Není pochybnosti o tom, že služební poměr, mezi, žalobkyní .i~'~o
stálou dělnici státní tabáko'vé továrny a žalovanym sta tem Jako ]e]lm
zaměstnavatelem jest poměrem soukromoprávním a že nároky žalobkyně
z tohoto poměru vyplývající mohou býti uplatňo'vány ~o~ad;m pr~va;
ježto tu nejde o poměr státního zamestnance pragmattkalmho, nybrz
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o poměr založený soukromoprávní námezdní smlouvou, která byla
vena pracovním řádem továren na tabák Československé re[lUl>!iI,v
schválený výnosem ministerstva financí ze dne 23. května
čís. 100547/14619/22-IV/3. Z tohO'(o stanoviska vycházely jak obě
strany, tak i oba nižši soudy. Leč tím není ještě rozřešena další otázka
která jest jádrem tohoto sporu, do jaké míry jest přípustné, by řádné
soudy přezkoumá valy discíplinární nález vydaný protí žalobkyni dísCí_,
plinární komísí tabákové továrny a odvolací discí plinární komisí při
ústředním ředitelství tabákové režie. Odvolací soud vyslovil právní ná~
zor, že tento disciplinární nález nelze soudem přezkoumávati po stránce
věcné (materielní), nýbrž jen po stránce formální, a dovolatelka vytý:ká
tomuto názoru právní mylnost. Dovolací soud však schvaluje názor
soudu odvolacího, vycházeje při tom z těchto úvah: Není sporné, že
žalobkyně byla stálou dělnicí státní továrny na tabák a že pro její služební poměr platí pracovní řád, o němž byla již učiněna zmínka. V § 1
vládního nařízení ze dne 25. září 1924 čís. 206 sb. z. a n., kterým se
provádí zákon ze dne 18. prosince 1922 čís. 404 sb. z. a n., byla tabáková režie prohlášena za státní podnik spravovaný podle zásad obchOd_
ního hospodaření. V § 5 odst. 1 tohoto vládního nařízení se praví, že
práva a povinnosti úředníků, zřízenců a všech ostatních zaměstnanců
v podnicích budou podrobně stanovena ve služebním řádu, po případě
v instituci, kterou vydá příslušný nejvyšší správní úl-ad ve vlastním
oboru, ale v § 23 odst. 2 bylo dále stanoveno, že dosavadní různé organisační, služební a pracovní řády, pokud neodporují tomuto nařízení,
zůstávají pro zatím v účinnosti do té doby, až případně budou nahrazeny
novými. Podle § 24 odst. 2 se tímto nařízením nemění též příslušná
ustanovení o disciplinární zodpovědnosti a příslušnosti. Předpisy o vě
cech disciplinárních a o disciplinárním řízeni proH dělníkům v továrnách
na tabák jsou obsaženy v pracovním řádě (§§ 36 až 48). Tento pracovní
řád - jak bylo již uvedeno schválilo ministerstvo financí (výnosem'
ze dne 23. května 1922 čís. W0547/14619j22-1'V/3), do jehož oboru
působnosti náleží podle § 6 odst. 1 vládního nařízení čís. 206/24 sb.
z. a n. vrchní vedení podniku tabákové režie. Tento pracovní řád a v něm
obsažené disciplinární předpisy zůstaly podle § 23 odst. 2 a § 24 odst. 2
téhož vládního nařízení i po jeho vyhlášení dále v platnosti. Podle § 29
odst. 3 pracovního řádu se každý dělník podrobuje při svém přijetí do
práce bez výjimky tomuto pracovnímu řádu, tedy také jeho disciplinárním předpisům a podle § 45 po's!. odst. z mzhodnutí odvolací disciplinární komise není odvoláni. Provedení disciplinárního řízení Droti
dělníkům ve státních továrnách na tabák bylo takto posHivními před
pisy uloženo správním orgánům státní tabákové režie a žádným před
pisem nebyla řádným soudům vyhrazena možno,st, aby přezkoumávaly
po věcné stránce disciplinární nálezy příslušným disciplinárních komisí.
Proti žalobkyni byl vydán disciplinární nález příslušnou disciplinární
komIsí a byl na její odvolání potvrzen i odvolací disciplinární komisí,
~ )ejíhož rozhodnutí není dalšího odvolání (§ 54 posL ~dst. pracovního
radu). Podle toho, co bylo vyloženo, lze tento disciplinární nález soudem
přezkoumati jen po stránce formální, niKoliv i po stránce věcné. Nesprávné právní posouzení spatřuje dovolatelka dále v tom, že odvolací
soud pokládal disciplinární řízení za bezvadně provedené po stránce

Čís.

14580 -

631

Jako formální vadu disciplinárního řízení vytýká dovolatelka
, d vÚm že se disciplinární komise spokojila s posudkem továrních
P:~ařeŮ a Že nepřipustila navržený důkaz ~nalcem o zdravotním ~~avu
le . . .
což prý odporovalo ustanovemm §§ 38 a 40 prac. radu.
to výtkou se obíral již odvolací soud a vyvrátil ji poukazem na to,
ebylo třeba, by disciplinární komise přibrala ještě zvláštního znake,
~~ nž zdravotní stáv žalobkyně přezkoumali tři lékaři, kteří se ve svých
~udcích shodovali, a když shodné výsled.ky tohoto přezkoumání pop~ tovaly dostatečnou záruku pro objektivní posouzení případu .. Dov?klka ostatně sama připouští, že se všichni tři lékaři shodovalI v za~
a. u že žalobkvně jest práce schopnou, oož bylo rozhodné pro posouzel1l
, ~~~n'ého provin'ění kl"deného žalobkyni za vinu podle § 35 čís. 9 prac.
řtdU. Z těchto dů~odů dospěl i ~ovolací ~o~d k ná,zoru, že di~cip~i~á~ní
.'zení nebylo v naznačeném smeru fonnalne vadne a ze nepnpustemm
~a1šíhO znalce nebylo znemožněno prokázání její viny ve smyslu § 38
ra~. řádu. O tom, zda a pokud uvedená výtka dovolatelčin~ se tý~á
faké věcné stránky d!sciplinárního nálezu, n.etřeba tu .uvažovatI, P;?'toz~
. _ jak již bylo vylozeno - lze soudem prezkoumatI v tomto pnpade
jediné stránku formální. Další vadu disciplinárního řízení pO' stránce formální vidí dovolatelka v tom, že jí nebyla oznámena obžaloba .podle
§ 40 prac. řádu. K vyvrácení této výtky uvedl soud odvolací, že zalobkyně byla řádně zpravena o předběžném vyšetřování správou to'várny
na tabák v T. s udáním důvodů ze dne 25. března 1930 a že podala
proti obžalobě svým obhájcem M. svoje přip~~ínky., :,a~r?ti t~n;u
dovozuje dovolatelka, že podle §§ 37 a 40 prac. r"du muSl bytI obvmenému oznámeno nejen předběžné vyšetřování, nýbrž i obžaloba, která
musí býti odůvodněna důkazy a předneseným podezřením, že však jí
obžaIoba oznámena nebyla a že to nemůže býti nahrazeno oznámením
o zavedení disciplinárního řízení. K těmto dovolatelčiným vývodům se
připomíná, že v §§ 37 a 40 prac. řádu se ovšem rozeznává mezi oznámením o zavedení disciplinárního řízení a mezi oznámením žaloby, ale
že pro oznámení žaloby obviněnému není v § 40 prac. řádu předepsáno
nic jiného, než že obviněnému oznámí žalobu buď správce to'várny nebo
vyšetřující úředník nebo předseda disciplinární komise. Kdy ~e .t?t?
oznámení žaloby má státi a v jaké formě, o tom není v pracovmm rade
nic ustanoveno. Ze spisů disciplinárních, jež byly již v prvé stolici k dů
kazu přečteny, lze seznati, že žalobkyně byla dne 26. března 1930, vyslechnuta v předběžném disciplinárním vyšetřování, že pak byla spravou
tabákové továrny v T. písemně vyrozuměna, že ústní jednání v její dis'CÍplinární věci bude konáno dne 1. dubna 1930, že si zvolila obhájce Josefa M. že k zastupování žaloby byl ustanoven úředník František B.,
jenž vypraooval žalobní spis ze dne 28. března 1930,že př~ ústgím jednání před disciplinární komisí ze dne 1. dubna 1930, k nemuz se obviněná nedostavila, ač byla úředně vyzvána (§ 41 pos!. odst. prac. řá~u),
byl tento žalobní spis přečten, načež obhájce obviněné Josef M. pred~
nesl obhajovací spis podepsaný obviněnou Marií K., v němž byly protI
vznesené žalobě činěny obsáhi'é věcné připomínky a námitky, a že v odvolání, jež podala žalobkyně proti nálezu disciplinární komise tab"k~vé
továrny v T., nebylo vůbec vytýkáno, že by jí nebyla ozn<Íme~a obzaloba. Za tohoto stavu věci nelze důvodně tvrditi, že žalobkym nebyla
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disciplinární žaloba vůbec oznámena a že for '1"
.
řízení disciplinární byly v tomto smě
m:, m pre?plsy, platné
měl za následek nějakou právní újmu p;~' ž~?~~~~~. zpusobem, jenž

(§ 4), a že doba, po kterou takové pohledávky nemohou býti vynevčítá

jiných lhůt, jejichž
5). Nutno připustiti,
o vyklizení a odevzdání pachtované usedlosti může ve svých
účincích znamenati pro pachtýře spíše hospodářskou újmu, než vymáhání splatného pachtovného žalobou nebo exekucí. Ale ani z gramatického ani z logického výkladu předpisů svrchu uvedených neplyne,
že by ~platnost pachtovného, jež podle smlouvy za platnosti vládních
nařízení mělo býti placeno, byla odsunuta na dobu po 31. prosinci 1935
_ takže by na př. nemohly býti ani úroky z prodlení ode dne splatnosti
žádány (§ 1333 obč. zák.) - nýbrž podle předpisu těch nelze jen pohledávky proti zemědělcům vymáhati, t. j. nelze je uplatňovati ani žalolobou, ani; exekucí (rozl1. čís. 14028 sb. n. s.). Ani z důvodové zprávy,
pokud se týče z prováděcích vysvětlivek k vlád. nařízením čís. 142/34
a čís. 258/34 (výnosy minísterstva spravedlnosti ze dne 26. července
1934 čís. 39431/34 a ze dne 29. prosince 1934 čís. 67002/34-10) neplyne, že by byli vydatelé nařízení měli úmysl zasahovati do smluvního
ujednání stran o oprávnění propachtovatele zrušiti pachtovní smlouvu
prú' včasné nezaplacení pachtovného. Nutno uvážiti, že v 'kladném pří
padě by musily býti důsledně vyloučeny i zákonné následky neplacení
pachtovného, na pL podle § 1118 obč. zák., ba, kdyby propachtovatel
následkem odejmutí příjmů z pachtovného, na něž snad jest při své
výživě jediné odkázán, byl nucen propachtovanou nemovitost zciziti,
musil by býti vyloučen i předpis § 1120 obč. zák., aby tak pach'lýř, jehož
právo není ve veřejné knize zapsáno, nebyl vyklizen po náležité výpo.vědi novým držitelem. Porovnají-li se uvedená vládní nařízení se zákonem ze dne 24. února 1934 čís. 33 sb. z. a n. o dočasných opatřenÍCh
v exekučním a konkursním řízení proti zemědělcům, jde najevo, že jsou
jen rozšířením původních výhod, jež se vztahovaly jen na exekuční a
konkursní řízení (srov. také výnos min. spravedlnosti čÍs. 4/1934 Věst
níku), a jež nyní byly rozšířeny také na vedení sporů pro neprivilegované pohledávky patrně proto, aby zemědělcům byly ušetřeny útraty
sporu, když pohledávky ty nei'ze exekučně dobývati. Na takové pří
pady, jako jest tento, nelze zmíněnÝ'ch nařízení použíti, neboť obdoba
(§ 7 obč. zák) jest již proto vyloučena, že jde o právo nepravidelné, jež
nelze analogicky rozšiřovati na případy v něm nezahrnuté. Poněvadž
tedy v souzeném případě nejde o vymáhání pohledávky proti zeměděl
cům, nýbrž o uplatnění smluvního oprávnění propachtovatelova, posoudily nižší soudy věc správně po stránce právní, když žalobě vyse do

__ '.,,""'t1 jest spojeno pro
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VI.ádní n~ze!1í čís. 142/34 Sb. z. a n.
Vyhod vlad~ho nařízení čís. 142;/34 (čís. 207/34 21
~bi z. a n. nem~ze se dovolávati zemědělec pralii prop'aCh~!~r
y o s m I u v nevyhrazeno právo zrušiti pachtovní
I
I,
nezaplaceni pachtovného zemědělcem a jenž práva ::%~~~~
(Rozh. ze dne 3. října 1935, Rv I 1587/35.)

ža~ob~e propac~toval žalovaným pozemky za ach lovné
'.
sJ?latne v,:dy 1. kvetna a 1. listopadu každého, rokK Stran
~Jednaly, ze P;o .případ, že nebude pachtovné za lace~o do. 4
o .
leho splatnosÍ1, lest pokláda~i smlouvu pachtovn~ bez dalšíh0 dnu
senou. Pachtovne ke dm 1. listopadu 1934 činilo 92'59 Kč I za zrupodle vl. nař. čís. 272/34 sb. z. a n. 4,478 Kč 25 h Zb t k ' s eVa J~ho
?o~lacen nebyl. Žalobce dovolávaje se ustanovení 'smlbue pacht.ovneho
sem pw neplacení pachtovného •. d' • lb.
vy o. JeJlm zruz ya.chtovaných nemovitostí. žalo~a~f n~;í~lf P~~ti ~a~~.hz.ell1. pachtý~ů
delcl podle § 6 vl. nař. čís. 142/34 sb
. h
o ~'. ~e JSou zeme_
tostech, na. něž. se vztahuje ustanove';í
~ n~it o:roda:lc~ na or:emo~i:
proto na mch pachtovné podle § 1 't I
. ' . nar. emuze byh

r

§

:;!Ie~t a r~5~~3~?n;áhánO, ta~že us~~~o~~nr~~c~t~~'nt:~I~~~y 2~~~~~

nař. Čís.P258/~ s~m/acht)v~~hO pozbylo d~ 31. prosince 1935 (vlád.

vše c h tří s to I'i c· a n.. u ,~n.o~t1. Žalobe bylo vyhověno s o u d Y
, n e J v y s S 1 m s o ude m z těchto

lhůt promlčedch, ani do
věřitele s právni újmou (§

hověly.
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obč. zák.
Předpokladem nároku nájemníkova na plné zadostiučinění
1120 obč. zák. není, že ustoupil po náležité výpovědi, nýbrž že

K § 1120

podle
§
musil
ustoupiti novému držiteli před vypršením původní nájemní doby, ať již
po výpovědi, či bez ní, t. j. na základě dohody s ním.
(Rozh. ze dne 3.

října

193'5, Rv II 544/33.)
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žalobkyně

(její cedent Dr. J.) najala od žalované v JeJlm
na dobu od 1. července I g27 do 1. července 1932. Žalovaná dům
dala v říjnu 1928. Dr. J., jak tvrdí žalobkyně, ustoupil nátlaku
nabyvatele domu, který si činil nárok právě na jeho byt nepožívající
ochrany nájemníků a po dohodě s ním se z bytu vystěhoval, když
nový vlastník vyplatil 50.000 Kč jako odškodné. Poněvadž se Dr. J.
slovně nevzdal uplatňovati další škodu proti žalované, domáhá se jí
lobou žalobkyně ve výši, již v žalobě blíže specifikuje. Niž š í s o u d
žalobu zamítly, n e j vy Š š í s o u d z těchto,
d(lvodů:
Předmětem dovolání jest toliko výklad předpisu § 1120 obč.
zda totiž předpokladem oprávnění nájemce žádati od 'onajím<Ltel'e,
úplné zadostiučinění co do utrpěné škody a ušlého zisku
novému držiteli zcizené pronajaté věci po' náležité
žalobu,
Názor ten zastávají nižší soudy, jež z důvodu toho
zjistily, že cedent žalobkyně se vystěhoval r. 1928 z bytu, který najal od "
žalované r. 1927 na dobu 5 let, nikoli po náležité výpovědi nového
vlastníka, nýbrž po dohodě s nim, obdržev od něho náhradu 50.000 Kč.
Ale předpokladem nároku nájemcova na ,odškodnění podle § 1120 obč.
zák. není náležitá výpověď, daná novým držitelem nájemci. Účelem ustanovení § 1120 obč. z<ik. jest chrániti nájemce proti škodám, jež hy
utrpěl tím, že nemohl vyčerpati plnou nájemní dobu, kterou se svým
pronajímatelem ujednal. Důvodem nároku na plné dosti učiněni pr.oti pronajímateli jest nedodržení nájemní smlouvy po smluvenou dobu následkem zcizení nájemního předmětu, čili nedodržení smluvni povinnosti
(§ 1295 odst. 1 obč. zák.). Nový vlastník není vázán smlouvou a nemusí
v ní pokračovati, ale ovšem nesmí ji zrušiti hned, nýbrž jest z důvodů
hospodářsko-politických povinen dáti náležitou výpověď nájemci, jakoby
smlouva býla bývala uzavřena na dobu neurčitou (§ 1116 obč. zák.).
Jedině rozhodným předpokladem pro nárok nájemníkův na náhradu
škody jest, že před vypršením původní nájemní doby musil ustoupiti
novému držíteli. Nepodstatnou naproti tomu jest okolnost, zda mus.il
ustoupiti po výpovědi 6 bez ní. Tak formalisticky nelze zakon vykládati,
hledí-li se k účelu z<ikona, jak svrchu byl vyložen. Slava »po náležité
výpovědi« znamenají jen obmezení nového držitele v jeho právu požadovati nájemní předmět hned zpět, kteréžto právo je výronem jeho
vlastníctví (§§ 354 a 362 obě. zák.), neznamenají však předpoklad náhradního nároku nájemníkova; předpokladem tohoto nároku jest - jak
již bylo řečeno' - jen, že nájemce musil ustoupiti novému držiteli. S tohoto hlediska nelze tedy souhlasiti s názorem, že nájemce pozbyl nároku
již proto, že ustoupil novému vlastníku pa dohodě s ním. Tato okolnost
nemá vlivu na jsoucnost náhradního nároku, ale mohla by ovšem míti
vliv na jeho rozsah, o kteréž okolnosti se však v tomto případě není
třeba ŠířHi. Přes to však není dovolání opodstatněno. Žalující strana
v celém sporu stojí na stanovisku, že její cedent trval na využítí celé pů
vodně ujednané nájemní doby a tvrdí, že se všemožně bránil, aby musil
byt vykliditi. Ale padle zjištěného stavu věci se nájemce všemožně ne-

.
" rbi1 právnímu zástupci žalavané
nebať nový vlastmk damu p.ns~ t ho vy-plývá, že nový držíte!
že nájemc,e z by~u ne~řP~~~mci ~ nevypověditelnosti náje~1m
závazek zalovane pro. k
1 "ci že nájemce mUSIl novemu
po dobu 5 let. Tomu-lt ta , ~e Z~{di ' kd by ji byl obdržel, bráustoupiti, ~eboť m~~l jl~f~ř~~f~1 svr~l1U ~míněný závazek o donámitk~U, ze vypo~1 dy vstaupil do smluveného nájemního. ponájemm smlouvy, ze'de'ti rozepři žalované (§ 21 c. ř. s.). !,ravem
a ma hl mImo ta opove e,
'm ná'emce bez výpovedl byla
ve směru t?m I:rvý sau?, ze usto~r~~ném Js aru o námitkách fr?ti
. žalovane o~nata ~ozna,~t v p Pnientka v~ prospěch nájemn.'kuv.
:.:'",ovědl· vystOUpIti Jako ,edl.elsl mt~,,~e oklad náhradního nárokU najemtedy žalobkyně ~ep;~katzaJa,pr:e!ta musil uslaupiti novému držiteli
d věc v podstatě správně po
podle § 1120 obc. za ., . J. ze.
i bez VÝP?Vě~\r,Sa~~~rd~?~~~~~des~uprvého soudu žalobu zamítající.
stránce pravm,
yz p
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K § 395 c. ř. s.
. i ač měl rozhodnouti rozsudRozhodl-Ii SQu~ ro~udkem :f~ uzn~~čný podle § ,t77 čís. 9 c. ř. s.
kem kontradiktornlm, Jest rozsu e zrn
(Rozh. ze dne 3. října 1935, Rl' 11 984/33.)
' s o u d uznal rozsudkem pro uznání podle žaloby. O d v o P rvy
"
l' .
1a cí s a u d nevyhovel odv~al nt.
dky obou soudů a uložil prvému
N e j v y Š š í s o u d zrUSI ,rozsu
soudu nové jednání a rozhodnutI.
Důvody:

,
k d a adá právní názor odvalacího
Dovolání jest o?pod~tatne~o, po, u hotldlPrazsudkem prO uznání, neboť
soudu, že saud prve. stoltce praye;n t~~~vého razsudku. podle protokolu
nebylo předpokladu pro vyda~1 1 " že uzavřela se žalobcem kupní
o ústním jednání doznala SIC: za ~vana, en' ch a že při tom byly ujedsmlouvu o nemovitoS',tech v zalobe uved lY Zak z'alabní nárok že I'est
1 bcem neuzna a v s '
,
nány podmínky tv;zene za 'O d d .: f
ydati o ní žalobci vkladu schoppovinna tuto kupm smlou_vu· o :!-~:naov doznání skutečností, o něž byla
nou písemnou smlouvu. slo tud~z J
t
t dilkazil o těchto skutečnoS
žaloba opřena. Tím odI:adl'a ovsem n? .~o:. ednán odklad pro rozsudek
vsa
ředpis pře~pokládá že žalovaný
tech (§ 256 odst. 1 c. r. s), ne!fl t
pro uznání podle § 395"C. ,r. s; ~nda '~í uznal výslovným' prohlášením
při svém roku ~ebo pn. ust~;~ lee ~~o prohlášení lze vynésti rozsudek
žalobní nárok a J~n na zak.~a e a o~~ ž soud usuzuje ua uznání žalobpro uznání, nikoliv však yz tehdl:> I y 'ho při ústním jednání, ve kteního nároku ~ýk1ad;m.predn~sr za,<Q<va~;nává. Prvý soud měl tedy i při
rém však se zalob.n~ narok '!YSkov~e n,e mohl přihlížeti ien podle § 2úú
dotčeném doznám zalovane,
nemuz
,

•

v

-
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odst. 1 c. ř. s., o přednesech a návrzích stran dále jednati, a teprve
základě tohoto jednání rozhodnouti kontradiktorním rozsudkem,
. však vydati rozsudek pro uznání. Tomu vadila ještě další překážka,
i nedostatek návrhu žalobcova, který podle § 395 c. ř. s. jest
!'předpokladem rozsudkupro.uzni!j1L~ov. čís. 10616 sb. n. s.). J<o:,hOdl<1
tprvníEoud přece rozsudkem pro uznání, ač měl rozhodnouti lU,,"UOK"n
i kontradiktornim, jest rozsudek -"matečný pqdle § 477čÍ§,),Lc.. ř. s.,
. tože v něm nejsou uvedeny žáOnéVěcne důvody, a ježto odvolací
tuto zmatečnost neodstranil, jest jí postižen i rozsudek odvolacího
(srov. plen. rozh. čís. 7671 sb. n. s.).
čls.

14584.

K výkladu § 1 (2) a) zák. čls. 89/20 Sb. z. a n.
»Pravidelnou« rozhodčl činnosti rozuml se dozorčl
(Rozh. ze dne 3.

října

činnost

1935, Rv II 1042/33.)

Žalobce domáhá se na žalované náhrady škody (placení
vzniklé mu tím, že nebyl přihlášen k pensijnímu pojištění, aČ prý
od 1. července 19210 do 12. dubna 1931 práce mistrovské. N
s o u d v žalobu zamítly, p r v Ý s o u d z těchto d ů vod ů: O
nelze říci, že konal práci mistra - t. j. ve smyslu § 1 zák. čís.
sb. z. a n. k pracím jiných osob pravidelně dozíral - anebo že ji
ve smyslu § 1 čís. 26/29 sb. z. a n. převážně a nikoliv pouze přechodně.
Podle úmyslu zákonodárcova je převážně určitou činností zaměstnán
ten, čí působnost ve své podstatě touto činností se vyčerpává a stejně
zaměstnáním přechodným jest zaměstnání, které určitá osoba na rozdíl
od svého povolání, které jest druhu jiného, vykonává pouze určitou kalendářně vyměřenou dobu (po dovolenou mistra), nebo po dobu časově
neurčitou, avšak podmíněnou určitou dočasnou událostí. Žalobce nebyl
činností mistrovskou zaměstnán tak, že by jeho působnost ve své podstatě v závodě. žalované byla vyčerpána, a naopak konal přesto i práce
dělnické a také zastupoval mistra po čas jeho dovolené, nebo po dobu
trvání druhé směny v čase konjunktury, tedy sice po čas neurčitý, avšak
podmíněný určitou časovou událostí. Nelze proto říci, že náležitosti
»převážně« a »nikoHv přechodně" § 1 zák. čís. 26/29 sb. z. a n. byly
splněny. Ježto zákonodárce výrazem »pravidelně« § 1 zák. čís. 89/20
sb. z. a n. měl na mysli podobné skutečnosti a stavy, jak vyjadřují výrazy »převážně a nikoliv přechodně«, nesplnil žalobce podmínky pro
povinné přihlášení k pensijnímu pojištění.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

V úvahu přichází doba od 1. července 1920 do 12. dubna 1931, kdy
skončil

se služební poměr žalobcův II žalované
bylo upraveno pensijni pojištění soukromých

společnosti. V této době
zaměstnanců jednak zá-

.
'.
1l0,nem ze dne 5. unOl ~

O ,.

89 sb. z. a n. a to v době od 1. čer-

19~. Cl~ 20 sb z a n.) do 31. prosince 1928,

ak
.,.,. . '. . .
1920 (čl. vm ;n e flS6:ola 1929 Úso 26 sb. z. a n., počínajíc 1.
.".,. ·ednak zakonem Le zák čí~ 26/29 sb. z. a n.). Podle doslovu §,I (2) a)
lednem 192;2~ ~98 a ~ is~U povinni pojištěnim mimo jiné za~estna~Cl,
zák. čís. 89. i~n~~h os~b pravidelně dohlížejí jako dilovedouCl, stav,'y~
, k pracH::..
. tři atd »Pravidelnost« dozorčí činnos!! spO,~lva
vedoucí, p;,l!fl, ,~IS něstn~ncova se v podstatě vyčerpává :ím: že pnmo
tom, ze.~l~nos r!~~'ícím osobám (srov. nálezy nejv. spravmh.Q' soudu,
dozírá .~ j~nym sbirce j administrativní pod čís. 2772, 2773, 2942, 33~7)k
uveřejn ene ve ,. ab dozorčí čínnost byla rázu trvalého. To~1U vsa
vyžadUje se tUdlZ, , Y, . Jest zjištěno že žalobce vykonaval prace mls~
n'ebylotak v souze~~ v~~~olené druhého mistra, nebo když byla druha
trovske Jen po dob. en o dozorčí činnost dočasnou, nikoliv pravIdelnou
směna. slo tu tedy Jh
I'
Nepodléhal proto žalobce za platnosl!
ve s.myslu, jak by. I s ora vy ozen; t e. povl·nn.osti Podl'e § I (I) čís. 6 aj
,. 89/20 sb z a n POJ1S n · ·
. kt ,.
. zákona C1S. .
b · · · . U pOj·ištěním povinni zaměstnanCI, en
,
čís 26/29 s . z. a n. JSo
. . '·k
"práce
zakon~ .:, 'a nikoliv pouze přechodně zaměstnal1l pn azo val1l,m
.
jsOU p;evazne .
. ' m dozorem nad ními, aniž by se JejIch prace. samI
dělníkUr ~:gop~,~~~1~6hO vyžaduje jejich přikazovací nebo clO~O~Čl č~~l

2

~~~~,tnla\~~ Idí\0~~~oť~~9 sJ~v~r~~~~~' 18~:íř~~~i:t~~na~d~ě~~e~ý~; ~t

v dobe, O . e
. t t k' bylo povinno'tí zal ovane (§ " za .
sících převážně ja:kO) ml~ r, hoavz~om kterém mě;íci přihlásila k pensijčís. 26/29, s,b., \~ n; 'k~
byl žalobce býval přihlášen žalovanou za
ním u pOj1s~el1l."
1. Y Y a n k . ensi"nímu pojištění, nenabyl. by
. platnosl! za~. C1S. 26/29 ~~; z. I"d :) j~žto
nabytí tohoto nároku J~st
. nárok na du~ho~, sta;g/b;~ s~v:. la l~. 'třeba, aby byla dok~nána t. zv. cepodle § 16 zak. C1S.
. ' . ' h "ců Tato čekaCl doba za platkaci doba, j:ož činí 60 přlSrV~~;ycán~e~ dřívější služební době žalobnosti zak. Č1S. 2~/29. n,eb Y : a °l~~osti zákona čís. 89/20 sb. z. a n;
cově nelzeh1e~eÍl, lezto. p d1'h 1 Ježto žalobce, nemaje potřebn"
žalobce pOj1stne p,~vm.no~h ~e~~lc;oJ ·starobní (ínvalidní), i kdyby by'
čekací doby, neme nam .n,
o·ištění (za platnosti zák. čís. 26/29),
žalovanou přihlášer: k pebnsllJ~lml u P J přihlášen k pensijnímu pojištění,

b

k

nevznikla mu tím, ze ne Y za ovanou

škoda.
čís.

14585.

70/1896 ř z

O splátkových obchodech.
prodateli ~ě~ koupenou na splá~ky! lest povinen nahraditi mu'škodu rovnající se poklesu ceny koupene veCl.

,

..

~t~i~ef!a~~~

(RO'zh. ze dne 3. října 1935, Rv II 1061/33.)
I' tk s výhradou vlastnictví
,
Žalující firma prodala žalovan~mu l:;t spaa r~to žádá žalobkyně jednábytek. žalovaný zaplahl J~n dV~ sP~ Jrčitf částky jako náhrady za
nak vrácení nábytku, Jedn~ ~~p t~~e poklesem cen. Niž š í s o u d y
(lpotřebení a znehodnocen! na Y

-

Čís.

čís.

_
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d (§ 117) jest jediným opravným pro'podle Vlil. oddil~ ~Iuz. r~ 1!
ozklad který může směřovati j~n
sti1edke1U pr.?ti pe~Sllmruu ~Yr~~~ ~a odp~činek z úřední moci, nikoliv
tomU, ze zame~tna~e,? Y
ti y' měře vysluzneho.
.
.. tý' k
.
pro v "
.
tliv 'ch ředitelství státních drah malt z 0-·
Pensijní. vyme~y jedno'eo6ecného ensijního ústavu uved~né ,v ~ 75
nečný ráz; la~? váW~6;: z a n.; j~U to pensíjní opatře~Uvymery),
,

uznaly podle žaloby s tím, že žalovaný je povinen plniti jen za
ného vrácení splátek žalobkyní.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalovaného, směřující
proti výroku, uznávajícímu na jeho povinnost hraditi žalobkyni i
hradu za pokles ceny nábytku v mezičasí.
Důvody:

odst.

Jde o to, zda kupitel, vraceje prodateli věc koupenou na
jest povinen odškodniti ho i za to, že cena koupené věci v mezičasí
klesla. Podle druhého odstavce prvé věty § 2 zákona o splátkových
chodech ze dne 27. dubna 1896 čís. 70 ř. z. má kupitel prodateli
vrátiti a podle okolností případu ho odškodniti (schadlos zu halten).
proto uvážiti, zda v souzené věci byla žalující firmě nesplněním O~ln,.,.
se strany žalovaného způsobena škoda (srov. též § 921 obč. zák.).
zjištěno, že cena koupené věci (ložnice) poklesla proti ceně, již měla
v době kupní smlouvy. Tímto poklesem prodejní ceny vzniká majetlmv:
újma pro žalobkyni vrácenou ložnici přejímající a jest pro'to
povinen nahraditi žalující firmě i rozdíl, oč poklesla v me,zičasí
koupené věcí obecným poklesem cen. Nezáleží na tom, že žalobl{Y!1lě
prokázala, že mohla prodati ložnici jinému kupcí v době, kdy ji prcldala,'
žalovanému, neboť vzhledem ke zjištěnému poklesu prodejní
nice nemohla by ji žalobkyně prodati za vyšší cenu, za niž ji
prodala žalovanému, nýbrž jen za nynější nižší cenu. Nelze mluviti
o bezdůvodném obohacení žalobkyně, ježto i po náhradě rozdílu, oč
poklesla v mezičasí na prodejní své ceně, dostane se žalobkyni
stejné majetkové hodnoty, kterou měl nábytek (ložníce) v době u,,"vření
kupní smlouvy.
čís.

14586.

Nárok vyvozovaný z toho, že železniční zaměstnanec byl dán do
trvalé výslužby neprávem, nepatří mezi nároky, o kterých podle § 70
vlád. nař. čís. 15/27 Sb. z. a n. a § 47 vlád. nař. čís. 96;30 Sb. z. a ll.
rozhodují napřed administrativní úřady.
Dáni do trvalé výslužby z moci úředn! je protiprávní a proto bezúčinné, nenl-Ii splněn skutkově podklad toho důvodu (§ 115 lit. a) až e)
služ. pragm.~, jehož při tom dráha proti svému zaměstnanci použila
Tělesná vada zaměstnancova nespadá pod lit. e) odst. 3 § 115 služ.
pragm. (služební zájem), může však zakládati samostatný důvod podle
lit. a) téhož paragrafu (neschopnost ke službě a nemQC překážejíci
službě).

(Rozh. ze dne 3.

října

1935, Rv III 760;33; dúvody viz Úr. sb.
čís.

čís.

14587.

Podle § 83 služ. ř. mohou si stěžovati železniční zaměstnanci v
nikoliv však zaměstnanci, kteří již nejsou v činne službě.

službě,

2216.)

činné

'>.

V'

~:~~~Ia
Sl!1ěrák'ovati ~~IO~~/~J~ě~!J~~~~1~b:~~~
lf. :l!orn;
'ase úctnnosÍl z ona ctS.
,

-'~'~e~ného pensijního ústavu v Brne.
vse

. .
b č' 2?19)
1935 Rv III 455/35' důvody VIZ Ur. s . IS. - .
h ze dne 3. rljna
.,
v < ' 6" b
Srov. rozhodnutí CIS. 115 v s . n. s.
(Roz .
v'"

čís.

_,

'před pracovními soudy.

od .
131/31 Sb z a n rozh Uje
O odvolání podanét,n po~le konečn~~~latností i t~nkráte: když bylo
S
odvolací soud du~nesdepl~ any,oCh byvši prohláčeno pracovním soudem za
áno
jen
z
uvo
u
vec
,.
pod stné pro zásadnl význam 'vect.
prtpU
RtZem

•
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§ 28 zák

V<

v<

(Rozh. ze dne 4. října 1935, R I 674/35.)
.

K' . hodl odvolaCÍ soud ve věcech praV pracovním sporu o 2!6, ,c roz, . da:ném z věcných důvodů, jež
covních ,usnesením Ohol ~~ollant pz~lpo~:t~~ P;ro zásadní význam předmětu
pracovnt soud pro aSI za
SpOrll.
) , I b
Ne j v y Š š í s o u d odmítl dovolání (rekurs za o cOvo.
Df1vody:
b
lze se ve sporech, v nichž
podle § 28 zák. Čí~. I ~y31 ,s . {K~ n~ fO'zsudku odvolati bud' pro
jestliže pracovní soud v rozsudku
hodnota předmětu ne~1 v'y~ld~ez
zmatečnost nebo ,z veC:l'yC. ~vo r~tože rozhodnutí má zásadní význam.
prohlásil,o?v.olam ,za p(r~pus\n~, '~h) r~zsudkú rozhoduje odvolací soud
O odvolam takov'y~h
a~:: e nt,
..,
loženém ze soudců z povov zasedání neveřeJnem v tnclennem senatu, . s usnesením (§ 31 cit. zák.).
lání, na základě ~pisů S(§k03nle)čno~I~~~~n~stieho ustanove;lí § 32, ro~:~
Podle doslovu zakona
a,.
e s orech " hodnotu vYS'1
něhož řádné dovolací řítení ~á ~IStO ,~e~d~ol!cí soud rozhoduje o odnež 300 Kč, nel~e pochy ova I o ,om~,z nl/31 sb. z. a n. vždy usnevoláních podanych po;:Jle '~i~ ~ak. ~~~. dúvodů zmatečnosti uvedených
senín;" tedy! tentokrate,. y\ u ~dvolání bylo podáno jen z d~vodů,
pod CIS. 1 aZ,6 v § .~~ CIt. za . aním soudem za přípustné pro zasadnl
věcných, byvSI prohla~eno J'raco,;, t díž ve sporech o hodnotu nepře
význam věCi. Odvolacl sou . ne.m~z~ Uy~brž musí rozhodnouti vždy jen
vyšujíci 300 nikdy vydal! IOZSU e , n

;9

-

čís.
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641

640
'~s,nesením,

pr?tí němuž jest jakýkolí další opravný prostředek vvlr",'~'
Jezto odvolacI soud podle § 31 zákona rozhoduJ'e tu s ko č
ností.
'
ne nou
, '" ___~ __ ~ ___ "

"čls. 14589.

i: -:!,,'.,~lr-, -"i!?;!?:~~:-~~~t'H;ttH0~~ť:~W~;;:-~~:,~>,,_ -"\::;:"-R~t:M;'i\W?i:;;~~f{-~"-'_:~~~;~>

Spravemm kmhovmho zaznamu práva zásfavnlho k'z ajiištělnl
poh~edáv~y nabývá ~ knihovního práva s účinkem od
poda~a ,~dost o ~aznam a vzniká pro oprávněného
pod~Inene ,~p;a~emm záznamu, kterého se vyrovnacl řlzení nedo!yl'á
ktere lze prrvesti po spravení k platnosti i za trvánl vyrovnaclho
(Rozh. ze dne 4.

října

1935, R I 858/35.)

.. ~;o v~máhající věřitelku byla k zajištění její pohledávk
.',
zaj1stovacI eX,ekuce knihovním záznamem práva zástavního
4 '
ze ~~e 9. kvetna 1933 na nemovitosti povinné. O jmění po' .e
zahaJeno vo:rovnací .řízení dne 10. ledna 1934. Usnesením ze d~~n~~
',.
1934 povoJrl p rv y ~ o u d vymáhající věřitelce přeměnou
.
,',
e:;ekuce. zaznamem prava zástavního' uhražovaCÍ exekuci vkladem p ,
,§eals2tavmh~"dR e k u r sn í s o u d návrh zamítl s poukazem na ustano~~~l
vy!. ra u.
Ne j vy Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.

(i

Důvody:

Ustanove~í ,§ l~ ods~ 1 VyL ř., že po zahájení vyrovnacího řízení
nelze na dluZlllkovych vecech nebo právech pro pohledávky kt .
mají přednostního'
, erenebo
neprava, nab y'tO1 soudcovského
práva zástavního
. ",
uspokoJovaclho, vztahuje se jen na exekuční kroky kterými má b 'ť
prava toh'O -teprve nabyto, tedy na nové exekuce 'rotoCe
'
y1
oddělné
k"
.
,p
z prava na
.
, uspo oJem ,neJsou do'tčena zahájením vyrovnacího řízení
~n~h77m :a)zn~m bprava 7ást~vníh? k zajištění peněžité pohledávkÝ
tom s rex . r. puso, 1 nabytr kmhovnrho práva za podmínky, že bude po"
b I P a~en (~,8 ČIS. 2, § 40 knrh. z.), tu pak s účinkem od té chvíle kdy
ť a podana zadost o záznam. Tímto okamžikem vzniká ro o ! ,
n~h~ oddělené právo, kterého se vyrovnací řízení nedotýk1 a kf:r~v7~~
pnvesh po s~rav,:~í k platnosti, i za trvání vyrovnacího řízení.
, V souzenem.r::lpa~e bylo zastavní právo zaznamenáno dne 9. května
I~3~, :;rrovnacI nzell! bylo zahájeno usnesením krajského soudu ohc o ~I o v Praze z 1;0. ledna 1934. Nespadá proto nab té rávo zástavll! P?d ,ustanovenI § 14 odst. 1 vyr. řádu a může proro : máha'íci
strana vestr exekuci uhražovací bez ohledu na vyrovnacací řízlní.
J
čls.14590.

K ~ 301 zák. čís. 76/27 Sb. z. a n.
, dDozkádaný sou~ "!ůže sa~v;statně zkoumati, jsou-Ii
pre po lady, ktere zákon urcuJe pro jeho úkon.
(Rozll. ze dne 4.

října

1935, R I 993135.)

splněni

formální

, V berní exekuci berního úřadu v J. H. protí Josefu č-ovi vznesla
č-ová odpo'r u exekučního úřadu podle § 357 zák. čís. 76/27
a n., jímž domáhala se vyloučení zabavených svršků z exekuce,

k ním vlastnické právo. Exekučni úřad požádal okresní soud v J.
o přísežný výslech odporovatelčin o údajích jejího odporu s tím, by
dporovatelka byla vyzvána předložiti seznam svého jmění. P r v Ý
~ud návr~u vyhověl, rek u r sní s o u d k stížnosti Ludmily č-ové
návrh zamltl.
N e j v Y š š í s o u d nevyhověl' dovolacímu rekursu.
Dr1vody:
V dovolacím rekursu se připouští, že při dožádání berního úřadu
o přísežný výslech neběželo o 11kon, jaký má na mysli § 47 ex. ř., a že
nešlo ani o výslech, který by měl sloužiti k vyřízení sporu, jejž Ludmila
č. podala ve smyslu § 357 zflkona čís. 76/27 sb. z. a n. za berní exekuce jež byla prováděna proti jejímu manželi. Dovolací rekurs doHčuje,
že p;ý tento odpor byl pouze popudem k dožádání o výslech, který berní
úřad jako úřad vymáhající uznal za potřebný v exekuční věci berní proti
Josefu č. a to ve smyslu § 347, 301 odst. 5 cit. zflkona. Než dožádání
svým obsahem nevyhovuje předpisům § 301 cit. z. a příslušné části prováděcího nařízení čis. 175/27 sb. z. a n., protože neobsahuje přesně
a jasně formulované 'otázky, pokud by šlo o hospodářské poměry povinného dlužníka; z obsahu dožádání jest jasné, že výslech měl za účel
jenom to, co se v dovolacím rekursu vy~učuje, totiž šetření o poměrech
, Ludmily Č. a tO' jenom k vyjasnění odporu, 'který uplatnila v exekučním
řizení prováděném proti manželovi. K tomu však přísežný výslech ve
'smyslu § 301 cit. z. neslouží a vymáhající úřad, jemuž sice v takovém
nesporném řízení přiznati je povahu účastníka a tedy také právo k rekursu (§ 37 zákona čís. 100/31 sb. z. a n.), nemá tedy příčiny pokládati
se za zkrácena, když rekursní soud za těchto okolností odepřel provedení přísežného výslechu. Soud není tu jenom prováděcím orgánem,
nýbrž může samostatně zkoumati, jsou-li splněny! o r má ln í předpo
klady, které zákon pro' jeho úkon určuje; v souzeném případě nepřekro
čil těchto mezí, protože za daných okolností byl by měl vlastně provésti
přísežný výslech Ludmily Č. v její vlastní věci, o čemž sám dovolací
rekurs připouští, že by se nesrovnávalo se zákonem a jeho tendencí
(anal. odst. 5 připomínek k § 301, odst. 5 v prov. nařízení čís. 175/ 27
sb. z. a n.).
čís.

14591.

K výkladu §§ 427 a 428 obč. zák.

Z ujednáni, že k u pit e I zatim po n ech á koupené zbožl u prodávaciho a že mu je dává do kom;sionálniho prodeje, neplyne, že ze iz i tel dal způsobem naznačeným v § 428 ex. ř. najevo vůli, že bude
napříště držeti věc jménem žalobcovým.
(Rozh. ze dne 4. října 1935, Rv I 2217/33.)
CiTUn( rozhodnutt XVII.

41

642

-

Čís.

14591 _
-

Čís.

14592 643

?alobce opř~1 '! prvé stol!ci 3alobní nárok uplatňovaný podle
ex. r. o tvrzem, ze zabavene ve CI JSou jeho vl'astnictvím ježto
nabyl koupí od dlužníka, jenž mu je též odevzdal. Věci ty ~ůstal
pOdl,e ujednání, nadál,; v o?chodních . mlstnostech dlužníko'vých ~
mu zalobcem prene,chany az
odvola~1 do komise. Žaloba byla
nu~a s o u d Y v sec h trl s t o II c, n e j vy Š š í m s o u d

budoucně jménem přejimatelovým. Pokud zákon žádá, aby
způsobem prokazatelným, znamená to tolik, že nestačí snad
tní úmluva mezi čtyřma očima, již nelze přezkoumati, nýbrž

9?

zk~~

e

důvodů:

, N.a ~alobci j~st, ~y prokázal nejen platný titul k nabytí
mctvI vecI, ale I dalsl skutečnost, že mu věci byly některým ze
S?bťl uvedených v §§ 426 až 42'8 obč. zák, dosavadním
mkem předány a že je od něho převzal. Jako titul k nabyt'
mctví uplatňoval žalobce, že věci koupil od dlužníka
I
za . 9?OO K~ na úhradu !ápůjČky v téže výši. Soud první
uva?1 v,e svem fO!sudku, ze ~emohl podle výsledků provedených
kaz? ~I.'sl!tl, zda slo s~u!ečne o koupi věCí a že není vyloučeno, že
o zapuJčku, Jak to tvrdl zalo'vaný, po případě o dání zboží k
b~z .disposiční moci žalobcovy k vylučovaným věcem. NaproZti,aJI:sténí'
ZJISl!.I"S~U? odv!-,.I,:'cí, že dlužník Richard W. dal žalobci vylučované věCi
k zaJI~ten.' zapui~'~y,. kt~~ou mu žalobce po'skytl, takže šlo o převod,
vl~stmctvI k zal'stem, čIlI o t. zv. zajišťovací převlastnění. Tento před
P?klad o?volaCl'h~ s~udu napadá dovolání z dovo'l'acího důvodu § 503
CIS. 3. c, r. s. (vrdlc, ze odporuje procesním spisům. Tato výtka rozporu
s~ spIsy byla ?y .op:odstat~ěna jen tehdy, kdyby se vytýkaný rozpor
tykal P?dstatne časl!, to,tIz okolnosti pro spor rozhodné. Tomu však
tak nem, nebof i kdyby se přisvědčilO' dovolatelovu stanovisku že vůle
smluvních stran, totiž vťlJe žalobce a exekuta Richarda W. ~esměřo
vala k. tomu, a~y vylučov~né. vě~i ,bYlY ža:l1obci dány k zajÍštění jeho
P?hledavky protI exekutovl, nybrz ze zalobce vylučované věci od dluž~~ka k?upl~ nebylo by lze dovolání vyhověti a uznati ve smyslu žalobní
za~?'st~ Je.zt? ne?yl pr?k~z~n druhý předpoklad pro nabytí vlastnictví,
tOlI~ predam ~ prevzetI vec!. Pro předpakl1ad, že' vylučované věci byly
na, zalobce prevedeny po~~e § 426 obč. zák. hmotným odevzdáním
z.:u~. d_o ruky, neobs~~UJI rozsudkjT. obou nižších soudů žádných
zJI~tem._~lo, '~ ~klad zboz~ tedy o movlte věd, které pro svou povahu
am nepppoustely ~.':.'~tne~o .odevzdání a u kterých by jako způsob
odevzdam mohlo pnJltl v uvahu jen odevzdání znameními (§ 427 obč
zak.) nebo prohlášením (§ 428 obč. zák.). Pexkud jde o odevzd:í:ní zna~
meními, ne~y~očítává ~rci ustanovení § 4270bč. zák. všechna možná
pro.odevzd;;U! ro;hodn:,.. z~amení, nybrž uvádí jen příkl"dmo některá
z mch. Pov~,;chne lze nCI, ze postačí takové znamení, aby se z něha
dalo n,a~e VSI pochybnost na venek poznati, že došlo k přechodu věci
do Jm~m naby~ate'lo.~,:'} v jeh? moc a vládu. V souzeném případě nebylo nIC takoveho zllsten.?, am tvrzeno. Pouhý soupis věcí není listinou
ve ~mysl~ ~ 427 ~?č .. zak., kterou se prokazuje \l1'astnictví. Ani odevzdam .veCI . p;ohlasemm po rozumu § 428 obč. zák. n"bylo prokázáno.
Pr? odev~da'll! podle tohoto ustanovení se vyžaduje, aby dosavadní
drZltel zpusobem prokazatelným dal na jevo svou vůli, že bude držeti

se tak
pouhá
.
že se
us žaduje aby ujednání stran, je-Ii toho třeba, mohlo býti proti každému
VYokázádo tak, aby nezůstavovalo žádných pochybností a nebylo lze
pr obávati žádného zatajení nebo zlého úmyslu, jímž by bylo uškozeno
s~komu jinému (srov. rozh. čís. 12650 sb. n. s.). Že by bylo mezi žabcem a exektrl'em Richardem W. došlo k takovému ujednáni, nebylo
~ištěno. Předpoklad odvolacího soudu, že se nestalo prohlášení, podle
iěhOŽ by byl exekut Richard W. jako prodávající k žalobci a jeho právnimu zástupci D;. S. prohlásil, ž~ b~de, míti zboží nadále jen v komiSI,
neodporuje SpISU ol, neboť prohlasIlI zalobce a exekut dne 26. dubna
1932 - tedy dávno po tvrzené koupi zboží žalobcem, - že již před
tím bylo mezi nimi ujednáno, že žalobce zatím ponechá koupené zboží
u exekuta, a že mu je dal do komisionálního prodeje. Z takového ústního
jednáni by však ještě neplynulo, že zcizitel (exekut) dal způsobem naznačeným v § 428 obč. zák. najevo svou vůli, že bude napříště držeti
věc jménem žalobce.

r

Cis. 14592.
K § 17 exeli. řádu a § 44 zák. o pracovních soudech.
!\! výlučné příslušnosti exekučního soudu podle § 17 ex. ř. nálež!
spor propuštěného zaměstnance proti vnucené správě zaměstnavatelově
na zaplaceni služebních požitků.
Ustanovení § 17 ex. řádu nebylo změněno zákonem o pracovních
soudech čis. 131/31 Sb. z. a n.
(Rozh. ze dne 4.

října

1935, R I 870/35.)

Žalobce domáhá se na vnucené správě městské elektrárny v K. zaplacení částky 1123 Kč proto, že byl od 20. dubna 1921 v této městské
elektrárně zaměstnán jako úředník vedoucí knihy, že jeho služební poměr vnuceným správcem elektrárny byl vypovězen a zrušen ku dni 30.
června 1933 a že vnucený správce se zdráhá vyplatiti žalobci remuneraci za první pololetí 1933 v zažalované výši. P r v Ý s o u d (okresní
soud - oddělení pro pracovní soudy) uznal po.dle žaloby a O d vol a c í
s o u d jeho rozsudek potvrdil.
N e j vy Š š í s o u d zrušil rozsudku obou soudů pro. zmatečnost
a žalobu odmítl.
D'ůvody:

Není o tom sporu, že na firmu »městská elektrárna v K.« byla podle
usnesení okresního soudu v L. zavedena vnucená správa a že toto
ex'ekuční řízení, vedené II okresního soudu v K., dosud trvá. Podle druhého odstavce § 17 ex. ř. přísluší výlučně projednávati a rozhodovati
všechny spory za řízení exekučního a z něho vzniklé, pokud v exekuč~
ním řádě jinj' soud není prohlášen za příslušný k tomu. Vyžaduje tudíž
<t*
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p~íslušnost

P?dle tohoto pře~pisu jednak, by ustanovení
~~du . byla zndle,m spor~ n~~ z~lobního nároku, jednak, aby
nzem dalo podnet k vymaham naroku žalobou, by šlo o rozepři
vyvol'ána některou skutečností exekučního řízení (sb. n. s. 7592 I
Tyto pře~P?kl~dy . byly Y této. vě::i splněny, hledí-li se k '
spr~vce prej1~a. neJe~, pr~va, nybrz i dlužníkovy závazky, že byl
povmen dodrzetI sluzebm smlouvu povinnou firmou se žalobcem
nanou ~ po~le předpisu, e:;<. ř. jeho služební platy zapraviti z
vnucene spravy, konečne, ze spor vznikl tím že vnucený snr;\,'cP
věděl služební poměr žalobcův a že mu v době zrušení
nez~platí! ~še, nač žal?bce - ja:~o o,soba zaměstnaná při po'onlku
cene sprav~ podrobe!,em~ - pry me'l. nár~k. Šlo tedy o' rozepři,
byla vyvolana skutecnostI za exekučmho nzení vzniklou t j ZrI,.p_'_
~mlouvy vnuce?ým spráycem a tvrzeným nedodržením s~'I~e'~~',~k~~!~U;~j
zalobc?vy, v mz vstoupila vnucená správa, 'takže tu samo
ze~! (~tn~ost vnucené!'o sp!ávce) bylo důvodem žaloby. Na tom, o
pravn~ duvod Jest oprena zaloba, nesejde, nýbrž stačí, že důvod tu
vyvolan t~kovou skuteč~ostí (sb. n. s. 12930). Jde ještě o otázku,
ustanoven!,§,17 (2) ex. r. nebylo změněno zákonem Č. 131/3,1 sb. z.
a ~~~ .zvlaste nepozbylo platnost! §em 44 cit. zák. V tomto směru
uyazlh toto: »Zřejmý~ ú:uyslem, zá~onodárcovým bylo, aby u ex,ekílč
?lho soud~ byly sou~tredeny veskere spory za řízení exekučního
Jené a z neho vzmkle a to proto, aby tyto spory rozhodovány byly
dem s p,oměry.dob~~ ?beznámeným rychle, spolehlivě a s náklady
kud ?,ozno n':)menSlml. Úprava soudnictví ve sporech z poměru
covmho a sluzební~o' provedená zákonem o pracovních soudech ze
4~ čer:venc,:.I?~! čts. 1,31 s~. z. a n. sledovala cíl, všecky rozmanité
predplsy dnveJslho prava Sjednotiti ustanovením že se rozhodov' .
o sporech'
'
'
am
,
z pomeru pracovm'ho, s Iuzebního
a učebního
pokud možno
~oustředí. u so~~ů jednotně upravených jak po stránce
t k
by' ar
I p'ok~d Jde o mení a p:oto vytvořit~ instituci takovou,
pn.sl!,~~ou, - pok;ud mo~no - pro vsechny tyto spory, aneb asp<lň pro
n.':)vetsl ča~t sporu. (Zpr~va ústavněprávního výboru senátu tisk 352/30.)
JIZ z toho J; patrno, že.zako'nodá~ce byl si při úpravě soudnictví ve sporeoh : pomeru lracovmh? toho vedom, že soustředění sporů u zvláštních
soudu Jednotne upravenych nelze dosíci bezvýjimečně a že snaha koncentrační m~sí ~stoup~ti, vyžadují-li toho jiné důležité zájmy. Důsledkem
toho st~novll zakon ~IS. 131/31 s.b. z. a n. sám různé výjimky ve druh~!" a tret!m dosta,:cl § 1. Naproti !omu ustanovuje § 17 ex. ř. výlučnou
r.nslušnost exekučmho soudu pro vsechny spory tam uvedené pokud by
Jl~,ak podle r.ře,dpiSů exekučního řádu nebyla založena věcná ~ebŮ' místní
pnslusn.ost l.meh~, soudu. Je tedy zřejmo, že přítažlivá moc exekučního
soudu, )d~-lJ o pnpa,d §, 17 (2) ex. ,ř., převyšuje a zatlačuje příslušnost .
vše::h.lmych soudu upln~. d? pozadl, či,níc e:;<ekuční soud výhradně pří
sl~snJ:m bez ohledu na Jll1a ustanoveni o vecné příslušnosti neustanovUJe-1I exek~ční, řád něc,o jiného. Ustanovení § 44 čís. 131/3ľ sb. z. a n.
!om~ ne.vadl, trebas vypočet ustanovení vydáním tohoto zákona zru-'
senych.l~ pou~e ,demonstrativní, neboť již z výpočtu ustanovení, jež
dne~ .učll1nos~ zakona, pozbyla platnosti, patrno, že zákon tu má na
myslI Jen pomery normalní, kde jde jen o nároky vyvowvané ze smluv-

poměru ryze pracovního a služebního, níkoli mimořádné poměry,
ři exekuci. Předpis~ exe~u~ního, řád~ ne~ělr ~ýti § 44 záko?a
Pdech pracovních zruseny, Jezto zreJme nenalezejl k »ustanovel1lm
sou
'
N
' rozs~ dk
ředmětech tímto zák~~em!,pravenym«.
apad
eny
e a ,nzem
Předcházející je tudlz shzeno zmatkem podle § 28 ČIS. 3 zakona
f31/31 sb. z. a n. a § 477 čís. 3 c. ř. s., k němuž bylo hleděti z úřadu
(§§ 471 čís. 7, 477, 513 c. ř. s. a § 35 zák. čís. 131/31 sb. z. a n.).
<O
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K § 56 zákona čis. 154/34 Sb. z. a n.
Výpověd' danou přede dnem účirmosti zák. ~ts. 1~4/~4 S!'. ~. a n.
'est posuzovati podle ustanoveni dosavadnlch, t kdyz vypovednt lhůta
~e končí již za účinnosti nového zákona (čís. 154/34 Sb. z. a n,).
(Rozh. ze dne 4. října 1935, Rv I 1060/35.)

Žalobkyně byla zaměstnána u žalované firmy od roku 19?5 )ak<: ob,
chodní pomocnice. Dopisem ze dne 10. července 1934 byla jl dana zalovanou podle § 20 zák. čís. 20V10,!; z. výpověď ke dni,30. ~áří 1934, i~ž
žalobkyně dopisem ze dne 27. zan 1934 nevzala na VeGOml, poukazujlc
na to že podle § 31 odst. 2 lit. c) zákona ze dne 11. července 1,934
čís. 154 sb. z. a n., jenž nabyl účinnosti dnem 19. srpna 1934, má narok
na pětiměsíční lhůtu výpovědní., žádá proto n~ žalovan,é Jednak plat z~
dobu od 1. října 1934 do 28. unora 1936 ~ .Jednak nah~ad~ :a čt:'rt~
týden dovolené, kterou již nemo~la nastoupIli ~ro neopravner:e zr,u~en~
služebního poměru. Žaloba na nahradu sluzebl1lho platu za pehm;slčm
výpovědní lhůtu podle zákona čís. 154/34 sb. z. a n. byla zamltnuta
s o u d Y v š ec h tří s t o I i c, n e j vy Š š í m s o ude m z těchtO'
důvodů:

;( 'Pro posouzení věci jest rozhodující, zda výpovědí danou žalovanou
firmou žalobkvni dne 10. července 1934 ke dni 30. září 1934 podle § 20
zákona čís. 2Ó/l0 ř. z. byl zrušen její služební poměr, když zatím dne
19. srpna 1934 nabyl účinnosti nový zákon ze dne 11. července 1934
čís. 154 sb. z. a n. o pracovním poměru soukromých úředníků, obchodních pomocníků a jiných zaměstnanců v podobném postavení (zákon
o soukromých zaměstnancích), podle něhO'ž by žalobkyně mě:la nárok na
pětiměsíční lhůtu výpovědní (§ 31 odst. 2 lit. c) dotčeného zákona), ježto
jest nesporno, že byla zaměstnána u žalovaného déle než dvacet roků,
Podle § 56 zákona čís. 154/34 sb. z. a n. pl:at! ustanovení nového zákona, pokud jsou pro zaměstnance přiznivější a pokud práv~ jimi za-.
městnancům přiznaná nemohou býti smlouvou zkrácena al1l zrušena,
s výjimkou &§ 45 a 46 i pro pracovní poměry, které trvají v den účin
nosti nového" zitkona. Předpis ten neřeší výslovně případ, zda a jak nový
zákon se dotýká služebních poměrů již před jeho účinností vypověze
ných. Výpověď pracovního poměru jest jednostranný projev - v ~ou
zené věci zaměstnavatele -, že pracovní poměr pO' uplynutí výpovedn!
lhůty se skončí. Uplynutímlrhůty končí tedy pracovní poměr, aniž mU-
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sela přistoupiti další činnost zaměstnavatele. Jest tedy dáni
zaměstnavatelem jednáním rozhodujícím a nevadí, že
pracovala a byla placena do 30. září 1934, tedy částečně
za
nosti nového zákona. Pro platnost a účinnost výpovědi jest směro
zákonný předpis platný v době, kdy výpověd' byla dána, v souzené
tedy § 20 zák. čís. 20/10 ř. z. a nedá se říci, že by takto platně
věděný poměr pracovní ještě trval v době, kdy (dne 19. srpna
nabyl účinnosti nový zákon čís. 154/34 sb. z. a n. Tak výslovně i vy_
svě,tlivky ministerstva spravedlnosti k osnově zákona o pracovním poměru soukromých zaměstnanců čís. 23633/34-8 podotýkají k § 56 zák.
čís. 154/34, že povinnosti a práva založená přede dnem, kdy se osnova
stane závaznou, zůstanou nedotčeny a osnova nebude se vztahovati na
skutečnosti, které se udály dříve. Jmenovitě bude tedy na příklad vý_
po'Věď danou přede dnem účinnosti osnovy posuzovati podle ustanovení
dosavadních, i když by výpo'Vědní lhůta měla doběhnouti až za účinnosti
nového zákona. Tento názor shoduje se se zásadou § 5 obč. zák., který
pravÍ, že zákony nepůsobí zpět, že tedy nemají vlivu na předcházející
jednání a na práva z nich nabytá a ustanovení § 56 zákona čís. 154/3'4
sb. z. a n. jako výjimku z pravidla § 5 všeob. obč. zák. nutno vykládati

striktně.

ruI5oupl~~OO'vK~~ěf ~e~= ~y;llvýrgkY směřující
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čls. 14594.

K výkladu § 80 čís. 2 e~ ř.
Má-Ii býti 'Vedena 'V tuzemsku exekuce k vydobytí útrat sporu na základě cízozemského exekučního titulu proti ž a lob c ~ není třeba, aby
byl podán průkaz, že bylo žalobci k řízení před Clwzemským soudem
doručeno Obeslání do vlastních rukou.

(Rozh. ze dne 4. října 1935, R II 431/35.)
Niž š í s o u d y nevyhověly návrhu vymáhající věřitelky firmy W.
a M. v Cieszyně na povolení mobiIární exekuce proti Rudolfu D-ovl
v českém Těšíně k vydobytí útrat sporu přisouzených jí proti žalobci
(povinnému) ve sporu u okresního soudu v Cieszyně, p r v Ý s o u d
z těch'to d ů vod ů: Vymáhající strana ne'Vykázala, že obeslání dlužníka
v řízení provedeném před okresním soudem v Cieszyně bylo dlužníkovi
doručeno do vlastních rukou, což jest podle § 80 odst. 2 ex. ř. předpo
kladem přípustnosti povolení exekuce na základě cizozemského exekuč
ního titulu.
Ne j vy Š š í s o u d zrušil usnesení obou
uložil nové rozhodnutí.

.
, k zamítl oba nižší soudy exekuční návrh jenom
e;. ř. Nepravem vsak· a·no YZ'e v řízení před soudem procesním bylo
l
' neby o pro az
,
• d· § 80
proto,.anlz,e
. nému doručeno do vlastních rukou, jak vy~a uJe
.
P?vm b ť růkaz o takovém doručení do vlastmch rukou Je
obesl
čís. 2 ex. r., ~~I~ní ~xekuce v tuzemsku jenom, vede-Ii se exekuce protI
podmín~ou po. , . 'k ·ak·e tomu v souzeném případě, jde-Ii o vydožalovanemuk mk.~~ .v~~hr~dě Jbyl odsouzen podlehnuvší žalobce; am ~u
bytí útrat,
,JeJI z, d· . aby z'aloba byla doručena do vlastnlch
k,
r s nepre plsuJe
k
zem s y c. . ;
'd řed is § 80 čís. 2 ex. ř. vykla.da t···
I JIna ,
proti
..
nezlI ze za. on . tu bez rávní ochrany. Mohlo by se tOÍlz statI, z~ y
strana nem am k tu~ačním rozsudkem, ačkoli mu žaloba s obsllkou
. akov' m způsobem který by odpovldal
žalobce odsouzen. on
•nebyla vu?ec doruc~na~ete~la~m ;vinnl musil bránili exekuci odporem,
l?Q c.
klaustte o pravomoci a
Jlm~ by P ·1 b P okázati že opravné prostředky, Jlmlz ~avadu tu upl<l:tnutI, a mUSI . y pr
,.'
rávem neměly úspechu, anebo, ze
ňoval přet cII~ozzaeb~~~r: ;~~~v~;~ postupem při doručování. Pr?M~
mu v to~ yz ·in· ch hledisek oprávněnost návrhu nezko~maly! J~koz
pak sou
zdch~vána byla možnost opravných pr?,střed~u povl~nemu,
1bylo
proto,
'·t·1 a vyhraditi soudu prvnl stohce nove rozobe~ yusneseni. zrUSI
hodnutí.

soudů

a prvému soudu

Důvody:

Podle čl. 3 čís. 1 smlouvy s republikou Po,lskou ze dne 6. března 1925
čís. 5 sb. z. a n. na r. 1926 připouští se exekuce proti žalobci za podmínek tam stanovených, byl-Ii odsouzen soudy jednoho státu k náhradě útrat

sporu, na území druhé smluvní strany podle předpisů o vykonatelnosti
cizích rozsudků. K těmto předpisům patřil by ovšem také předpis § 80

čís.

14595.

,Ani vn~~~~ :~!rt~e ::cs:n~r~:~d~e~~i:I~::'lP;é~~a n~;;!::
zrusena,
. st- li by tím byly zmenšeny výtěžky nemO'Vttoslt.
této povazhy, Je
(Rozh. ze dne 5.
Srov.

čís.

odl'e § 39

října

1935, R I 644/35.)

14026 sb.
čís.

ř.

ll.

s ..
věci.

kur:;ív~;~~~ty Kor~elia B. poklMaje j~ za .dPř!shlušensJVíent"t;~~t~~~i
Ul o pro eJ
.
R ek u r sní s o u d návrhu na zastaveUl
. .

zrušil

2 ex.

exekuci na movité

kon.-

sůl.I

, . ~.
něž se J·edná
prve exenevyhověl. D ů vod y: M'OVl·t·e veCI,
. ' byly
·e.í v říslušenství
kuční věci vnucenou dražbou nemovitostI vzaty ta~o J J
I .d d _
do exekuce. Tento předpoklad již odpadl, neboť V~CI ty ~e 'Y y o ra í
žebního řízeni v další exekuční věci již vza~, takz~ sP~~~~;h k;r~~~jsn
odstat byl oprávněn podle § 121 kOll'k. řá u.navr nou I JI .
..
PNe v y š š í s O' u d obnovil usnesení prveho soudu.

6

r

Důvody:

Jest oUžíti právního názoru nejvyšším sOlldem vyslovenéh~ v r?zho'd nu t I'~'
neUl
ClS 14026 sb . n . s ., zVe správce l<ionkursní podstaty
•
", 1 '"oprav:
stvl
něn
platně
·projeviti vůli, že Úp~dc?.vYh·m včěce.m ,:;-yč~:rim pZř~dn:a~~j~ním
nemovitosti odnímá dosavadm JeJlc ur em,
-

Čís.

-
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konkursu jíž povolena nucená dražba nemovitosti v níž proveden
odhad i movitostí jako příslušenství před vyhláše~ím konkursu. V
zeném případě jest skutková podstata jiná nežli skutková podstata
říci předmět onoho rozhodnutí nejvyššího soudu ana dovolací
~ent~a,.sam,a připouští , že se? nemovitostech ne~ede nyní žádné
zebm nzen!~,Mohl by tedy sjJravce.~on~u.rsní podstaty podle onoho
zoru neJvySSlho soudu zbavIlI movlte ve CI povahy příslušenství a
Je samostatně. Avšak před vyhlášením konkursu ze dne 20. června
byla rekurentce usnesením téhož okresního soudu ze dne 30 září
povolena vnucená správa oněch nemovitosti, která dosud zrušena
a í tu jest použíti obdobně zásady vyslovené ve zmíněném ro"hc"dnutí
nejvyššího soudu, Neboť zavedením vnucené správy nemovitosti na!)VV'Ó
vymáhající věřiteJ věcného práva na uspokojení své vykonatelné
hledávky z přebytku výtěžků (§§ 104, 218 odst. 2 ex. ř. a § 29 kn
které působí proti všem věřitelům i proti konkursním věřitelům an°
máhající věřitel jest oddělným věřitelem (§§ 12, 50, 51, 52 konk. ř.
31 sb. z, a n.). Vnucený správce jest podle § 109' ex. ř. oprá
vsem opatřením, která s sebou přináší řádné hospodaření a

61/

vše, čeho jest zapotřebí k udržení nemovitosti, jejiho :J':~~~::;~!~ti
stav,u ,a k. řádné~u , těžení ~žitků, k, ~emuž potřebuje i
DI~zmku Jest zakazano nakladalI s vytežky vnucené správy,
zmeny, které by výnosnost nemovitosti snižovaly, není však otml"ze,n ve
~vém vla,stnictv! ~,může i zci~iti ~ástky svého vlastnictví, pokud tím ne,
JSou dotceny vytezky nemovltoslI. Z toho plyne, že dlužník nesmi, dokud není vnucená správa zrušena, zbaviti movité věci určené za příslu,
šenství ~emo.vitosti t~~o povah~, .i~stli by tín; byly poškozeny výtěžky
z nemOvI!o~lI a nemuze tak učm~Ť1 P;?to ~m správce konkursní podstaty dluz?lkovr ,Že bL v, souz,~ne~ pnp~de samostatný konkursní prodeJ movltych ve CI tvonclch pnslusenstvl nemovitosti v době zavedení
vnu~ené sprá~y měl !ento"n~b!ahý ~~inek, plyne z toho, že vnucený
spravce pronajal mrtvy a zlvy mventar spedIčního podniku. dlužníkova
provozovaného na oněch nemovitostech spediteru K. K. 8. exekuční soud
!~.to smlouvu schválil. Okresní soud v B. ovšem v usnesení ze dne 4.
~IJna } 934 vY}'oučil movité vě.ci, o něž nyní jde, z příslušenství v dražbě
JSO~CI ne~ovltoslIo ~ usne~eOl to se stal? pravoplatným. Na toto usne,
sem ~e vsa,k nemu~e spravce konkursOl podstaty odvolávati, poněvadž
tenkr~te nesJo ,o ota,z~u, z~~ ,vnuc:ná ~práva, nemovitosti jest překážkou
prodeje movltych ve CI tvonclch príslusenstvl nemovitosti a návrh podle
§ 122 odstavec (3) konk. ř. čís. 64/31 sb. z. a n. nebyl učiněn.
čís.

K § 27 zákona

14596.

O pojišťovací smlouvě.

, Poj~tel nemůže si z náhradové pohledávky pojistnikovy, již si dal'
poskozeny podle § 308 ex. ř. přikázati, sraziti zadržené dospělé premie
i z .i i n Ý c h pojišťovacích smluv pojistnikových.
(Rozh. ze dne 5.

října

1935, R I 786/35.)

-
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zraněn automobilem Jana N-a, jenž jest u žalované poproti povinnému ručení. Podle pravoplatnéh? roz-

kr<ljsl<étIO soudu v p, byla mu proti N-ovi přisouzena nahrada
0.449 Kč 10 h s 5% úroky. Ná?radu. t~ vymá}lal .ž~l,obc,:,
N-ovi exekucí zabavením, j~ho nároku pr?!I, zalovane Poysťovne
"k' áním mu jich k vybranI. Podle tvrzenI zalobcova ma on, ve
a pr!I:§ 127 zákona o ,pojišťovací.~mlou:,ě z,ákonn~ prá~o zást~vll1 na
srnYledávce pojistníkove proh pO]1sťovne.. pn čem.z ovs~m ..ma J;O)'poh
podle § 27 uvedeného zá:kona pravo srazItI SI premll z t e z e
sť~vna
ojišťovací v době nehody splatnou, kterou jí poJistník ct. lu srn °rYalo ž i státní poplatky, po jichž odečtení činí pohledavk~ jJOJlsth?tv~ Jproti žalované 11.942 Kč 30 h. Proti žalobě na, zapl~cenI pr}sounI ~ ohledávky v omezené výši 8.383 Kč 80 h namltla ~alovan~ po~
z·~~~!na, že žalobci nenáleží žádná pohled,áv~a, neboť zal?,v,ana ;na
JI r Josefu N-ovi pohledávku za dlužné premle z desetI pO]1s~ovaclch
pr~~v jeho ve výši 25.586 Kč. Výše této pohledávky Je nesporna, P r v y:
sm d z" alobu zamítl. O d vol a c í s o u d uložil prvému soudu nove
' zaml'tl; z.a
, Iobu a , to
s, od u' í a rozhOdnutí. D ů vod y: Soud
ce procesnI
e
d~~~dU, že dal za pravdu žalované a žeyř!pOuš,tí,že,tato Jest oprav,
ke kompensaci podle ,§§ 127, 27 pO]Istovaclho zaKona. Soud odnena nesdílí právní .,názor procesníI10 sou,d ce, N'
.,,, SO? d ve svém
., volací
eJyyssl
rozhodnutí čís, 10974 sb. n. s. zaujal zásadm ~tanovlsko k vy~ladu ~st~
novení § 127 pojišťovacího, zákon~, Pod]e ~e~? P?~tIh~Je zak?nne z~
stavní právo, jež při odpove~nostll1m, rU,~ell1 pnslu~: pc,sk.o,zenemu, I??'istnou sumu, jak jest v dobe pO]Istne p,nhody, tudlz P.o]I~tovatel rr.'uze
~ pojistné sumy zadržeti si prémie, ktere v čas pO]Istne ~nho~y a ,edy
i vzniku zástavního práva již dosp~ly a, o něž se tu~!íž ~0J'~tna hodn?t!'
přirozeně snižuje, nikoliv však take premle v ten cas Jeste ne~?spele,
k jichž úhradě pojistná hodnota podle toho, co uvedeno! neslouzl ,a. použita býti nesmí. Není proto v této příčině přípustné am započtem Jako
skutečnost zrušující závazek. Tím spíše nelze kompensovatJ,. pk, se
stalo v daném případě, proti nároku z jediné smlouvy též premle z VIC~
odlišných pojišťovacích smluv. Příčí se tak přímo lasnen:,u ustanove~l
§ 27 pojišťovaciho zákona, jenž jest odchylkou u.stanove~l § 143.~ ?bc,
zák. Vznikem zákonitého zástavního práva vstoupIla na mlsto pop sIen Ce
osoba nová totiž poškozený, proti n.ěll1už zásady kompensace JSo~ na
místě tolikd potud, pokud je zákon připouští.
zák.on.. sta~?VI Jen
v § 27 o smlouvě pojistné jenom ohledn~ ~latny'cl~, pre~l1 ~. teze, pojišťovací smlouvy. Soudce pr,ocesní vychaz~Je, z ]In~ho., pravmho naz?:u
přesně nezjistil výši žalovane pohledavky, ]e]1 opravpen?st ..co do vyse
vůči žalované se zřetelem na přípustnou kompensacl pre,mu v rozsahu
shora uvedeném, Odvol'ací soud rozsudek v odpor vzaty ~o~le ~ ~96
čís. 2 a 3 c. ř. s. proto zrušil a uložil prvému soudu nove ]ednall1 a
rozhodnutí.
Ne j v y Š š í s o u d nevyho'věl rekursu.

i •• f~:~~o;~

i

:0

Důvody:

V rozhodnutí čís. 10974 sb, n. s. bylo pouze vysloveno, že poji,šťo
vatel si může z náhradové pohledávky pojistníkovy proti poškozenemu,
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jenž .uplatníl své přednostní zákonné,'
.
? POjlsť<;vací smlouvě, dav si pOhledávk~a~ k .~I. pOdle, § 127
1., srazltJ zadrželé premíe které dospěl
dP~I.kazalJ P?dle § 308
hody a tedy v době vznik~ zástavniho y, voe na~taJe pojistné
d:žel. i odvolací soud, není potírán a j~~:va;. T~nto nazor, jehož se
vecI Jde však o J'ínou otázku zda t' t" pn ~e.m setrvatI. V
v,
dV
..
, Q . II Sl
mu ze M;;o';'o
pnpa ~ sra,zItI zadrželé dospělé premie i z 'in' ch
laltové,
pOJ1stn~k~~ych. Jest přiznati, že ustanovení i7
sml?uve CIS .•591/17 ř, z. na souzený
zaIKUlla"T~"~I~,.íi'j'".".;
vem to r~zslwJe výjimečně bez
(§ .1438 obc. ,z}lk.) splatných premií a
"
p'ohledáV€~~i,~,~fo~:~:~~
P?Jlstrte}1 z. teze pOjistné smlouvy třebas,
t, h
nrku nybrz o s ob' t· t' T'
,
o oto
'
maj/ přimý nárok ~a rl~ě~i
akovými třetími osobami
jako obmyšlený podle l132 l~otJ POJlstJteh z po~išťovaci
o pojišťovaci smlouvě čís
/yce
157, 6~ odstavec (3) zákoliá'
žárním pojíštění budovy podl~ § 8~' ~dS~:~e P(k za~!avní :r ěřitel pří
§ 88 opr~yn.ě~é a osoby vstoupivŠí podle §e~5d)' p,npa?ne osoby'·
votnr pOjlstem. K nim však ne " .
,zm1l1eneho,
,
přednostní právo na náhrado patn pos~ozeny uplatňující své
'.
zmíněného zákona, poněvadž'v~::a ~:ledaVku !,oj!~t~íkovu, podle 1
placení a nezakládá řím' nár
p:otJ po]'sŤ1'leh Jen uČínek ' ,.'
neboť poškozený mlže Jo Po~~tí~etoJ:~~o~~cll s:nl?nvy protí pojistíteli
?radovou pohledávku pojistníkovu při::z~/ ne~1 ,teprve až si dá ná~
r. Jest proto otázku započtení řešiti v ' ' ~y ra~~ po~le § 308 ex.
obe~ný~h ustano~ení §§ 1438 a násl. obés~~zene':1 pnpade P?dle .. vše~
oplavnen, SI srazIti z náhradové pOhle'dáv~k. ~'l:, pres t~, n~111 POJIstItel
vzn~ku zastavniho práva po.škozeného d
I a e zadrzel~ a v době
vaclch smluv pojistnikových i kdyb
~?el~ .premle z J1I1ych pojišťo_
dávka náhradová, tak ohledávk
y m.ey, o e pohledávky, jak pohlevackh smluv všechny ~áležitostia premlOva plynoucí z jiných pojišťo
obč. ;~k. Neboť jest hleděti na zel7šť~počtell1 podl~'V§§ 14?8 a nási'.
a na ucel zákonných ustanoveni o n' Ú~I povahu P?'Jlsfovacl smlouvy .
smlouvě jest chrániti poškozeného 1. ::e1:~ § ,127 zakona o pojišťovací
věřiteli jest rozuměti i pojistitele /m~~ vent~uT pojistníko'vým. Oněmi
mko,vl ještě jiné vzájemné ohledá~~e 0, po ll, tento, má proti pojistvodu nežli smlouvy o POjiš~ěn' 'd y, llyno~cl z ynych právnich dů
počísti pojistitel své vzájemné I ~hl~~~~knostl11m. Jma:k ?y si mohl zaze smlouvy pojišťovací a tím
"I Y I ,ze, z~ela j1nych smluv nežli .
ný~ a účel § 127 zákona o
man, vymah'l11! odškodného poškozepOjlstnika v maření zástavníl;o J sť?vacI s~louve a podporoval hy tim
dotvrzen i tim že poškozen' 'e prav~ ~os o'zeného. Tento náhled jest
kana o pojišť~vací sml'ouvr \.I~;~~r:vne? p~~le § 27 odstavec (2) zá-,
kursní podstatě pojistníkově
o~ Iď ve , ~a onne 'pr~"o i proti konsmlouvu nevypověděl (srovnej' § ~1 u d t ovsem( ,P~JIstrtel pojišťovací
~mlou~ě) a správce konkursní pOdst~ty' a~ec ť) zakona o pojišťovací
onk. r. čís. 64/31 sb, z a n) T t .. 0., sm ouvy neodstoupil (§ 23
podstatu .konkursní (§§ ·13~,dst. (1)v~n5~ah~ado~á pohl~?ávka zvláštní
uspokojlŤ! poškozeného (§ 52 odstavec (2) on. r.),. z mz Jest předem
neb za konkursu dospívající tvoři pohl d' k Imnk. r.). Premle dospělé
e av y za podstatou (§ ~9 čís. 3

§

50fA

(ll,

l

0+J'

.1

ř.) a musí býti uhraženy podle § 50 odstavec (l) konk. ř. z podna kterou se vztahují. Z toho plyne, že ze zvláštní podstaty sestáz náhradové pohledávky lze uspokojiti jen premie ze smlouvy
odpovědnostním a nikoliv premie z jiných pojišťovacích
'"mluV, Jak již bylo uvedeno ve zmíněném rozhodnutí nejvyššího soudu,
, náhradová pohledávka zvláštní fond, který má právní a hospodář
účel, aby poškozený došel z něho neztenčené úhrady do výše způ
!i!~::~~l~ mu škody. Z podobné úvahy vycházel i zákonodárce při § 27
"
o pojišťovací smlouvě maje za to, že dospělá premie plynoucí ze
_.",IA,mv o pojištěni odpovědnostním lpi i na plněni pojistitelově a jest
rtelpalrDl>U proti plnění, a proto připustil i započtení proti osobě třetí
vysvětlivky min. spravedlnosti z r. 19'15 str. 40 a Dr. Ehrenzweig:
Rechtsordnung der Vertragsversicherung 1929 str. 93). Nemůže
proto toto účelové jmění býti zatíženo vzájemnými pohledávkami, které
s ním nejsou v žádné právní a skutko'vé souvislosti. Tomu není na závadu, že zákon rozšířil v § 27 započtení na pohledávky postrádající
vzájemnosti a neobmezil výslovně započtení jen na premie ze smlouvy
. o odpovědnostním pojištění proti pošl<ozenému, neboť to plyne již
z účelu zákonného zástavního práva pojistníkova. Neodpovídá ani zásadě o poctivosti styku vys'ovené v § 914 obč. zák., když pojistite~ nevymáhá splatné premie z ~ůzných poEšťov.acichsml,uv'po pojistníkov!!
ani smlouvy zavcas nezrusu]e a v pnpade pO'jlstne pn hody se snazl
přesunouti veškeré své vzájemné pohledávky za pojištěncem na poškozeného uplatnivšího své zástavní právo k náhradní pohledávce. Bezpodstatným jest proto jak poukaz na rozhodnutí uveřejněná ve sbírce
Glaser-Unger a Walter-Plal! o době vzniku a založení pohledávky pro
jej i schopnost k započtení, o přípustnosti započtení proti p:ostupníkovi
a bezpředmětnou jest úvaha, že totéž platí i při započtení s pohledávkou zatíženou právem zástavním; r,ovněž je bezpodstatným poukaz na
rozhodnutí nejvyššího soudu z 25. ledna 1934 Rv III 52/34 (správně
Rv 1Jl 52'/33) uveřeněné pod čí". 1554 Úr. sb., jež se započtení
premií vůbec netýká a netřeba se zabývati ani otázkou, jak bl' věc
dopadla, kdyby pojistník byl toutéž pojišťovací smlouvou pojištěn
proti škodám z provozu vice silostrojů, poněvadž o takový případ nejde.
Souzenou věc nelze na ro'veň klásti připadu, kde pojistnik vůbec poji.štěn nebyl, poněvadž tu jde o jinou sklltkovou podstatu a nemůže na
shora vysloveném názoru nic změniti ani úvaha dovolatelčina o zásadách aekvity života hospodářského, když výklad a účel zákona tomu

brání.
čís.

14597.

K výkladu vl. nař, 142/34 a 258/34 Sb. z, a n.
Nemůže-Ii býti použito § 1 vl. nař, 142/34, nelze povoliti ani přeru

šení sporu odle § 3 vl.

nař, čís.

(Rozh. ze dne 5.

142/34.
řijna

1935, R II 403/35.)

Žalovaný, zemědělec ve smyslu § 6 vl. nař. čís. 142/34 sb. z. a n.,
navrhl, by hyl proti němu vedený spor podle § 3 vl. nař. čís, 142/34 sb.

Čís.

-

_

14508-

Čís.

14599 -

652

z. a ,no přerušen. P.r v, ~ s o ~ d návrh zamítl zjístiv, že žalovan'
se. zretelem na sve maJetkove poměry bez ohrožení s .
y
eXIstence plat~ti (čI. II lit. a)
nař. čís'- 258/34 sb. Z. a nV)~ R eur
s o u, d, v)'hov;,1 navrhu poukazav na nedostatek hotov' ch . '
z~medekl! J~z by vzh!edem. k těžkosti opatření si úvěr! nu~í~nez
ne ho, chtel-I! ?~ dostah svemu závazku, k prodeji části nemovitoLs"t'IOí Va_
N e J v y s S I S O u d obnovl! usnesení prvého soudu.
.

v!.

Důvody:

Podle čL lL 1. odst. vlád. nař. čís. 258/34 sb z a n nel
"t'
novení §o 1 vl • nar.
,"
. tu
..
ze UZl I
CIS. 142/34
.
s b . z. a n., jsou.-li.
předpoklad
ods~~vcu a) a bl. Jsou-I! tu tyto předpoklady a nemůže-li b·tf
pOUZltO § I vL nař. čís. 142/34 sb. z. a n., nelze povoliti ani yprenlšení
sI?oru, ve. smyslu ~ 3 v]. nař. čís. 142/34 sb. z. a n., neboť po'dnlínkol
p!erusem sporu Jest, ze v ,kon~retním případě lze použíti § 1
CIS ..I42/~4 sb; z. a n., k nemuz § 3 poukazuje. Poněvadž v
~a"llen: pnpade bylo podle stavu věci prvním soudem ZjištěnP'Of(.lje,jniio,van~ neplatí,. ač by platiti mohl bez ohrožení provozu svéh~
d~lskeho podmk,: a by!y tedy zjištěny skutečnosti podle or!<b"ro
heho čl. II CIt. vlad. naL, !akze )est dán předpoklad pro poláačov'áni
SpOl.U podle uvedeného ukonneho ustanovení byl právem
vaneho
řízení
z důvodu §' 3 vlád . nar.
,"
sb
z a na přerušení
.
dčiněný
'
CIS. 142./3LL
. . n. prvmm sou em zaml-Í"nut. Dodati J'est J'eště že s p .
zaby'val
. h em za
' I Olb cuo na zamítnutí návrhu
'
e rvm
žalovaného
" , .pr'avem na~r
prer.,!sem .sporu z duvodu čL II lit. a) vlád. nař. čís. 258/34 sb z a n
a Jejich n~v!hem na pokračování ve sporu, -třebaže o návrhu žal~v~néh~
ne?ylo J~st~. rozhodnuto, neboť stanoví-li se v odstavci druhém čL II
vlad; nar. CIS. 258/3~ sb; z. a n. »budou-li zjištěny skutečnosti uved??de v ~dst3'vcl prvmm plsm. a) a b) a ž po přerušení sporu podle § 3
va .. n~r. ~IS. !.42/~4 sb. z. a n., bude na návrh věřitele pokračováno
~ prer,:senem r!zen.'<~, nelze tomuto ustanovení vlád. nař. rozuměti tak
ze napred mu SI . byh rozhodnuto o návrhu žalovaného na přerušen;
spo;u, ~by, mo~lo ~ojíti k p.roj,;,dnáni návrhu žalobcova na pOkraČOván:
v ,~.~r~sene~ nzenl. !akovy vyklad tohoto zákonného ustanovení by se
pn I Jeho ucelu samemu a měl by za následek protahování řízení.
čís.

14598.

Vkladem zástavního práva pro převodní poplatek pr~ .. ,." b I
povolen záznam zástavního práva, nepřetrhuje se pro~lčení.neJz JIZ Y
(Rozh. ze dne 9.

října

1935, R I 1011/35.)

Stejně sb. n. s. čís. 12734.
československý
stát byl dne 26 . c'el'vna I n~ 31 vozen
I'
,
. ' Pro "t
'h
v ,
zaznam
p~ava,zas avm o pro prevodm puplatek 10.000 Kč na nemovitosti dlužntk~ve. Dne 11. I"stop~du I ~33 byl záznam ten vymazán a sůučasně
]>0'\ olen vklad prava zastavmhů pro tento poplatek. Niž š í s o II d Y při

ro
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zvrhu nejvyššího podání z exekučního prodeje nemovitosti, na niž
převodní vázl, nepřikázal'y jej z důvůdů promlčení v přednůstpoř.adí. , , ,
. Ne
J v Ys S I

S

o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Záznamem práva zástavního pro sporný převodní poplatek, jenž se
stal 26. června 1031, bylo ovšem přerušeno průmlčení práva přednost
níhO. Tříleté promlčení přednostního práva počínalo se odtud znůva
a končilo se 26. června 1934, tedy dávno před dražbou nemovitosti, nehledíc k tomu, že tento záznam práva zástavního byl zase vymazán dne
11. listopadu 1933. Že snad zároveň s tímtO' výmazem byl povol~n
vklad práva zástavního pro tentO' převůdní poplatek, jest bez významu
pro otázku promlčení přednostního práva, neboť vklad zástavního práva
pro převodní poplatek, pro nějž již byl povolen záznam zástavního
práva, není účínným prostředkem k vydobytí poplatku, jímž by se pře. rušilO' promlčení práva přednostníhO' (srv. rozh. sb. n. s. Č. 12734.).
čís.

14599.

Zákon čís. 240:124 Sb. z. a n.
Převedl-Ii peněžní ústav před vyhlášen!m příročí platně bianco
směnku podepsanou příjemcem na třetlho, nestal se tento převod práv
ze směnky neplatným Um, že ústav ten připojil teprve po nařizení pří
roč! na směnku svůj podpis jako výstavce a indosant.
(Rozh. ze dne O. října 1935, Rv I 1704/35.)
Proti směnečnému platebnímu přikazu namítli žalovaní, že odevzdali
K-Vereinsbank směnku jako bianco směnku vyplněnou jen adresou a
směneční sumou a opatřenou jejich podpisy j<rko příjemců, a směnka
měla sloužiti pouze jako jistota až do knihovního zajištění poskytnutéhO'
úvěru. Po tom měla býti jim vrácena. Pohledávka K.-Vereinsbank byla
před převodem směnky na žalobkyní skutečně zástavním právem na
realitách žalovaných zajištěna, takže směnka již nesměla býti převedena,
nýbrž měla býti žalovaným vrácena. K.-Vereinsbank odevzdala k zajištění svého dluhu u Centralbank (žalobkyně) v P. tuto směnku - nevyplněnou __ dne 23. ledna 1933. Pro K.-Vereinsbank bylo dne 20.
března 1933 nařízeno příročí podle zákona čís. 240/24 sb. z. a n. Po
nařízení příročí opatřila K.-Vereinsbank směnku, která jí byla k tomuto
účelu předložena, svým pod písem jako výstavkyně a indosantka. Toto
jednání odporuje zákonu čís. 240/24 sb. z. a n., vystaveni a indosance
směnky je neplatná a nemůže žalobkyně odvozovati proti žalovaným
proto pro sebe směnečných práv. Níž š í s o u d y zrušily směnečný
platební příkaz, od vo I a c í s o ud z těchto' d ů vod ů: Odvolatelka
připouští, že pro K.-Vereinsbank nevznikl jejím podpisem na směnce
žádný směnečný závazek, má však mylně za to, že tato okolnost nepadá
na váhu pro otázku, zda směnečný závazek stíhá žalované jako akcep-

-
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takntY't ~ePI rve POhdpis<;mk K.-Vere!nsb~nk a datováním stal se
a ,cep ~a v~van~c ~111en. OU~ p~nevadz před tím neměl všech
ny.~h. nale~lt?sÍ! s~e~ky. Mel-Ir se tedy biancoakcept
pr'ed"n,,'
zeJl~lch. ~alezl~os,t! stay platnou směnkou, bylo zapotřebí, ab
s~hazeJl:I.ch nalezltostr Se stalo platně. Avšak se zřetelem na y uvp"'en
zakona ?s. 240/24 nev~~lkl K.-V~rei?s~an'k z jejího podpisu
stavkyne a mdosantky zadny smenecne právní
poné',arI
Jednalo o. tak zvanou starou p,ohledávku žalující proti
-~,~~;l?~;i~:~k
a cltova~y zakon ~akazuje dluzmku, jemuž bylo povoleno
a,by platrl aneb zaj,strl staré pohledávky věřitelů. K-Vereinsbank
Jlla dale na blancoakcept žalovaných svůj podpis za tí
dopl?ěním ~cházejících náležitostí z něho učinila směnkuma ab
opatn!a !egltrmacl k uplatnění směnečných práv proti žalova~'
n~vadz vsak v);'dání .s:n~n!{y aneb její indosace jest buď placení~m~
davky aneb jeJlm zaj,stem"" plyne z toho, že připojení podpisu Se p
K-':'eremsb,;nk na ,?Iancoakceptu žalovaných se příčilo zákazu
vene,mu v zakonu CIS. 240/2'4 o nepřípustnosti placení anebo
starych pO,hled,ávek .. N~vznikl tedy směnečný závazek . -VerE,in,sbaLUk.
~ vystavem smen,ky (jej! Indos~ce) ~ůbec s~ nestalo platně, takže žalují':í
z tohoto neplatneho pravmho .lednall1 nemuže pro sebe odvozo r
tlmacl k ~platnčn! sIT,'ěnečných nároků nejen pmti K.-Vereinsba;~ ,
a~1 protI z~lovanym jako ak,ceptantůn:, poněvadž jest na věc hleděti tak
j,:koby sr;',;,nka. neby:a opatrena podpIsem výstavce, resp. indosanta N~
vecl nemuze mc zmemtr, že žalující obdržela biancoakcepl žalova~ých
od K-Vereinsbank ji~.před vyhlášením moratoria a to i se zmocnění~
~bY'!€l do~lnrl~ na radnou směnku, neboť v tomto sporu nenplatňu'~
zal:'j1c, sve, naroky. z pouhého biancoa:kceptu, nýbrž odvozuje 'e ~e
sn;en~y, ,takze lest .Je;, zkot~matí, zda byly platně založen směn~čně
pra,vnl naroky zalujlcl, kterym by bylo lze zjednati arůc:Od v d' ,
~menečného pla!e?ního piík~zc.. Žalujfcí též nepřípadni>' poukazul n~n;,~
ze p~dle zmocnenl, daneho jl K.-Veremsbank ještě před vyhlášen'
'
n'.io~l.a, byla opráv;rěna doplniti biancoakcept žalovaných potř~~n;~f
na,~zltostml ~Ia sme~ku bez součinnosti K.-Vereinsbank neboť tohoto
sye o tvrzeneh~ opravnění nepoužila, nýbrž naopak v;Žádala si ~ou
~mnosh K.-Verel,nsbank" kte~ážto součinnost však byla"; mzporu se z'azem ?slov,::n~m ~ z,:k?ne čís. 2<10/24. Žalujíd nedostává se le i~mace k uplatncl1I smenecneprávních nároků proti žalovany'm 'ak
kg
tantům.
j o a cepNe j v y Š š i s o u d uložil odvolacímu soudu nové .I·eelna'nl' a rozhodnutí.

D ů vod y:
Tím, že žalovaní připojili na směnečný blanket vyplněn'
~~~e;~č~; :;.::~~~ntnt~~b~o~em; SVŮj ~ol~PiS jako příj~mci, vzniL ~~j~~~
datečného vyplně~'
sKlceVzavls y na potestativní podmínce do,
.
! smen y. .- erell1sbank nabyla odevzdáním této
sment
~1mosta~neho, neodvolatelného, zděditelného a převo-dHelného
~~Jet .~ve ~ prav~, vyplněním směnky dohotoviti platnou směnku a
pam 1 prava z blancopodplsu. Odevzdala-Ii bianco směnku nevyplně-

\7

-

,,J

na žalobkyni, přešlo 3010 právo n~ žalobky,:i, ~te:á ?yla opr,ávněna
lniti sama bianco smerrku a uplatnovatr smenecny zavazek zalovav~Ph založený podpisem směnečného blanketu. Při vyplnění směnky
nYfa' ovšem žalobkyně vázána připadnou úmluvou mezi žalovanými a
bY_Vereinsbank, ježto pře~pis § 6 ods!. 2 sm~n~šného ~~kona chrá}'fjen
~ezelstného věřitele, ktery nabyl Smenky} ,d~ver~je JeJ1m~ vypl~ene:nu
bsahu (rozh. Č1s. 11973 sb. n. s.). ZaJlstenl sve pohledavky VUČl K.vereinsbank ,~osáhla ž~l~bkyně již dne 2}. ledna,1933; tudíž před po~o
I ním přírocl, odevzda11lm bIancO' smenky, Jezto lIm nabyla prav~
e bianco směnky příslušejícího K,-Vereinsbank, takže pouze žalobkyne
~yla oprávněna uplat"ovati směnečný z~vazek ž~lovaný~h vypl'ýv,ající
'ejich biancoakceptu. Tento platny prevod prav z bIanco smenky
, ~e~tal se neplatným tím, že K.-Vereinsbank připojila po nařízení přiroči
a směnku svůj podpis jalm výstavkně a indostantka. Nelze schvállÍl
~ázor že jest na směnku hleděti tak, jako by nebyla opatřena podpisem
v' sta~ce, resp. indosanta. Požadavku § 3 čís. 5 směn. zákona jest vyh~věno, je-Ii na směnce formálně platný podpis výstavcův; tomu lak
'est, ježto na směnce je podpis, te,ú může býti i jménem 'prá~ního su~
lektu. že tento podpIs vystavkyne a mdosantky Jest matenelne nepl1atny,
jest pro směnečn'ý zá~~zek ~alovanýcl: ne!o:zl:odné, (~ ~ sn:ěn. zák). Žalobkyně Jest lake legltlmovana ke smeneC11l zalobe, Jezlo Jest k nI legItimována formálně správným indosamentem (§ 32 směn. zákona). Avšak
tento indosament je materíelně neplatný, ježto byl připojen na směnku
za účelem převodu směnky k zajištěni staré pohledávky žalobkyně vůčí
K-Vereinsbank po povolení přímčí (§ 5 zák. čís. 240./24 sb. z: a n., rozh.
čís. 13531 sb. n. s.). Nemůže tudíž žalobkyně z tohoto ma'terielně neplatného i~dosaIT,'ent~}yvozovati yřevo? směnečních p~áv. ,Avšak ža}obkyně prokazala, lak JIZ bylo vylozeno, ze nabyla platne prav ze smenky
již dne 23. ledna 1933, tudíž před přiročím nařízeným pro K.-Vereinsbank. žalobkyně nabyla tudíž práv ze směnky ne směnečně-právním
způsobem, nýbrž obecně-právním a nabyla protO' jen tolik práv, jaká
mě.!'a K-Vereinsbank, takže žalovaní mohou vůči žalobkyni uplatniti námitky, jež jim vznikly proti K.-Vereinsbank až po nabytí směnky žalobkyní. V tom směru namítli žalovaní, že podle jejich úmluvy s K.-Vereinsbank měla směnka sloužiti pouze jako jistota až do knihovního
zajištění poskytnutého úvěru, že po tom měla býti jim vrácena a že
pohledávka K.-Vereinsbank byla před převodem směnky na žalpbkym
skutečně zástavním právem na realitách žalovaných zajištěna, takže
směnka nesměla bS,ti převedena, nýbrž měla býti žalovaným vrácena.
Ježto se odvolací soud, vycházeje z nesprávného právního názoru,
všemi okolnostmi pro I'Ozhodnutí sporu rozhodnými nezabýval, bylo mu
uloženo nové jednání.
čís,

14600,

K § 557 c,

ř, s.
V námitce, že podpis na směnce jest nepravý, není obsažena i námitka, že směnečný závazek jest neplatný též proto, že podpisatel zemřel

před

datem vystavení směnky.

(Rozh. ze dne 9.

října

1935, Rv I 1764/35.)
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Proti směne~ným plateJ;ní,;, příkazům padala žalovaná
po Janu D-avl namltky, v Ulchz ve věci samé namítla nepravost
zemřelého Jana O-a a při ústním jednání namítla ještě že Jan

dne,26. ledna 1931, d~tum vystavení na směnkách je;t 15.
ta.;kze Ja9
~e ?edOZII doby ,":ystavení směnek, a jest proto
ne ha smenecny zavazek neplatny, nebať ani nevznikl. Niž š í s
ponechaly směnečné platební příkazy v platnosti a d vol a c í a u
z. těchto dů vod ~: .žalovaná v námit~~ch prostě papřela pravas~ o
plSU .Jana O-a., r-:~mltka, tata Je~t urČIta a pro spar je razhadna,
pa?pIS Je p.;avy Cl mkalIv. Pravy padpis v tamta případě měf se
Jmenen: a~canským ručitele Jana O-a, nesměl býti padělán pOI~házet
prohpravne ?d osoby jiné než od něho, jejž aznačuje (§ 77 '
Sk~tečnast, ze Jan D. směnku padepsal v přítamnasti jiných je be'W"rlnl
zJlst~n~ svědeckými :,ýpov~ďmi Jasefa K-y a Jasefa M-a: Další
nost~ ze Jan D. zemrel a ze smenka byla pozdějším datem vvsl.,,,.",
úpatrena, v písemných námitkách tvrzeny nebyly akalnasti tyto
vaná přednesla teprve při ústním jednání, t'edy apožděně a proto
SOU? práve;:, k ~im nepřihlížel (§§ 552, 557 a 559 c. ř.' s.) a diikal,lt
<) mch nepnpushl.
'
Ne j v y Š š í s a u d nevyhavěl davalání.

0..

Důvady:

Dov~latelka jes~ prek!udována s námitkau, že směnečný
Jana O, J~st n;,platny, ponevadž zemřel dne 26. ledna 1931, kdežto aatum:
"ystavem smenek Jest 15. dubna 1932. Tuto námitku doV'<Ylatelka
vznesla v písemných směnečných námi·tkách. Jest ovšem správné že'
lovaný může ve směnečném řízení i po třídenní lhůtě § 557 ~ ř zak, ap~dsta,tn~ní,a .~rovedení námitek vznesených včas až da kan~e ' s.
mha J,e~nam uClmh navý přednes skutkový a důkazní avšak
.
dommva dovalatelka, že v námitce, že podpis Jana O: na
nepravý,.ie~t již a~saž~na zmíněná námitka, Jde tu o úplně samostatnou
novou namltku a mkoltv a pauhé razvádění již vznesené námitky neorava~!l pa~pisu, caž ,":yplýv~ i z tbho, že si dovolatelka vyhradila konečně
vYJadrem o pravostI pOdpISU po předložení směnek v originále,
čís.

14601.

"" Kl výkladu § 29 čís. 1 koni<. ř. čís. 337/14 ř. z. (§ 32 čís. 1 koni< ř
os. 64/31 Sb. z. a n.).
. .
, »Bezp1atným opattením« může býti i převzeti rukojemství a zřízeni
zastavního práva.
.
Bře~eno ~ůkazni nestíhá konkursnl podstatu, nýbrž jest na odpůr~i,
by dOkazal, ze konkursnl podstata nebyla odporovatelnym'. J'ednánlm
zkrácena.
(Rozh. ze dne 9, října 1935, Rv II 389/33,)
Dlužním ~pisem ze dne 17, července 1931 (případně prohlášením ze
dne 18. praslnce 1930) uznal David M" krejčí v P., že dluhuje Josefu

rukojemství, které převzal proľi žalovanému za svého
M-a, abnos . , . , . Kč. K zajištění tohata dluhu i s příst dal
\C',,",_ .. ;rl M. v zástavu svůj dům ve F, a pohledávka Josefa D. 90.000 Kč
na té ta nemovitosti vtělena. Poněvadž vyrovnací návrh ve vyrovo jmění Davida M-a zahájeném dne 7. července 1931 nebyl přijat,
jmění Davida M-a uvalen konkurs dne 22'. ledna 1932, 3 dny po
,'".,tave]1] řízení vyrovnacího. Správce kankursní padstaty domáhá se
žalobou, by bylo proti konkursním věřitelům prohlášeno za bezúčinné
, 'ednání úpadce, jímž převzal' za svého syna Karla M-a rukojemský zá~azek, uznal fento dluh a svůj rukojemský závazek na své nemavito,sti
zajistil. Niž š í s o u d y uznaly podle žaloby, o d vol a c í s o u d
těchto d ů vod ů: Vadností jest odvalateli, že David M. a Karel M.
nebyli slyšeni jako svědci o tam, že Karel M. pracoval u svého otce bez
zaplacení několik let a že David M. je povinen tyta práce Karlu M-ovi
"av',"'''·' Nehledíc k tomu, že o této akalnasti David M. jako svědek
veden a nebylo ani tVrzeno, že mezi Davidem M-em a Karlem
M-em, který celý obchod svéhO' atce vedl sám, trval námezdní spor, měl,
kdyby tomu ve skutku tak bylo, sice Karel M. prati svému otci nárak na
zaplacení dlužné mzdy, avšak žalovaný neměl nárok proti Davidu M-avi,
aby převzal rukojemství za zápůjčku, která KarluM-ovi byla poskytnuta
již v roce 1924, a jelikož žalovaný ani netvrdil, ie převzeti rukojemství
žádal z taho důvodu, že Karel M. neobdržel odměny za 'kananá práce,
a z výpovědi svědka Davida M-a vychází najeva, že žalovaný převzeH
rukajemství z uvedenéha důvodu nepožadoval, je zřejma, že jde o alca,lnost, která s předmětným sparem nemá nic spo'lečného a není uplatňa
vaný důvod vadnosti řízení apadstatněn. Zákonný závazek Davida M-a
k převzetí rukojemství za dluh jeho syna neexistava1 a nebyla mu za
převzetí rukajemství poskytnuta nějaká protíhadnota. Převzetí rukojemství nebylo také vzájemným plněním za zápůjčku, která měla býti
teprve poskytnuta Karlu M-ovi, nebať zápůjčka stala se již mnohem
dříve v roce 1924, Jde tedy a bezplatné opatření, převzal-Ii David M,
rukojemstVí za svéha syna a svalil-Ii ke knihavnímu vkladu práva zástavního ve prospěch pohledávky žalovaného. Vkladem zástavního práva
byli věřitelé úpadcovy zkráceni, paněvadž žalavanému bylo poskytnuto
právo na odděl,né uspokojení, a ježta bezplatné opatření bylo vykanána
v posledních dvau letech před prohlášením konkursu, jsou zákanné podmíIfky adporovatelnosti podle § 32 čís, 1 konk, ř. splněny.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhavěl davolání.
z

důvodu

Důvady:

Žalobce adporuje právnímu jednání, kterým úpadce David M. pře
vzal vůči žalovanému za dluh svéha' syna Karla M... , . , Kč rukojemství,
dále uznání tohato z důvadu převzatéha rukojemstvi a knihovnímu zajišt'ění této rukojemské pohledávky na domě Davida M. Odporovatelná
právní jednání byla vykonána přede dnem 1. srpna 1931. Podle čl. Xl
úkana čís. 64/31 jest proto adporovatelnast jednání posuzovati podle
předpisů konkursního řádu čís. 377/1914 ř. z. Jest řešiti právní otázku
(srav. rozhodnutí čís. 5127 sb. n. s.), zda převzetí rukojemství a zřízení
zástavníha, práva rukajmím pro jeho rukajemský dluh, tedy osobau od
Civilní

rozhodnt~tf
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658

-

Cis. 14601 _

hlavního dlužníka odlišnou, jest bezplatným opatřením
smyslu § 29 čís. 1 konk. ř. Někteří ze spísovatelů (na př. Randa v
»Beítrage zur Lehre vom Pfaridrechte« v Ger. Z. 1899 čís. 21 a
jmenovaní v literatuře niže citované) a také rozhodnutí bývalého
vyššího soudu vídeňského Rv II 943/12, uveřejněné pod Č. ř. 67 v
tralbla!t z r. 1913 strana 228, které se ostatně týká odporu mimo
kurs, skutečně zaujímají stanovisko, že smlouvy rukojemské a za:".,,,
jako akcesorní nepřipouštějí, aby byly rozdělovány na právní
úplatná a bezplatná. Randa odůvodňuje svůj názor tím, že
stavy aní nerozmnožuje, ani nezmenšuje jmění a že o úplatě
slova smyslu nemůže proto býtí řeči; pojmu úplatnosti, jak
lze použíti jen na poskytnutí jmění - nikoliv na smlouvy zaiišt'ov,,,'
(zástavu a rukojemství). Naproti tomu jiní spisovatelé
mentar ZUT Anfechtungso'fdnung z r. 1916 strana 159-167; LCIUllanln
Komentar zur aster. Anfechtungsordnung z r. 1916 strana 139 a
Bartsch-Pollak: Konkurs-Ausgleichs-Anfechtungsordnung 1927 k §
čís. I pOzn. 7 a 8 strana 234) uznávají, že převzetí rukojemství a
jištění rukojemského závazku zástavou mohou býti také
opatřeními podle § 29/1 konk. řádu ze dne 10. prosince 1914
ř. z. V nejnovější době pak i Klang v Komentáři k obč. zák., 11/2' k
strana 649, k § 1369 strana 258, je názoru, že pod bezplatná nnMřo"
po rozumu § 29/1 konk. řádu z r. 1914 spadá l<rké zajištění
vazku. Poněvadž tedy ani sám právní pojem bezplatného MIMřenl;
ustanovení § 29/1 konk. řádu z r. 1914 a s ním shodný nřo(lnii,
Ioonk. řádu čís. 64/31 sb. z. a n. nevylučují, aby podle okolností
ně považováno také převzetí rukojemství a zřízení
sdílí i nejvyšší soud posléze uvedený názor naUky. Podle o'Clpůrčího
práva jsou bezplatnými opatření úpadcova, při kterých druhá strana za
plnění úpadcovo nic neplní (viz Voska: Konkursní, vyrovnací a odpůnčí
řády z roku 1931 čís. 176, Bartsch-Pollak str. 234, Ehrenzweig str. 167).
Že by byl odvolatel za převzetí rukojemství a za zřízení zástavního práva
p'Úskytl Davidu M-ovi nějakou protihodnotu, žalovaný ani netvrdil. Vyrovnací řízení bylo zahájeno dne 7. října 1931 a návrh na konkurs byl
podán do 15 dnů po zastavení vyrovnacího řízení, takže podle § 2 odst. 2
konk. ř. právní účinky zahájení vyrovnaclho řízení trvají až do prohlášení konkursu. Spadá pr'Úto jak prohlášení Davida M-a ze dne 8. pOD'sin ce 193,0, tak i dlužní úpis ze dne 17. července 1931 do Zleté lhůty
§ 29/1 I<onk. řádu a jsou splněny všeohny náležítosti odporovatelnosti
p'Údle § 2'9/1 konk. řádu (v napadeném rozsudku uveden'Ú nesprávně
§ 312/1 'Údp. ř.). Zbývá jen námitka, že Karel M. měl v době, kdy jeho
otec David M. převzal ruk'Újemství, proti svému o'Í'ci nárok na zaplacen!
určité částky. V tét'Ú příčině tVfdH žalovaný, že ruk'Újemství vzniklo také
z důvodu, že Karel M. u svého otce pracoval něk'Úlik let bez odměny _
vztažmo bez zaplacení - a že je IDavíd M. povinen tyto práce zaplatiti.
Z I'ohoto důvodu však žal'Úvaný převzetí rukojemství nežádal. Žalovaný
dOvozuje dále, že, měl-Ii skutečně Karel M. proti svému otci nárok na
zaplacení ufčité částky jíž v době převzetf rukojemství, pak prý zanikl
tento nárok kompensací s posti'žným nárokem úpadcovým, ale p'Údle
§ 42 konI<. řádu nemůže nájemná pohledávka odpůrcova (tedy žalovaného) za úpadcem býti s ódpůrčím nárOkem kompensována, tím méně
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I ď k 'iné osoby za úpadcem. Řešiti
býti kompen:;:;v~~a kfofafo::néahJ za hlavním dlužníkem Karlem
zda Jest P,o. e o~redávka rukojmíh'Ú Davída M. za synem Karlem
Mcem ~nebod p~S(lZn~r konkursni podstatě vůbec nastala nebo ;nohla n~:
dobytn,a a ~ ~. za u
10 třeba. Tento znak není ve skutkove .P?dst~ ';
stati neJaka,
uJI?,a
ne~Ylovně
uveden. Proto nebylo povinnO'!1 zaluJ,'cl
J
1
§ 29/ konk. ra yu vys tv dila a dokázala že odporovatelnyml pravkonkursní, P?dsttt , .~byM byla zkrácena dýbrž bylo věcí žalovaného,
ními jed?tf~';rok~~~1 aOpak (srov. rozh. čls. l.o~65 a literaturu tam uveaby na)mTI e'to námitky však žalovaný v I. stolICI nevznesl.
denou.

....

čís.

14602.

.
)' t· tehdy oprávněn předpokládati,
. Příjem~e td~á,vky !VY!fWž J:ru-.!:~ daň z obratu, jestliže byla s~že
v JlOd!tednika
s, epoC:~~teJská úplata a neustanovovala-li úmluva ntC
novena
J oetna
jiného. ze dne 9'"
1935 Rv IV 254/34',
(Rozh.
. flJna,
čís.

důvody viz Úro sb. čís. 2231.)

14603.

9
K § Yli n~~. l?apot. ůstalostního soudu o novém jmění dodatně '!'fv nzem
z
' v y t cen
' é §em 179 nesp. pat., Jest
meze
šlémJakeko
najevo,
pokud přesahuje
zmatečné.

(R'Úzh. ze dne 10.

října

1935, R I 744/35.)

!"I-:

p. . s o u d přijal dědickou přihlášku Maríe
již :,Činlilat.P0~I v Y . , , . , d d tečně po odevzdam pozusta os I pflmíněně ze zákona ke Jn;em, J.ez .. o a ' , .
.ověřil notáře jako
hlásiv~ímu se .br~tru z,:,~~a~~~~,~~'Úv~~~afnat~~ie~o PVYŠlé pozůstalos!i.
soudmho ko;nlsareU~roJe n"' al dědick.oU příhlášku, ale jen proto,.ze
R ~ kdu ,r ~ nMlarlseo L , přreJ'~datečném projednávání pozůstalostním pred
z Je nam
I.
. H d'd' tv' 'íká
dědicko~
při~I!~kou
us'ÚdUdil,
,~~
s~bť~~~es~ní
ep~~ ~::ateČnost a uložil
NťJvyssI S'ÚU
zruSIOI
prvému soudu, by postup'Úval podle § 179 nesp. pat.
Důvody:

I d n.e ,,~u
30 března
1003 odevzdána zůstaPozůstalost po Bertě G. b ta,
se odmíněně
za dědice ze

vitelčinu bratru Adolfu G., pr~hlaslvsl ,

bylo úknlem pozůsta
zákona. Vyšlo-Ii ~odatečně najevo nove 1~9 e n~s. at. provedlo něm
[ostního soudu tohko, ~by ye ,smyslu ~
" Pk ~a ravení nebo za,potřebná
úřední
jednál1l'k~eJmeknal'
UČvls~al~
o~~tyre~~ovu
Z~hájí1 projednání
'''t' , a"ko'nny' ch po'plat u 111 o' IV
,
d
d cl
JIS em z tl: ,..
děd' ké "hlášky a vydal novou o evz a
pozůstaloJ
, pflJal nové
IC 'e~[lnormou donucovací. Chtěla-Ii jiná
42'
listinu. Predpls § 179 nesp. pat . J

'm,rf!
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osoba jako domnělá dědička po odevzdání pozůstalosti uplatňovati
roky na jmění dodatečně najevo vyšlé, mohla tak činiti pouze žalobou
dle § 823 obč. zák. Nižší soudy, rozhodujíce po odevzdláá.~nLíi~i):(j~sl';;~~~:
o nové dědické přihlášce Marie H., porušily tím velící n
ježto její nárok již nepatří do nesporného řízení (§ 41 odst. 2 písm
zákona ze dne 19. června 1931 čís. 100 sb. z. a n.), pročež uo"",'em
i prvního í druhého soudu trpí zmatečností, k niž podle § 41 odst.
a § 46 zák. čís. 100 ai 1931 bylo přihlížeti z moci úřední.
čís.

Sb. z. a

října

1935, R I 879/35.)

P r v Ý s o u d (okresní soud v S.) nevyhověl návrhu na povolení
exekuce nuceným zřízením práva zástavního, podanému podle § 63 I
vyr. ř., proto', že vymáhající věřitel neprokázal, že usnesení o potvrzení
vyrovnání zahájeného o jmění povinného stalo se pravoplatným. R ek u r sní s o u d vyhověl návrhu. D ů vod y: Ze spisů je patrno, že
k návrhu bylo připojeno usnesení o potvrzení vy"O'vnání. Poněvadž byl
připojen i výpis ze seznamu přihlášek protí dlužníku, z něhož je patrno,
že pohledávka vymáhajícího věřitele v celkové výši ... určené v Kč byla
uznána, jsou splněny veškeré předpokl'ady § 63 vyr. ř. pro povolení exekuce pro kvolu pohledávky vyrovnáním dOl'čené a věřiteli přijatou.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

. V doslovu § 63 vyr. ř. není výslovného předpisu, že má býti připo
jeno také usnesení o pravopllltném potvrzení vyrovnání, takže nelze
trvati na tom, že by ve všech případech bylo předložení jeho nevyhnuteln.ou náležitostí exekučního návrhu podle § 54 ex. ř. Jestliže jest soudu
exekuční návrh vyřizujícímu odjinud známa tato skutečnost, že totiž
potvrzení vyrovnání nabylo právní m.ocí, dostačí tO', neboť § 269 c. ř. s.
pÍ'atí podle § 78 ex. ř. i v řízení exekučním. Dodatečně bylo zjištěno, že
v úv.odu odůvodnění zmíněné usnesení krajského soudu v K., jež končí
nařízením, aby byla vymazána poznámka zahájenéh.o vywvnacího řízení
okresním soudem v S. jako knihovním i jako exekučním, bylo vykonáno·
v pozemkové kníze dne 5. listopadu 1934 pod Č. d. 1325. S tím souhlasí
í to, že aní podle knihovního stavu (viz luslrum) nebylo v t.omto směru
překážky pr.oti povolení exekuce, které by jinak byl vadil zákaz § 12
vyr. ř. Proto jest mítí za to, že byla již při podání exekučního návrhu
exekučnímu soudu, který zakročo'val s.oučasně i jak.o soud knihovní (§ 88
ex. ř.), známa uvedená skutečno'st; takže s hlediska § 63 vyr. ř. nebylo
ani v tomto směru překážky proti povolení exekuce.

1!:1i

~,
C1S.

26/29

se částka u dlužníka nalezená invalidnímu d~chodu p!'ipa-

dají~:!ien na měsíc, nepodléhá aní část nalezených penez exekucl.
(Rozh. ze dne 10. října 1935, R I 918/35.)
Stejně rozh. n. s. čís. 9322 sb. n. s.

14604.

Povolení exekuce navržené podle § 63 I vyr. ř. nebrání,
kučnúnu návrhu nebylo připojeno jako příloha (§ 54 ex. ř.) prllvopla:lné
usnesení soudní o potvrzení vyrovnáni, když tato skutečnost
vyřizujícímu exekuční návrh odjinud známa.
(Rozh. ze dne 10.

K § 46 zák. čís. 26/29 Sb. z. a n.
I vyplacená již dávka jest nezabavitelná podle § 46 zák.

V ekuci již vedl Dr. Emil F. proti Eduardu K-ovi,. zabavil výkonný
. e~ne 9: února 1935 při kapesním zájmu u povmného z obno'~u
org~~ Kč 95 h částku 800 Kč. Na stížnost p.ovinnéh.o podl~ § 68 e:c. :.,
!.5. de .o invalidní důchod vyplacený mu právě všeobecnym pe~sIJmn;
~e j em e x e k u ční s o u d zrušil výkon exekuce jako n~zakonny
ustavde~ k znění § 46 zák. oČÍs. 26/29 sb. z. a n. Rek u r s nI. S o u d
vz~ifI, usnesení prvého soudu. D ů v .o d y: Jde o odnětí ho~ovosÍl pov~n
zr. u v'konným orgánem podle § 25 ex. ř. Převzeh penez vykonny~
nem. emY pří zabavení nezakládá' však p.ouhé zástavní práv.o na peneI
.,
Od
jest
.organ
'h nýbrž působí jako placení duhu
povmnym.
. ne~ťlm peněz
,
~~ekuce skončena a výkonný orgán .musí j~n .'~ou~ah, zda pem.ze. by~y
ve v 'lučné držbě povinného a zda SI na ne ČI~I na;oky 1~n jedml;' ve~'t Není třeba zkoumati otázku, zda zabaveny pemz jest Il1vahdm .refl~
~~. ovinného v den zabavení mu právě vyplacenou, neb.o,ť .povl~ny
ení~ ten přijal a v době výkonu exekuce jej již smíchal s j!l1yml penezl.
PNe j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvéh.o soudu.

?

DŮv.ody:

?

Podle zjištění exekučního soudu měl povinný ~dne
úpora 1?,35 ~ři
výkonu exekuce částku 1.528 Kč u sebe a bylo predl.ozeny:m. post?Vlllm
ústřižkem a zprávou úřadovny B) vše.obecneho pe?sljl1lho ust,avu
v Praze prokázáno, že tento dne 8. února 1935 poukazal' povmnenm
částku 1.528 Kč 95 h jako invalidní důchod za ú~no,r 1935. ~es~jde ~a
tom zda částka u povinného nalezená jest 1'otozna s rnvalldmm duchodem právě onoho dne vyplaceným. P.odle § 45 ,zákona ze ?n<; 21;
únůra 1929, čís. 26 sb. z. a n. jsou převod, zastavem a .zabaven~ naro~u
pojištěnců jakož i dávek, ,k nim~ p,:tří.i .dů~hod invalidm (§ 15, ČIS., 1 CI~
zák.), jen potud připustne a pravne učmne, ~~anou-h se bud, k uhr~de
nároku 'Osob které mají zákonný nárok na vyzlvu protI ~osobam .opr~v
něným k poŽitku podle předcházejících ustanovení, ~z do pol?'vl;'Y
dávky, anebo k úhradě zál.oh, které byly dány osoba~ oprav~:nJ~
k požítku na jejích vlastní, žá?ost zaměs,tnav~telem, n.oslt~lem ~ojls!em,
obcí nebo jinou veřejnopravlll korporacI na lIčet pOjlstnych n~roku p.o
jejich nápadu, ale před jejich poukázá~ím. :fím~o us!anovemm ,blla
opětně zavedena nezabavítel'l1ost pOjlstnych narůku z ,duchodn ,s vyjlmkou upraven.ou v § 46 (rozh. čís. 12366 sb. n. s.) a zakonné davky P?-.
jíšťovací nesmějí proto mímo případy zákonem v~četmo, u.veden: byt!
žádným způsobem odňaty oprávněné .osobě a to am z je11 vule am pmh
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ni

(rozh.čis.

9322 sb. n. s.).

Účel

tohoto

předpisu

byl by však

~<!y?y ~e nezabavite~nos! zminěných dávek obmezila na nevvl,loN:~

leste davky, na pouhe naroky a pohledávky. Že vyplacená
nep,ozbývá vÝ,sady zákone'." "poskytnuté, podává se z
ČIS. 7 ex. r., podle nehoz u osob, JejIchž peněžité platy podle
n~bo podle výsady z ex<;kuce zcela nebo částečně jsou vy,!jaty, nZe·azl~a(:"nr;t.c
vlt~lna jest čast nalezenych hotových peněz která se rovna' , ..
'
pnjmu
· db"
n ej~3'; e.x~ kUCl po ro .en, pnpa?~ na ča,:; od, výkonu zabaveni až d~
bl,llsl lhut.ť', kdy plat se vypla~!. ,Pone,vadz nejde o vymáháni
davky, maj1cl narok na uspokojem z davky podle § 45 zák č'
a ,ponev~~ž se částka u dlužnika nalezená rovná invalidni~u ISd'aCh<>~"
pnpadajlclmu pouze na dobu měsíčni (zmíněné důchod v I' ..
podle § 39 cit. zák. v měsíčních splátkách dopředu) nepldlélf :cej~,se
~alezenýc.h peněz exekuci, pročež první soud zrušil právem je·t ast
jako p;ohzá,~onný. Míní-li rekursní soud, že odnětí peněz půsO~ilo .
plasem a SÍ!znost podle §.58 ex. ř. také :ll toho důvodu nemohla míti
us pechu, nutno podotknouÍl, že tento účinek mohl nastati pouze p" .'
konu exekuce odpovídajícímu zákonu.
n vy_

k~erak

čís.

14606.

K § 191, 220 hor. zák.
Pojem horni služebnosti.
, Uj~áni, j~ž se ~jitel Pro:Půjčky hor zavázal, že zanechá v hOl"ntch telesech težby uhlt, ffiUSt býti schváleno báňským úřadem.

(Rozh. ze dne 10.

hlI

října

1935, R !. 1001/35.)

v ~ s o, u d povo1i~ v horní knize Ch. vklad služebnosti netěžení
vyrobe montanmho vosku dle ustanovení smlouv uzavřené
fIrmou »Bergbauunternehmung c.« ve prospěch firmy A YR M I.
werke
...
. . on anP . Rek
, u r s ~ I' S ~ U d 'k sbznos!'i
české finanční prokuratury
v raze navrh zamltl. D u vod y: Dle § 216 kn z mohou b' t'
1
vklady a '
.
dl l' .
. ..
Y I povo eny
. ,zaz~a.'."y jen po e Istm, které jsou vyhotoven ve formě '
depsa.n~ p,m JeJIch platn?st. ?Ie .§ 94 čis. 4 cit. zák. můž~ knihovni Jc,r:d
povolIÍ! zapls Jen, jest-II IIstmy JSou předloženy ve formě které je tř b
k povolení, vkl~d~: zá~namy a poznám'ky. V daném případě jde o služ~b~
nost, k" ]e]lmuz
§ 19'3 hor. za'k vyza'
d'
' I 'znzel1l
b
.doslo dohodou stran . "'Ie
v
u]e, znzem s uze nos tl takJo'Vé potvrzení báňského úřadu kl. .'.
tvrdl a oznámí soudu, aby je zapsal do horní knihy. Dle §' 19;rK Je ~r
~mlouvy o b~ňsk~ch služebnostech potvrzené báňským úřademo:. ~~z~
odnuh, ktera o mch tento úřad vydal působí i proti hypotek"
,
řitelům
.. ' oh
' To dochází
.i '
arl1lm
, " služ eb n,~'ho ~ pa~uj1cl
statku.
výrazu
v § ve99
provadeclho
k zakonu
hornímu . V daném p'rí
I p ř'I
ovolení , .nanzem k'
,
. p ad'
, e ne b yo
zaplsu pro azano potvrzení báňského úřadu
' d
'
P .
~O~I~~. hor. zák. a neměl tedy býti vklad služebnosti, o ki'erovJ'j~e~v~~=
~

~

N e j vy

Š

ši so ud

nevyho·věl

dovolacímu rekursu.

6~3

Důvody:

Názor rekursního soudu, že při sporné služebnosti jde o horní slu'ebno podle § 1910. hor. zák., neobstojí, ježto horními služebnostmi
st
zodle tohoto zákonného ustanovení se vyrozumívají jen takové služeb~osti které se zřizují ve prospěch jiného horního tělesa, čemuž zde není.
,
' proto vyvoditi z § 193 o. hor. zák., že dohoda ujednaná mezi společností »Bergbauun'ternehmung C.« a akc. společ. A. R. Montanwerke
vyžadovala potvrzení báňského úřadu. Než tím není pro stěžovatele nic
získáno. I když nešlo o služebnost horní, šlo přes to o ujednání takové,
které nezbytně vyžadoval'O k své platnosti podle § 220 o. hm. zák.
sohválení báňských úřadů. Podle § 170 'O. hor. zák. jest majitel propújčky hor povinen udržovati propújčku v řádném pro'vozu, k čemuž se
vyžaduje podle § 170 lit. b) o. hor. zák, aby důlní dílo bylo udržováno
ve stálém provozu a musi se proto podle § 174 o. hor. zák. v propujče"
ných dulních měrách diti rubání co možná úplně. Ujednala-li tudíž spo~
lečno st za sebe a za; své právní nástupce s akciovou společností A. R.
Montanwerke, že zanechá ve svých horních tělesech, zapsaných v horní
knize Ch., těžby uhli pro výrobu montánního vosku až du 30. dubna
1935, nemůže býti pochybnosti o tom, že ujednání takové mohlo mí·ti po
případě podstatný vliv na obmezení dosavadní těžby uhl'í v těchto hmních tělesech na mnoho let. Nemohlo proto ujednání to, ježto jím mohly
býti dotčeny veřejné zájmy, jež mají §§ 170 a 174 o. hor. zák. na mysli,
jevH'i právní účinky, dokud báňský úřad 'k ujednání tomu nedal svůj
souhlas. To plyne jasně z ustanovení § 6 a zejména § 220 o. hor. zák.,
jenž stanoví, že v di1sledku vrchniho dozoru mají báňské úřady bditi nad
plněním povinností, které ukládá zákon horním podnikatelům. Ježto· takový souhlas nebyl prokázán, právem byla knihovní žádost spotečnosti
C. zamítnuta napadeným usnesením k rekursu česko'slovenského státu
(báňské správy), o. jehož legitimaci k podání rekursu vzhledem k vylíčenému stavu věci nemůže býti pochybnosti, aniž třeba řešiti otázku,
zda podle zmíněného ujednání šlo vpravdě o služebnost podle § 12
knih. zák.
čís.

14607.

Předpis § 46 zák. čis. 21\/29 Sb, z. a n. se nevztahuje na příplatky
k pensijnimu důchodu, jez povinnému vyplácí přimo jeho bývalý zaměstnavatel z důvodu soukromoprávnlho.
(Rozh. ze dne 10. října 1935, R I 10416/35.)
P r v Ý s o u d povolil vymáhající věřitelce ústřední sociální pojišťovně v P. proti povinnému Stanislavu D-ovi exekuci zabavením pří
platku, který povinný dostával měsíčně od své bývalé zaměstnavatelky
okresní nemocenské pojišťovny v B. ke svému pensijnímu důchodu, vyplácenému mu pensijním ústavem. Rek u r sní s o u d návrh zamítl.
D, Ů vod y: Prvý soud, povoluje exekuci, nepřihlížel k ustanovení § 416
zaikona ze dne 21. února 1929 čís. 25 sb. z. a n., podle něhož z1rbavení

-

Čís.

14608 -

-

Čís.

14609-

664
nároků pojištěnc~, jakož .i ~ávek z pojištěni
tolIko ~ro. pohle?avky v temz.e ustanovení pod

pensijního, přípustno
I a 2 uvedené.
k. pensl]mmu duchodu vyplacené dl'užníku okresní
l'šťovnou jsou takovými dávkami podle zákona z exekuce vylotlčen~mi
jsouce součástí pensijního důchodu dlužníkova. Že by šlo o
některé?o z nároků ~eb pohledáv~k v § 45 pod 1 a 2 zminěného zálmr,>
u:,eden:y:ch., vymahajl~1 strana ,an: v návrhu na povolení exekuce
dl!a, am JInak to nem ze SpISU zrejmo. Neměla proto exekuce na'Jr7'>"
byt~ povolena, neboť jde o zachování předpisu povahy
k nemu~ mu~í, s.oud hledětí z úřední povinnosti.
Ne j v y s S I S o u d uložil rekursnímu soudu nové rozhodnutí.
Důvody;

Právní názor rekursniho soudu nelze uznati za správný P' d .
§,45 !ákona čí~. 215/29 sb. z. a n. jest předpisem výjimečnfm ~e plS
z~ejme na myslI, jak plyne již z jeho zařadění v zákoně, jen naroh,v
da.vky, po~ud jSO~ upra~:~y v Z~k?nech o pensijním pojištění SO"'.IKI·o!,,~ch zamest?~ncu ve vy~sl~~ sluz~ach, tedy jen takové nároky a lla"KV ..
lez pro pOj;stence ,vy~lyvaJI. z .tonoto v~řejnoprávního pojištěni
jeho nosl.telum. Tyto zakonne naroky a davky pOj'išťovací nes . ,
" dy v zaone
. k ' vyčetm'Ů
.
mImo. pnpa
uvedené o něž však tu ml
nejde
být} odň~ty o~ráv~ě~é os?bě žádným způsob~m, a to ani s jejím
lemm, ant proh JeJI vulI (VIZ rozhodnutí čís. 9322 sb. n. s.). Naproti tomu
nelze ze zakona d?v~diti, že se. výEmečný předpis § 46 z"k. čís. 26/29
sb. z. ~ n. vzt~~~je .1 na t~ko:,e p.r'platky k pensijnímu důchodu, které
~e ~avaz~l pO]lstencI vypla~eh pnmo jeho bývalý zaměsl'navatel z ně
jakeh? duvodu S?Hkr~mOpravního. Neobstojí proto důvod, z něhož rekursm soud zamIll navrh na povolení exekuce vůbec Avšak
....
up'Jlatňo
.
k'
.
povmny
. '
va 1 d'l
~ ~ ve svem re UTSU protI usnesení soudu nrvní stolice že
bynemo~l byh zabaven c~lý příplatek, nýbrž nanejvýše'. jen dvě lřeÍiny.
T.auto o~az~?u se rekursm s'Oud pro svůj mylný právní názor o nezabavlt:,lnosl! pnplatku, jehož skutečná povaha nebyla v předchozím řízení
am dostatečn~ vysvětl:~~ a zjištěna, vůbec neobíral a v tomto směru
r~'~ur~ povmne~o nevyndll. Byl'Ů proto zrušiti napadené usnesení a vráhll vec rekursmmu soudu, by v naznačeném bodě o rekursu povinného
znova rozhodl.
čis.

14608,

K ~ýkladu § 95 zák. čis. 221/24 Sb. z. a n.
POjem >)fiemocenského ošetřováni«.
(Rozh. ze dne 10.
Žalobkyně § ~042 obč;

října

19'35, Rv I 1620/33.)

,:šeobecná veř~jná nemocnice v P. - domáhá se podl,e
zak. na ?kresm ne mocenské pojišťovně v T. náhrady
nakladu, vzmklych Jí opatrením pmtézy členu žalované pojišťovny, jenž

665

byi v ošetřov~ní žalobky,!-ě. P r V Ý S o u d uznal podle žaloby. O d v ol a c í SO u d zalobu zamdl.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

podle § 95 zákona o soc. pojištěni čís. 221/24 sb. z. a n., jehož jest
v souzené věci použíti, jest nemocenská pojišťovna povinna poskytovati
OIOOC v nemoci a to pojištěnci zdarma lékařskou pomoc, jakož i pofřebná léčiva a jiné therapeutické pomůcky (nemocenské ošetřování).
Z tohoto ustanovení plyne, že »nemocenské ošetřováni« se týká jen takových prostředků, které jsou potřebnými pomůckami k léčbě pojištěnce za jeho nemoci a mají účel napomáhati k odstranění nemoci, že
však jimi nejsou též umělé končetiny (prothesy), jejichž účelem není vyhojení nemoci, nýbrž, "by po skončeném léčeni byly odstraněny její následky a aby pojištěnci byla zajištěna lepši existence. Že dodávání takových pomůcek (prothes) nespadá do rámce pomoci a ošetřování v nemoci podle § 95 zák. čís. 221/24 sb. z. a n. plyne dále z ustanovení
§ 105 cit. zák., že totiž stanovami nemocenské pojišťovny může býti
mezi jiným určeno, že pojišťovna poskytne pojištěnci pomocné prostředky proti znetvoření a zmrzačení (tedy též umělé končetiny, viz
§ WS lit. h) cit. z<tk.). Že stanovami žalované nemocenské pojišťovny
byl rozsah povinných dávek rozšířen podle § 105 cit. zák. i na umělé
končetiny, žalobkyně netvrdila a neprokázala. Myšlenka, že nemocenská pojišťovna není povinna poskytovati pojištěncům takové pro. středky, jimiž má býti zaručena jejich lepši existence v době po vyhojení nemoci, jest vyjádřena i v platném nyní doslovu § 154 .ods!. 3,
písm. d) zákona o soc. pojištění (vyhláška čís; 189/34 sb. z. a n.), podle něhož náleží k léčebné péči Ústřední sociální pojišťovny »invalidům
poskytnouti ortopedické pomůcky, opěrné přístroje a umělé končetiny
nebo jejich součástky«. Ačkoli toto' ustanovení nelze použíti na souzený
případ, nastalý ještě za platnosti zákona čís. 22'1/24 sb. z. a n., lze
i z tohoto nového ustanovení - ježto· změnou zákona neměl býti rozsah
pnvinností nemocenských pojišťoven súžen, nýbrž naopak rozšířen USllmvati, že nemocenská pojišťovna neni povinna poskytovati umělé
končetiny jako zákonnou dávku, neobsahují-Ii stanovy pojišťovny něco
jiného, neboť jinak nebylo by bývalo poskytování takových pomůcek
vyhraženo opatřeni léčebné péči Ústřední sociální pojišfovny, tedy opatření povahy fakultativní (§ 154 »může«, »jest oprávněna«). Nesplnila-li
tudíž ža'l'obkyně v souzené věci, jak dolíčeno, cizí zákonnou povinnost
a nevynal0,žila-li za žalovanou náklad, který žalovaná podle zákona
měla učiniti sama, nemůže se z tohoto právního důvodu na ni domáhati
náhrady podle § 1042 obč. zltk.
čis.

14609,

K §§ 31 a 34 zák. o prac, soudech.
V pracovnich sporech hodnoty nižši než 300 Kč jest dovoláni ne'
přípustné, třebas bylo odvoláni pracovnim soudem prohlášeno za při-

-

čís.

_

146\0-

čís.

14610-
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'pu&tné a třebas i odvolací soud rozhodnuv ve
·dovolání za přípustné.
(Rozh. ze dne 10.

října

formě

. obou soudů a prvému soudu
í s o II d zrušil, usnesem
N enh~l jednání a rozhodnutí

.

rozsudku, prclltUis

Důvody:

zhodnutí ds 13031 sb. n. s., pl:atí v řízení
Jak .bl~~šk~~I~~:O p~.;l~ železn.ičniho· vyvlastií.o,:achího z~o~~ůzepř~~=
určenI
č'
30'
o přípustnostt opravnyc pros re
února 18~8 ~~. . r. z.
to v tomto vyvlastňovacím řízení podle
'sy nesporneho r.!Zem. Lze pro
'odati do souhlasných usne~ 46 (2),~áhkonaJfisd~eg{;C~ ~~k;;S aj::rprt nezákonnost, ,;řej,"!ý rozlP~r
s.ení llI ZSIC .. s.ou t '
t O takovy' rekurs ','de v tomto pnpade a up abo zma eenos .
ť"
tom
P?dl~e jeho vývodů stěžo~gť~~kngs~k3~H;i.~te~~~k~~?:~kt:ré ji~
že nizsl soudy ur~;l~t~g~~e ~emovitosti zaplatiti, na základe znale~ke~~
..

Důvody:

Jde o spor, v kterém hodnota předmětu, činíc jen 24ó Kč, není
než 300 Kč. Podle § 31 zák čís. 131/31 sb. z. a n, rozhoduje
soud v takových věcech o odvoláních v zasedání neveřejném ve tříčlen_
ném senátu složeném ze soudců z povolání na základě spisů s koneč
nOu platnosti usnesením, 'tedy i tentokráte, když tu není důvodu
tečnosti a odvolání bylo podáno z důvodů věcných, byvši prohlášeno
pracnvním soudem za přípustné podle prvého odstavce § 28 dotčeného
zákona. Z § 31 zák. čís. 131/3·1 sb. z. a n. plyne, že ve sporech, ve kterých hodnota předmětu není vyšší než 300 Kč, dovoláni je nepřípustné,
neboť ustanovuje, že o odvolání v těchto sporech rozhoduje odvol'ad
soud s konečnou platností a že rozhoduje o něm usnesením, kdežto dovoláním lze napadati jen rozsudky odvolacích soudů (§ 34 ods!. I. cit.
zák.) Na tom nic nemění, že odvolací SOtld v souzené věci vydal rozhodnutí ve formě rozsudku místo usnesení, ježto soud ani tím, že použil
nesprávné formy pro své rozhodnutí, nemůže založiti pm rozhodnutí
odporovatelnost, když byla zá:konem výslovně vyloučena. Nebylo-li zákonem ve sporech o hodnotu 3,0,0 Kč nepřevyšující dovolání vůbec pří
puštěno, nebylo ani odvolacímu soudu dovoleno, aby prohlásil v tako_
vém sporu dovolání za přípustné, pročež nemá významu, že odvolací
soud v souzené věci podobný výrOk pojal do svého formálně vadného
rozhodnutí.
14610.

Jest nezákonností, nehleděl-Ii soud při stanovení odškodného podle
železničnlho vyvlastňovac!ho zákQna ani k převodnímu poplatku, ani
k ujmě způsobené stížením hospodařeni na nových nemQvitostech.
(Rozh. ze dne 10.

ŠŠ

1935, Rv I 1634/35.)

P r v Ý s o II d (p r ac o v n i s o u d) vyhověl žalobě na zaplacení
Kč a prohlásil současně podle § 28 zák. o prac. soudech odvolání
hoto rozsudku za přípustné. O d vol a c í s o u d ve věcech prac'~vllícl
k odvolání, podanému z důvodů věcných, žalobu po ústním odivohrfn
jednání r o z s u d k e m zamítl, prohlásiv dovolání do rozsudku
podle § 34 zák. o prac. soudeoh za přípustné.
N e j v y Š š í s {} u d odmítl dovQI'ání.

čís.

.

října

1936, R II 35/35.)

Niž š í s o u d y opřely své rozhodnutí podle § 30 zák. ze dne 18.
února 1878 čís. 30 ř. z. o výši náhrady za vyvlastněné pozemky O' znalecký posudek, v němž nebyl vzat zřetel na převodní poplatky ani na
újmu, jež vzejde vyvlastněným stíženým hospodařením na nových pozemcíoh a stanovily náhradu částkou 93.,064 Kč.

·

~:s:;ťu,a k~!r?p{}~le j~jich m~r~~~leo~;~~J~~~n!'tJe~t~ř~~~d~~~~h~~~

k okolnostem, ro:hodny;n pr?kladům a konečně k jejich nároku na nalatku, dále k s.tehovaclt'; .n~
.
movitostech. Podle § 365 obč.
hradU za stíž~nt ~?sp~g/a~~n: vznj~;tC~r:~a povinna dáti stěžovatelům
zák. a § 4. zak. IS~
.' L . lastněnim způsobené újmy. Jest proto
lnoU náhradu za vsecky JIm v~
"
'í vliv na stanovení této
~vážiti,zda okolnosti, stěžovdateh ~p!at~e~~él~~osUdkU k nim přihliželi.
'hrady a je-li ·ttJmu tak, z a zna c~ v
'.
h dné ro stanovení
N~přihlí~eli~li .znalci kokol!lO~!:I.n s;:~' aČř~~o~ j~jiC~ pos~dek za podvýše odskodneh.o, a ,vzaly~h ntZ~.1 I ' 'kího stěžovatelům pro vyvlast~
klad p:? určem odsk~dneho p:IS uS~J tu b la nezákonnost, jak?y;na
. nění JejIch nemovlt~s!t, ,pak o~/s~7': a ~ že k maietko.vým u]!nam
na mysli § 46 (2) ~ak; .~I~. 1'9
s " z.
; b '10 dólíčeno v rozhodvyvlastňovaným naleze]! ~ nakladl s:~h~:~~\e ~vém posudku přihlíželi
nuHch čís. 7045. a 85 1 s ,~? s. ~a 1 'e v částce 93.064 Kč jako odk stěhovacím nakladum stezov~klU't t~~z zahrnuta náhrada nákladů stě
škodné nižš·ími soudy sta,nov~n~ Jes li'tt jest uvážiti, že v daném pří
hovacích. Po~~d Jde ? pre~? 111 pop, ~né umožniti opatřiti si nemo.padě mělo stezovatelum, 1':.IZ.na~e ě Od;:~ovitosti (sedlisko) jim odňate.
· vitosti (sedlisko): '.':ahra~uJlcl. p '.': k
řevodní poplatky z přiznané
· Je proto nezbytne JIm pr~n~tI na~o t?e~f výši těchto převodních 1'0částky, což se, ,:estal?. u e, P~~,?
v~telům říznané odškodné zvýšiti.
platků dodat~cne, urČIt: a o n~ ez ?,.. i sou~y přihlíženo k tomu, zda
Při stanovenI octskodn<;ho ne Y~ UI~lmedlisko rovnocenné jejich do·sastěžovatelům bude mozno do·~ta I v . s 1 ud 'de o st'ldriu chlévy, stozik. čís. 30/78
vadnímu vyvlastněpému se.cthsku a to ~a.' J dle §
dolu, dvorek a Výjezdy. J~ztod soud ~rn~J~ Př~zení bylo povinností již
ř. z. odškodné podle zas~ n~sp 1~/3f sb ; a nař., by z úředni
prvního soudu podle ~ 2~ ,zak. ~s. R "stil 'zd~ stěžov<!telům bude
moci výslechem důver~I~~ z o, ce . '~6~ti ~i koupili. zda bvlo možno
možno nyní ovše,?, kdyz Jlz nov; ?em~~~vů stodoly dvorka á výjezdů,
dostati v R. sedhsko c?~O stu n~, c e vůbec
okud se týče za od"ovnocenné s vvvlastnenym sedlts~em .. r li' st že to nebylo možno,
a
škodné 93.064 Kč. zna:si. ':fPočt(:nke d )zJ~t~;á st1,žavatelům z toho vybude třeba stanovItI vysl u1Jmy s o y,
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, becn' ch pojišťovacích podmínek,
dlužnO posuzovati podle .;'seOstranY Protože prémie byly splatné
podkladu smluvmho p~:ne!u... Ih1lta k uplatnění nároku na Jel května 1931, uplynula \r~T~sI2~;oba byla podána teprve dne 13.
~ lacení dnem 1. srpna
' . řiměsíční lhůty. Právem tedy vyz {932, tedy Již dávno p.o UPI~~~~ut žalovaného zjištění, že pojišťod do 3 měsíců po Je· soud k mezltlmnm1~ ~.
'kl
uplatnemm naroku u sou u
prv Y
smlouva zam, f;e domáhající se jejich zaplacení zamítl.
I'. .
latnosh a za o u
' : í s o u d nevyhověl dovo am.
sp .
NeJ vys s

chází, a přiznati jim výši tu jako další odškodné podle § 30 zák.'
30/78 ř. z. V tom, že nižší soudy pří stanovení odškodného
ani k této újmě ani k převodnímu poplatku, nýbrž vzaly za základ
odškodného jen znalecký posudek, který uvedené dvě okolnosti
jest spatřovatí v tomto případě nezákonnost, kterou je stíženo
zení v prvé stolici.
čís.
Pojíšťovací smlouva.
Lhůta, do níž jest soudně

14611.

Důvody:

uplatniti nárok na zaplaceni prvé

je propadná.
Strany mohou umluviti, že smlouva trvá dále, i když nebyla
premie v propadné lhůtě zaplacena.
Byla-Ii doba splatnosti první premie smluvně odsunuta, jest
dobu, v níž jest uplatniti soudně nárok na zaplacení premie, ode
nově smluvené splatnosti.
(Rozh. ze dne 10.

října

a

1935, Rv II 868/33.)

Žalující uzavřel se žalující pojišťovnou dvě pojišťovací
jednu proti havarii, druhou proti povinnému ručenÍ. První premie
splatna dne 27. února 1931. Podle pojišťovacích podmínek měl
nárok na zaplacení prvé premie přiveden k platnosti u soudu do 3
siců po její splatnosti, jinak platilo, že se ustoupilo od smlouvy.
sem ze dne 10. března 19'3'1 po'žádal žalovaný pojišťovnu o
splatnosti prvé premie do dne 1. května 1931, kteréžto
jišfovna vyhověla. Dopisnicí ze dne 2. července 1!f31 otázal se LdlV"UI
pojišťovny, dodrží-li ujednání, které uzavřel s jejim zástupcem \...u-enl.
Pojišťovna dopisem ze dne 12. září 1931 odpověděla, že další
vění povoliti nemůže. načež žalovaný pojistky vrátil s dopisem ze
17. listopadu 1931, že pojistky ruší, poněvadž pojišťovna nemůže
držeú podmínky, které s jejím zástupcem ujednal. Dle všeobecných pojišťovacích pod Olinek je k zvláštním ujednáním zapotřebí písemné
formy a pojišťovna nesvolila k ujednání nevyznačenému na pojistce.
Niž š í s o u d y zamítly žalobu na zaplacení dlužných prémií, podanou
dne 13. ledna 19'3:2 vyslovivše, že pojišťo,vací smlouvy zanikly, od VO C
I a c í s o u d z těchto d ů vod ů: Podle všeobecných pojišťovacích podmínek musí se nárok na první prémii přivésti k platnosti do 3 měsíců
ode dne splatnosti u soudu, jinak má se za to, že se ustoupilo' od
smlouvy. žalující soudí, že toto ustanovení všeobecných pojišťovacích
podmínek bylo vyloučen? větou, obsaženou v žádosú žalovaného ze drie
10. března 1931 o odklad placení do 1. května 1931, jež zní doslovně
takto: »Béřu na vědomí, že tato Vaše pohledávka podléhá ustanovení
všeobec. obč. zák.« Než k vývodům žalující nelze přísvědčili. Citovaná
věta jest neiasná a nelze v ní hledati smysl, který mu přikládá žalující,
protože by byl na újmu žalo.vanému a odporoval by zásadně poctivých
styků v obchodě (§§ 914 a 915 obč. zák.). Platí zde pl'O't'O, že zažalované prémie jsou první prémie, že byly splatné dne 1. května 19m a že

,
.
o'isťovacích podmínek pro pojištění
podle & 7 (3) vseobecnych P l,
" čilO (3) všeobecných pod• _"o,trOlU'
podle stejného ~ podst:,te. zn~:lplainí_Í'Í se u soudu nárok na
jištění povmneho ruc~m, n f ' se za to že se upustilo
.. do 3 měsíců od d~e ~p atno~ I: man ·'brž O ;'opadnou lhůtu,
n~In1'VV. Tu nejde jen. o pravm č~~~ne~~~táv~ zrulení pojišťovací
marným uply~~b721~~m~b. n. s.), není-Ii ovšem .mezi,s;trana!,,1
smlouvY (srov. rozh. CIS..
.
'íti s tohoto ustanovem pOjlstovaclch
'ednáno že pro tentokrate ma s . e J . ,re to že nebyla první preml e
IIhdminek a že tudíž sm3?uva trva d~le, 9
';Iovného ujednání tohoto
p placena (srov. rozh. CIS. 11155 s . ~. s. J dolíčiti že v tom smyslu
za
I
d oI'atelka se mame snaZI
,
. 't t
'ObsahU neby o, a. ov
e dne 10 března 1931. Dotyčna ve a 0po(lep,sal žalovany pro asem ~ ..
.', I "n' na vědomí že tato po.nOlU prohlášen! r;ení urč,itá. ~ér:-~bv ~b~~ ~;k., Yt. j. pohleÚvka ,n~. pohledávka podleha ustanovel1l vse . 'd . 1 května 1931 současne zadal,
'istném o jejíž odklad k zaplacenI, o,~. k' které všeobecné pojišťo
~eproj~viI tím ješ. tě, ž.e JSlou ,:.yloucseenYsauI~~: )p'ohledávkou, nýbrž a další
pOI'í nI k o IV. pnmo
. kv
vaci po dmm
" .,
." oudně pojišťovna ve Ihu"t'e 3 me'síců .
skutečností, tot:z neupl~tm~l: sdobu splatnosti první premie na. 1.
strany smluvn; ~Ice ?ds~nu y t ona tříměsíční lhůta k soudmmu
květen 1931, člmz take p'0su~u a '.
ředchoúho plyne, neodstrauplatnění nároku na premll, ~v,sak, Jak.z: tomu . nebyla-Ii tato lhůta
nily tím uvedené následky, lez se pOjl
,
zachována.

'y

hr' . '

,

t'

čís.

141HZ.

~k~a~.z~~h~: ~~á~!' j~e~~n~~~ l~~I~~{~~~~~:1~~ bi!:d;Y=

jen na základě "~Ut~tno.1h:álci~~:::n~e nemůže nikdo. omlouvati.
soudce; nezna o"u e
(Rozh. ze dne 10. října 1935, Rv II 1083/33.)

l

Františku D-ovi připadla žalobpo Libuše K-ové vkladní knížka, vykyní k úhrade ahmen,tacm potle~a~kř
a t kterou prováděl notář Dr. Ladaná žalovaným druz,stvem. ,ozbusl ať
odevzdána. Dopisem ze dne
dislav P. jako soudm komlsar, ya a
"

I

Při proje?návání P,o~ust~ os

r

I.

ké

-
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8. listopadu 1926 požádal tento notář žalované družstvo, by z
uloženého pro ne zl. žalobkyni nebylo bez svolení soudu nic
Žalované družstvo vyplatilo na fo ke konci roku 1928 celý
mému muži, který předložil účetnímu žalovaného družstva
knížku a usneseni soudu ze dne 21. srpna 1928, jímž uzávěra
byla zrušena. Usnesení to bylo paděláno, nebylo podepsáno Rn"d,·,..
nýbrž opatřeno razítkem jeho podpisu a neslo tolikO' pečeť
místo pečeti v podobě pravidelného osmiuhelníku. Niž š í s o u d y
mitly žalobu na náhradu škody, podanou nezl. Libuší K-ovou, od
I a c í s o u d z těchto důvodů: Dopisem notáře jako soudního
saře, jímž bylo žádáno, aby žalované družstvo vklad bez souanltlO
lení nevyplácelo, nebyla provedena soudní obstávka vkladu,
bylo zapotřebí usnesení soudního, a nevztahuje se na žalovanoU'
pis § 28 cís. nař. čís. 278/15 ř. z., neboť se žalované družstvo
svého povolání nezabývá peněžními obchody. Bylo proto ž,ln,.""
družstvo oprávněno vyplatiti majiteli vkladní knížky vklad, aniž
povínno zkoumati legitimaci majitele vkladní knížky, nehledíc k
že nelze po něm žádati znalosti předpisů platných pro vydání
soudní úschovy, a nemohlo pwťo míti důvodné podezření,
okresního soudu ze dne 21. srpna 1928 je padělán.
Ne j v y Š š í so u d uznal podle žaloby.
O

Ů

vod y:

Notář Dr. Ladislav P. jako soudní komisař dopisem ze dne 8. I
padu 1926 žádal žalované družstvo, aby z vkladu pro Libuši K.
ného nebylo nic vypláceno bez sVQlení soudu. Notář vystupoval
úřední osoba a jest proto shora uvedenou jeho žádost pokl
úřední zákaz výplaty ve smyslu bodu 4b) přihlášky k úspornému
.
Žalované družstvo sdéNlo na to noťáři dopisem ze dne 9. listopadu 1926,
že z konta bez svolení soudu'nic ,nevyplatí. Jde o to, zda žalované družstvo bylo oprávněno vyplatiti vklad na základě usneseni okresního soudu ve S. O. ze dne 21. srpna 1928, v němž bylo vysloveno, že
známka u vkladu, učiněná Dr. Ladíslavem P., notářem ve S. O.
soudním komisařem pozůstalos1ti, pozbyla již dávno účinnosti.
usnesení, a němž vyšla pazději najevo, že bylo paděl1áno, bylo Qpatřena
jen kulatou pečetí okresního soudu ve S. O. a nikaliv pečetí v pad obě
pravidelného osmiuhelníku, jak předpisuje výnos ministerstva spravedlnosti ze dne 6. března 1926, čís. 2669, a nebylo podepsáno soudcem,
nýbrž bylo opatřena' jen razítkem soudce, jež bylo podepsána kancelář
ským úředníkem, ač podle druhého odstavce § 79 zákona o organisaci
soudů ze dne 27. listopadu 1896, čís. 217 ř. zák. v doslovu čl. I čís. 10
ds. nař. ze dne 1. června 1914 čís. 118 ř. zák. usnesení soudu o vydání
(Erfolgl'assungsbe,schluss) musí býti podepsáno soudem. Pokud jde
O' prvou závadu (nesprávná pečeť), jest přisvědčiti právnímu názaru nižších 'soudů, že tu nedopadá ustanovení § 2 obč. zák., podle něho·ž se
nemůže nikdo omlouvati, že mu nebyl znám z<'tkon, jakmile byl řádně
vyhlášen. »Řádným vyhlášením zákona« jest podle § 1 zák. ze dne
13. března 1919 čís. 139 sb. z. a n. jeho vyhlášení ve »Sbírce zákanů a
nařízení státu československého«. Výnos ministerstva spravedlnosti ze

'"
' b I však uveřejněn jen V~ Věstníku min,
. 6. března 1926 CIS:, 2669 y roti tamu ředpis že u'snesení saudu.
" ' . . . .,0"
ročník VII pad CIS .. 8. Nap d
řádně' vyhlášen v říšském
vydání musí bfti po~eps~~o t~r~n~mi869 čís. 113 ř. z.), vešel tím v~
z;íkonníku (§ 1 .zak. ze ne o Že se proto žalované družstvo o!"louvab.
,
. t
'm (§ 2 obč. zak.). Vy• becnou znamost a nemu
rí~~ že '?~ (jeho
?rgánž~~~o
n~~~čl:~~PJ!p:r~:nk~ížkY
:rklad na }ákladě
latilo-ll z,alo vane ~ru , seříčila zákonnému předpISU, porusllo p?~
eyhotovem ,usne sem, J~adě b) přihlášky k úspornému řízení a lest p~
vinnost ulo;endou mu v
nahraditi žalobkyni vzešlou z t?hQ š~adu, Jell~z
Z tohoto duvo u povmn,..
. na tom zda žala vane druzstvo byo·
vy'še není sporna. N~z5'l~zl pro.t\ 'Cky J'~k předpisuje bod 8 přihlášky
" ed zpravena o ztrate usparne mz ,
Ihn
,"'

byt

°

l'

k úspornému nzenl.

čís.

14613.

r li procesní soud navrácení do předešlého s;tavu pro zmeškání
pokv°odl- oláni ...~t usnesením jeho vázán i odvolaCl soud.
lhúty
v
, ,(Rozh. ze dne 11. října 1935, R I 732/35.)
.
. '
d
18 dubna 1935 navráceni
Soud procesní pavohl u~n~s~nm; ze ne. i odvolání z rozsudku ze
k předešlému stavu pro zmef':a2~ I~~t~ ~ p~~~~~ spisy jemu s odvo.láním
dne 24. ledna J93.3' O ~ va. d
aukazem na své pravoplatne rozopě'ině 'předloze~~ r;rvemuI ~~~ Jin':loctvolání jako apožděné od.m~tl. ,
hodnuÍ1 ze d!,~. . unodla lo'i] odvalacímu soudu, by o odvalam dale'
NeJvyssl sou
u z
jednal a razhadl.
OŮ

vody:

. . 'povoleným navrácením zase do,
podle § 150 c. ř. S. vstOUpl r. az~pre
"k"
RozsudeJ.- následkem.
.
k . b la řed nastalym zmes amm.
stavu, ,v~ te:,em / . ~á býti zrušen když se navráceni pavolí. Soud
promes~a~1 Jlz vy any.
_ zrušen! rozhodnuti vydaného násle~ke~
proceslll Sice tentO' du~ledek.
I
' k dotčeného ustanovem zazmeškání - ;nevyslocvll~ ~nt~. Pe~:ž:t~án~ti novému projednání a r02konného, takze toto mz o nu l n .
.
í nutno uznati za podané'
hodnutí a odvolání, kte!é po pa.vo~~: n~';;"~l~~~ navrácení k předešlému
včas. Podle ~ 153 c. r; s. nem p 've~ obíral se odvolací soud v nastavu ?pravnhehdo p[?~~~e~~'y ~~f~~dnutí soudu procesního. jeho pravo-,
padenem roz o nu I I
..'
d .I .
.
platné usnesení naopak vaze I soud o 1'0 acl.
čis.

14614.

Nekalá soutěž.
.ti
"ekalou soutěži
Proti nekalé soutěži nelze, ~ brá!11 ro~n~n jak mohl býti' oběžn!k:
Pro výklad závadného oběžníku Je roz o ,
ten vykládán zákaznlky.
(Rozh. ze dne 11. října 1935, Rv I 1418/35.

-

Čís.

_

14613-14614-

672

uv,ad~

je~t

činnosti

b~~!~j paO~nI~a~~o~~n;aš~,~~r~~ea !~hn~:~~á~~s;n:~~ pr];? ~~~J~y~O~~=
k úp1né spokojeno,sti obsloužili, ;ůstanou nám i nadilek~e:~n/s~J 6° léta

něj'~kr s?ta,~

meZI ,;abldkou nasl a cenami, nabízenymi
hýti
cenova dIference prosíme o laskavé d t č ' '
c, ,
,
ve SI
mohl" 'k
bOd
',
' o y ne vyrowmem abychom
, I na I ce teto zaujmouti konkrétni st
.k
" .
'
že Vás našimi po 1éta cO' ne"I'
'"
~n.ovl.s o ~ zarucu]eme se,
spoň stejně vyhodně jako ep,ek °rve~ce'I!ml jakostml.obslO'užíme ale7 tř.ebí podrobovati' se ris~~~ ~ěj:ky~~ ,~~~:cš~k Nsemabe ,~udíž zaj!st~
,a
že tímto
by žfroevdaPnI~) b§§1 1, 2, klO ~akona? nekalé soutěži, domáhá se žalobou
e yo za azano zdrzeh se
ť' .
'
v jejím Dběžníku a zaplatiti mu odškodné a tO'ZSI;Dva I uJaje obs,ažené

apo

~~~Otl

Jt

hod~oty«. žalobc~, tvrdě,

v

,

oběžní:e~ ~~~š~:z~~~~
v'v

~~~oěvl~!' ÓČdá:t:Č~~ ;~~~.~iv,že ,ŽtlOVa~lá J~st~~J;nl~ao ;~rže?~~V=lr~~=
činiti, že mu 'v důsledku e t~~~epo~t vyw ,oub fI}tračmho aparátu nic co
",
up vyro
a Jeho techmka nejsou
fon';my
a
žalovanou k zaplacení odškodnéhO'·'j k'
u zamlÍl. D u vod y: Žalobce i žalovaná fin a b ' ' ' ' J na zanI

~arov~n odsoudiť

filtračního materiálu ' J'sou tedy sout"'tHl
za yva]I se prodejem
o
k I''''
' eZI e I ve smvslu § 46 zák
,ne a e soutezl. Tvrzení žalované že žalobce d,
rl"
,
,,'
n!kem nekalé soutěže ve smyslu §§ 1 2 a 1'0 ,opus I se, svym..obezproI bposouze,ní věci irrelevantním, 'j'eŽto žalov~~~' °j'o'kneskaamle soudt~z~ jest
za o ce nepod I '1 b B
,.~
a u ava na
obsahem svéh~ ~b~~ \ u. ylo pl"Olto, pouze rozhodnouti, zdali žalo;aná
.
eZnl u se provI'lllla prolI zákonu o nek I'
t'"
ezI
jména, zdali tvrzení žalo'vané firmy obsažená v ob" ~ke sou d , ze~
dubna 1932 .
d' "
' eZnI u ze ne 3'0
, JSou prav lva a zda žalovaná byla zvláštními okolnostmi

673

učiniti

značné míře

v~~o~an

soutěží měla
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údaje pravdivé u vědomí, že mohou podnik žalobcuv ve
ohr?ziti. žalo~ce, nastou!li1, doslu~~b žalov,:né firm~ asi
. r 1922 jako redttel prazske prodeJ nI kancelare. Dostaval nabldky,
~enikY a vzorky, a staral se o komerční stránku obchodu. S vyrobní
tránko neměl nic společného. 'Do továrny do L. dojižděl pouze několi
~ráte dou roka k jednodennímu, nejvyše několikadennimu pobytu v pří
padě důleži!ějších tednání, tykajících s~ jen pro~eje .zbožl. V r. ~931 byl
v továrně zalovane fIrmy po. dobu aSI 3 tydnu, vzdy aSI 3 az 4 dny
v týdnu, po kteroužto dobu zastupoval V-ého v tuzemském prodej nim
oddělení. V tomto ani v žádném jiném případě nebyl žalobce zúčastněn
výroby zboži. žalobce přinesl občas námět na zlevnění neb zavedení novéhO' výrobku, případně jeho zhoršení, technická data však projednána
nebyla, pouze snad všeobecně jako na přiklad, že by některy druh zboží
mohl býti řídčí, některy méně bíly, .některý materiál zase hrubšI nebo
jemnějŠí. Pozastaven~ neb reklamo,:ané zbOži byl? ~aIDbce~ ~asláno ,do
továrny a po odbornem a porlrobnem prozkoumam v tovarne byla zalobci písemně dána direktiva, co a jak má konsumentUm vysvětliti. Žalobce měl tedy v době svého zaměstnání u žalované firmy jako komerční
úředník pouze na starosti odbyt výrobků a akvisici zákazní'ků a neměl
nic spo'lečného s technickou stránkou výroby, nebyl však zaměstnán
při vyrobě filtračního materiálu. Podle názoru soudu jest ale nepravdivé
povšechné tvrzení žalované, že žalobce s vyrobou neměl co činiti a že
z důsledku toho postup vyrobní a jeho technika mu známy nejsou. Ža10lbce psal ve svém oběžníku »mé dlouholeté zkušenosti ve výrobě to, hoto druhu zboží zaručují Vám dodávku bezvadného a j~kostně vyhovujícího materiálu<<- Toto tvrzení jest povšechné a žalohce tím n"tvrdi!,
že získal zkušenosti ve vyrobě fitračniho materiálu u žalované firmy.
V cito,vaném 'O:běžníku oznámil sice žalobce, »že po desetileté činnosti
jako řed.itel f!rmy P. A. Š. & syn v L. v~~t~upi1 ze, sl'užeb .této firmy .~
zařídil Sl novy závod«, J.eč tento pasus obezmku nem v SOUVIslostI s dalsl
částí oběžníku, ve které žalobce psal, že má dlouholeté zkušenosti ve
výrobě filtračního materiálu, ježto, prvou čilst oběžniku jest podle názoru
soudu pouze pokládati za jakési doporučení. Žalobce jako začátečnik
musil míti zájem interesentum sdě'l'iti, že v oboru, ve kterém se o,samostatnil, byl již zaměstnán u zavedené firmy. Že však žalobce má z!kušeno1sti
ve vyrobě filtračniho materiálu bylo zjištěno. Žalobce byl před nastoupením u žalované firmy zaměstnán asi 12 roků u firmy H., u které měl
možnost seznámiti se s výrobou filtračního zbožl. Šéf této firmy zabyval
se hlavně s filtračním materiálem a když zemřd, převzal žalobce prodej
filtračních látek a návštěvu cukrovarů. Žalobce projevuje při obchodním
vyjednávání tolik odborných a technickych vědomostí, že činí dojem
osoby v tomto oboru technicky s vyroboIU obeznámené. Podle svědka
Adolfa M-a dává žalobce v podniku jeho vyraběti filtrační plátna a plachetky, velice se vyzná ve výrobě a kalkulaci zboží, rozpoznává jednotl'ivé druhy zboží a při zadávání práce dOlstává určité disposice, které se
předpokládají pouze u odborníka v tkalcovstvl. Žalobce byl svého času
též u firmy B. ve S. a pak u firmy H. v Brně. Na základě toho jest tvrzení
žalované, že žalobci nejsoU po'stup vyrobni a jeho technika znám~, ne:
pravdivé při čemž ještě dlužno podotknouti, že tvrzení žalobce, ze ma
zkušeno;ti ve vyrobě zboží, neznamená ještě, že tyto zkušenosti získal
rtUcerla

Žalobce byl po celou řadu let zaměstnán u žalovan b f
. k
pražské prodejny a opově děl po své~ Irmi ja o.
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'1 I'
k
o
z OZIm. red
nte~h rozdeslka I c~ rov~rum oběžnik, kterym jim oznámil
vIa~ ,nI, O' P? Jll U a )I,m zaroveň.učinil nabídky pro filtrační
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S} I, ro~e,sl,a pan Karel S., jenž:: našich služeb vystoupil, oběžník
;{m ~9 ~ZI se o dodavku !Iltracního materiálu pro svůj vlastní' ,
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merční ředitel

čís.

t. zv.

.

43

Civilni rozhodnuti XVH.

-

Čís.

_

14514 -

čís.

14515 -

675

674

tím, že byl zaměstnán při výrobě tohoto zboží, zejména při výrobě v
várně žalované, neboť žalobce jako vedoucí komerční úředník měl
ležitost při své dlouhol'eté obchodní činnosti doslechem v
s odborníky, při svých návštěvách v továrně a pod., získati
o výrobě, resp. obeznámiti se s výrobou, aniž musel sám
býti zaměstnán. Tvrzení žalované, že žalobci postup výrobní a
nika známy nejsou, jest podle názoru soudu způsobilé po,jník z,alo'bci
jarko začátečníka ve značné míře ohroziti, neboť jest
mo, že 0«>'"<,111
nemůže míti plnou důvěru k osobě prodávající, která se sama ve
a jeho výrobě nevyzná, domnívaje se, že podnik žalobcův nebude
přáním zákaznikli, pokud se týče výroby jednotlivých zvláštních
zboží, kvality a ceny, vyhovětí, což může míti při velké konkurenci
nynějších nepříznivých hospodářských poměrů za následek zničení
niku soutěžitelova. Z obsahu oběžníku žalované jest zřejmo, že zalOV;'"
ch'i'ěla tímto způsobem si zjednati soutěžní přednost na újmu
a musíla si býti vědoma, že tím ohrožuje podnik žalobce. Toto .1"'U'''UII
odporuje 'Ustanovením §§ 1 a 1.0 zákona o nekalé soutěži. Jednání
vané bylo, pokud se týče tvrzení, že žalobce nezná postup výrobní
jeho techniku, způsobilé ohroziti, resp. poškoditi podnik žalobcův,
loučiti toho ze soutěžného boje a tím i ohroziti jeho existenci, a to
spíše, když žalobce byl teprve začátečníkem a závadného jednáni
dopustil jeho bývalý zaměstnavatel', kterého 8e žalobce ve svém
níku dovolával. Následkem toho musila i trpěti osobní dů. vě:rytiO(lnost
žalobce u zákaznictva. V uvážení 'těchto okolností přiznal soud
volného' uvážení žalobci přiměřené odškodné za utrpěné příkoří, t. j.
újmu jeho dobré pověsti a obchodní cti u zákazníků. O d vol a c
s o u d nevyhověl do,'olání: D ů v,o d y: Třebas žalobce nebyl' u
vané zaměstnán při výrobě filtračního materiálu, uznal první soud právem za nepravdivé tvrzení žalované, že žalobce neměl s výrobou filtrač
ní,ho materiáln níc co činiti a že mu v důsledku toho postup výrobní a
jeho techníka známy nejsou, když zjistil, že žalobce má zkušenosti ve
výrobě filtračního materiálu. Že oběžník žalované reagoval na oběžník
žalobcův, který pokládá žalovaná za jednání nekalé soutěže, ale pro
který sama žalobce nežalovala, je nerozhodné, neboť ani proti nekalé
soutěži nelze se brániti rovněž nekalou soutěží (Skála str. 140, Hamann
str. 50, Rosenthal str. 11, 39). Že žalobce není výrobcem, nýbrž obchodníkem, je též nerozhodné. Totéž pl'atí o označení jeho obchodu.
N e j v y Š š í s o II d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Je newzhodné, má-li žalovaná za to, že se žalobce dopustil nekalé
a že jí svým oběžníkem - jak ona míní - vyprovokoval;
měla-li žalovaná za to, že byla porušena práva, jež by dovozovala ze
zákona proti nekalé soutěži, směla a měla je uplatniti žalobou, nebyla
však 'o'Právněna sáhnouti ke svépomoci (§ 19 obč. zák. o.), zvláště, když
takovým svépomocným jednáním mohla porušiti práva žalobcova a způ
sobiti mu škodu, aniž třeba dosáhla účinku, který měla na mysli. O tom
nelze pochybovati, že právě oběžníkem žalované mohl býti žalobce jako
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Případ neplatnosti směn:č!léhO, ~~~vní jednání neplatné podle

Bylo-Ii podklaákdem vyd ~~ ~e července 1871 čís. 76 ř.
předpisu § 1 bl z ona ze
:, ,

Z., nevznikl

mezi stranami platný závazek smenecny.

(Rozh, ze dne ll. října 1935, Rv I 1794/35.)

,
'''k
namítl žalovaný (manž.el žaProti směnečnemu plate?n~mu. p~I, a:~a:tná. poněvadž ji vůči žaloblobkyně), že zažalovana smen ~ jes . nJ\e' kterou mu žalohkyně pokyni akceptoval ja~o .p;;tr~el1l o. ~f~f~'l!i 'potřebují k platnosti notář
skytla. Smlovy o zapulC ac mezI
a žádost žalobkyně dlouho po
ského spiSl!. Směnka byla vystavenakn
u u'c'elu. aby v případě smrti
, o ." k
a SIce pouze to' m ,
,
poskytnu!I !et.o zapuJc II
k
nějakou listinu o pohledávce ze zažalobkyne leJI dcera I,!e a, v ru. o,: d' na .ako bianco' směnka pouze ke
půjčky. Směnka byla zal?bkyn,1 prt ~ , tříkaz zrušil. D ů vod y: Podkrytí. P r ':. Ý s o t~ ~ ~m~ne~~ko~ ~ ~s;;tních směnek byla zápůjčka, ~o~
kladem zazalovane "men y, J ,
' ) , lovanému účelem vyd ani
skytnutá žalobkyn~ (l11a:nžel~ou ,falovane~~a~arozvodll v' rukách nějakou
s!Děnek bylo, ?y ~alobky~e me a p~oo~nou částku záPLljčkou, přípa~ně,
!lstm,: o tom,. z~ z~lovane,n,~ dala llství pro případ úmrti žalo,vaneho
bl' m~la I:r?t! ?cen z pl V11l10 rP:an e .e tudíž otvrzení v zápújčce a
nejako zaJIf,tem. Podkl~dem psn:en:losLtek notfřského spisu ve smyslu
uznání dluhu meZI, manzely. 8{f~.
ř z jo zažalovaná směnka bez~ač'kon~ ZOe ddnveo ~. ac~~ve2~eu Id po~~~dil ro'zs~d:k prvého soudu.
u JI1na.
'I d
I"
N e j vy Š š í s o u d nevyhove Ú'VO anI.
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Důvody:

Účelem, zažal.ov~né směnky bylo, aby žalobkyně měla v případě
vo~~ ,n;anzel~tvl t;~C? v ruc~, a v případě úmrtí žalovaného, aby
z:'j,stempr9Ť1 dc~n ,zalov:"neho z prvního manželství. Zalobkyně
te,c.hto zjlstem, ny:b~z snaz! se z časového rozpětí mezi vyplacením
pUjčky a. podepsamm smenky dovoditi, že
směnky
podobně]l mělo sloužiti zajištění nároku z U"UU,L1a,;enl,
mezi tím poučeny, patrně poznaly, že smlouva 7",,,',il'k,wó
Jde tu tedy o pouhé domněky bez věcného ~U"'"Klaau.

s~rchu u~e~eného ,sk~tikového zjištěn~, je
možný úsudek, že se
mm )edn~11I.m, tvonclm pO,d~lad vydaní směnky, byla zápůjčka, po
~ade uz?a11l dluhu ze zapuj'cky, tedy právní jednání neplatné podle
ht. b) zak. ze dne 25. července 1871 čÍs. 76 ř. z. Z tohoto
právního jednání nemohl však v poměru obou stran vzejíti platný
vaze k směnečný (rozh. čís. 10099 sb. n. s.).
čis.

,Důsledky

§§ 284-290 zák.

14616.

čis.

76/27 h1edic k

předpisům

sky~~. dekretů v~e dne 18. záři 1786 čis. 577 lit. cl sb.

j. z. a ze

24. tljna 1806 cts. 789 sb. j. z., dále § 38 lit. c) knih. zák.
(Rozh. ze dne ll.

října

1935, R II 392/35.)

.. P r v Ý s o u d povolil podle dvorských dekretů ze dne 18. září
CI,S. ,57! cl ~, ze dne 2~. října 180,6 čís. 789 sb. j. z. na žádost Lemsikéllto
vyb;rčlhD urad~, oddelem ~ro d~Viku z přírůstku hodnoty vB., 70,,0"0.
vacl exekUCI zaznamem prava zastavníh'O na nemovitosti '
A. '
n'Ou, K. o;d D?~vn~el,ů K., R e kv u. r ~ n í s o u d návrh zamrtI. D VOd~:
Exekučm za]lstem dam a vere]nych dávek ve smyslu dvorských dekreť
ze dne 18. září 1786 čís.. 577 ~it. cl sb. z. s. a ze dne 24. října 1806 čís. 78~
sb. z. s. a § 38 ht. cl kmh. zak. lze povoliti exekucí zajišťovací na pouhý
n~vrh ~právního úřadu, avšak podle ustano,vení oČl. III 2. odst. uvozo~a·
clho .z3'~o?a k ex;kučn~mu ,řádu jest při povolováni a výkonu exekuce
~,za]lsknl takovyc,h naro'ku a pohledávek šetřiti předpisů exeku,čniho
r~du. Jest ,tedy db aŤ! I ustanovení § 54 čís. 2 a 3 ex. ř. podle něhnž
nav.rh musl obvsvahovati neje~ u~čitý nárok, exekuční prostředky a části
majetku, na nez exekuce ma byŤ! vedena, nýbrž má se i udati vše cO
po:~l~ povahy případu jest důležité pro nařízení, jež soud exekuci p~vo.
lU]1cl nebo exekuční :r.'á vydati pro vedení exekuce. Podle § 37 zák. ze
dne 12. srpna 1921 CIS. 329 sb. z. a n. a § 37 prov. nař. čís. 143/22
sb: z. a n. a §. 13/1II dodatku pravidel platí dávku z přírůstku hodnoty
z~lz~tel ,ne,movltosli ~ ~labyvate~ ručí jen při nedobytnosti dáV1ky na zci·
zlteh.' ~unz tedy vzn:k~ poh}edavka proti nabY,vateli teprve nedobytností
u z~,1Z}tele. V exekucnlm navrhu ,nebylo pro'kazáno ničím, že by dávka
z 12nrust~u hodnoty u prodav.atelu Michala a Marie K. byla nedobytnou
a ze.v d~sledvku !oho nastupuje ručení strany pDvinné jako kupitelky ne·
movltosh, a ze 'tlm VZnikla pohledávka povinné strany. Naopak z lustra

}aklreS
soudu ve Z. bylo zjištěno, že pohledávka jest na ideální polo·
ntnlU
. .' nemovitosti, patřící Marii K., řádně zajištěna.
VlCI Ne j v y Š š í s o u d nevyho,věl dovolacímu rekursu.
Důvody:

podle § 26/2 dodatku III k vlád. nař. ze dne 27. dubna 1922 čís. 14~
b z. a n. platí o vymáhání dávky z přírůstku hodnoty t~ž ustanoveni
s kO pro vymáhání daní přímých, tedy nyní předpiSy zakona ze dn,e
1:'5 června 1927 čís. 76 sb. z. a n., zejména i ustanovení §§ 284 a d~ls.
tho
zákona. Těmito ustanoveními měly po,dle dl,v~dove zpr~vy
: §§lo284-290 cit. zák. nahraženy býti dosavadní předpiSy dvors~rch
d kretů ze dne 18. září 1786, čís. 577 lit c) sb.]. z. a ze dne 24. nJna
I~06, čís. 789 sb. j. z., jež podle tl. Hl uv. z~k. k ex. ř., bylLz~chovany
latnosti. Za platnosti uvedených dvorskych dekretu za]1stoval~ se
~!ně i poplatky na. pouhou ž,ádo,st úřadu, u k!erého po~led,avka
znikla bez jakéhokoltvexekuč11lho litulu a bez prukazu ohrozem do·
~ tnos ti , jen za předpokladu, že šlo, o do'sud nesplatnou.. nebo ;:evy.ko .
. n;telnon pohledáViku veřejnoprávmho charakteru, o mz nepflsluselo
rozhodovati soudům. Při takové žádo'sti za pov?lení zajišťovací exekuce mohl tedy soud zkoumati jen to, zda, davka, o v~te;ou)de,,]~
opravdu veřejnoprávního rázu a zda o povolem exekuce _zad a pflslu,sny
úřad. Důvodová zpráva k zákonu čís. 1'6/27 sb. z. a n. :.ysl?v~e uznava:
že tato úprava tak důležité matene ~evyhovDvala: ne~nhl~ze]lc ~ n?tne
ochraně stran. Podle čl. ll, čís. 2 uvad. ustanoveni k CIt. zak. ZruSU]I. se,
neni.li v tomto článku, v čl. III a na jiných místech tohoto zákona .1'nak
stanoveno, všecky dosavadní úkony a nařízení, pokud se týkal! .za]lšťo.
vaní daní. čl. III uvádí taxativně ustanovení, jež nepozbyly uClnnostt;
mezi těmito nejsou uvedeny ani čl. III uv. zruk. k ex. ř., ani shDra citované
dvor. dekretv ani § 38 lit. cl knih. zák. Z toho plyne, že us'tanDvem 1,1
byla předpišy §§ 284-290 zruk. o přím. daních potud derogována, p~.
kud se týkají zajišťování přímých daní a oněch dávek a poplatku,
ohledně nichž jest postupo~ati podle zákona čís. 76/27 sb. z. a n. Po,·
dle § 2'84 cit. zruk. může vyměřovac} úřad, j~~li vybrání, daně ~osud ~e·
předepsané nebo nesplatné 'Ohrozeno, ulozlli poplatmkovi' pl'sem~ym,
ihned Dwveditelným příkazem, aby ji až do jejího zapraveníza]lstll;
Dle § 285 cit. zák. provede se zajišťovací příkaz zajišťo,va~í ~xekuc~
berní nebo soudní. Podle toho lze exekuci zajišťovací povohl:! vyhradne
jen na základě takového zajišťovacího příkazu, jenž tvoří exekuční titul
dle § 1 čís. 13 ex. ř. Dotyčný p!~dpi~tvoři doplněni exekuční?? ,řádu,_
totiž ustanovení § 371 ex. ř. dalslm pnpadem, kdy exekUCI za]lstovacl
povoliti jest bez osvědčení jinak podle § 370 ex. ř. 'p0žado'vanéh?
V souzeném případě bylo z exekučního návrhu patrno, ze nebyl vydvan
zajišťovací příkaz. na jehož základě jedině bylo' by lze povol'lll navrze·
nou exekuci. Právem proto byl návrh zamítnut.
čis.
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K § 15 (3) zák. o nekalé soutěži.
Postaveni vedlejšiho intervenienta ve sporu.
(Rozh. ze dne ll. října 193'5, R II 465/35.)
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Žalovaná tvrdíc, že se žalobce prohlášením ze dne 14. listopadu
vzdal opravných prostředků do rozsudku Ck .... , jímž jeho
loba o nekalou soutěž byla zamítnuta, navrhla podle § 18 II c. ř.
Gustav H. nebyl jako vedlejší intervenient ke sporu připuštěn
jeho přístup ke sporu se stal až 19. listopadu 1934. Pro c e ~
návr?u vyhov~l. O úv o.cl y: .žalobce vzdal se opravných
platně

s

veskero'll urcltostI s vaznosti, a takto

učiněný

projev

VlnClIle

fmliv pochybnosti o jeho závaznosti. Toto zřeknutí 'se
středku nelze odvolati. V § 472 c. ř. s. stanoví se výslovně že
projev činí odvolání nepřípustným, aniž je třeba přijetí tohot~ vzdání
odpůrcem. Stačí tedy projev óstě jednostranný. Projev ten může
ovšem státi různým způsobem, tedy i mimosoudně (Hora: čsl.
právo procesní, díl III § 3 s'lr. 24). činí-li projev takový odvolání ne
pustným, stává se tudíž rozsudek pravoplatným, v souzeném
.
stalo se tak dne 14. listopadu 1934. ježto pak vedlejší intervence
stal~ dn~ 19. h~topadu.lg~4, tedy. po .pravoplatnosti rozsudku, bylo
hoveÍl navlhu zal ovane, ze. vedlejsl ~ntervence není přípustna (§
odst. 1 c. r. s.). Rek u r s II I (odvolacl) s o u d návrh žalované na ne
puštění Gustava H-a jako vedlejšího intervenienta zamítl a odvo
vedlejšího· intervenienta odmítl. D ů vod y: Mimosoudní vzdání
op,ra~ného prostředku žalobcem samo o sobě nemohlo přivoditi
malm pravoplatnost rozsudku; vzdání se opravného prostředku jest
positivním prohlášením, které musí býti řízeno na soud, aby mělo
cesuální ,výzam, a jest procesuá:ně účinné jen tehdy, bylo-Ii po
napadeneho rozhodnutr prohlaseno sOlldu podáním nebo 1J1IJ"llld:,enlO
U s~~du do p~otokol~, (viz také rozh. čís. 594 sb, n. s,). V
.
kdy
9 pnpustnosh vedlejsl mtervence bylo u prvního' soudu rozhodováno
nebylo žalobcovo zřeknutí se odvolání vůbec ve spisech soudních ani
ve formě podání ani ve formě prohlášení do protoko,lu. Podání nebo
pr,?hlášení do protok?"l~ nem?hlo býti nahraženo telegramem, ani před10ze?lm hS,tmy o vzd~m se,predsedo:yi senátu, neboť procesuální úkony
n~usI se st~tr ve I~:mach zako~em predepsaných. Za tohoto stavu bylo
}lnstoupe_lll vedlejslho mt~rve11lenta, jehož právní zájem na vít.ězství žazalobcove ve sporu byl dan vzhledem k ustanovení § 15 odst. 3 zákona
'Ú' ne~al~ soutěží, dle ,§ 18,?dst. 1 c, ř. s. přípustné, když rozsude:k nebyl
for:?,,:lne pravoplatny. S,tewvatel snaží se odůvodniti přípustnost vedI~JsI !nte:yence nejen. duvody danými právem proces.uálním, nýbrž též
hm, ze pn ustanovenI § 15 odst. 3 zákona o nekalé soutěži znemožňu
jícím, llby jeden nekalý čin byl stíhán současně více ža!oba~i nastávají
následky procesně-technické, které umo'žňují smluvení se m~zi žalobcem a žalovaným, aby připraveni byli všichni ostatní eoutěžitelé o svá
p;áva ze zákopa proti nekalé soutěži. K tomu jest uvésti, že sice by bylo
zahod:,o z duvo?u ~elení takovým smluveným jednáním, jež sama
o sobe, moh?u ~ytr čmem proti dobrým mravům, přiznati soutěžitelům
ods~ra,novacl narok dle § 1 zakona o nekalé soutěži, resp. pokládati
vzdalll se opravných prostředků vůčí ostatním soutěžitelům za neúčinné, Přes io však lze otázku přípustnosti vedlejší intervence řešiti
je~,dl~ }lředpísů pwcesního pr~vi, otázku účinnosti dispositivního prohl~selll zalc;bcova, t. J. vzdanr se opravného prostředku, učiněného
mlmosoudne, nelze ve sporu o přípustnost vedlejší intervence řešiti
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. 'ska ředpisu práva soutěžního. Ač s hlediska ~ráva r,rocesuálhle~ 10 ~řistoupení vedlejšího in~e~ve11lent~ .shledano prlI:ustnym,
. j dvolánínepřípustné. Podal1l odvola11l samo o sobe ~us,I~

je,lO ~těno poněvadž odmítací usnesení nenabylo prav!1l mOCI
~~~~ 3 c. f, s.). Dle § 472 c. ř. s, jest odv?lání nep!!pu~~né, bylo-}I
obou jíž tento opravný prostředek vubec nepnslusl, nebo, nennllaILV os se t~hoto opravného prosteřdku platně v~daL Zr~kn~tr se
prostředku žalobcem se stalo mimosou~ne a r;elll Sice, ve
,nravlleno·obsaženo ani v jednacím protokolu (§ 208 .ČI~, 1 c. r. s,), alll, ve
podání, avšak přes to nelze pochybovah!,~e se, platne udalo,
zVlaSI,l111l1. t dle prohlášení učiněného vedlejslm mtervelllentem
nebo~ j~Sdání nesporné, že žalobce se vzdal· prohlášení:n z~ dne
v j~iS~o Padu 1934 opravných prostředků proti ro-zsudku. Ponevadz te9.Y
14'latné~ zřeknu ti se odvo,lání žalobcem není pochybll~str" lze o p:l~
op
t' dvolání rozhodnouti v neveřej'ném sezení bez ustlllho jednalll
I o. Odpůrce odvolateluv
" v odvolaclm ~~e' I
,
Pustnos
dvol acího
e.nI' . up Ia ť'
nUj~ nao .tku že odvolání vedlejšího intervementa je nepnpuslne, a t,o' pravem.
se žalobce platně vzdal jakéhokoliv ?pravnéh? pwstredku, .ne~
stliŽe
~ůže vedlejší intervenient, jenž dle §, 19 ~, r. s. ,:nUSI pr~j.m.0.utr pravn~
.. tom stavu v j'akém jest v casu jeho pnstupll, cmltl procesn~
rozepn v '
. d . 'hl
'strany a nem
'k, (o·dvolání) ktery' 'Odporuje procesnímu je nam avm'
u
o
n
'
I'
,
.
..
ltn'
tudíž oprávněn k odvolání. jeho odvo am je nepnpus . e, .. ,
.
N . vy Š š í s o u d vyhověl dovolacímu rekursu vedlejslho ,mte!ve:
e
nienta uložil odvolacímu soudu, by o odvolání stěžovatelove vecne
rozhodl.

m:

l

Důvody:

Neprávem odmítl odvolací soud odvolání vedlejšího. intervenie,nta,
'emuž tuto funkci přiznal, proto, že prý se žalob~e ,platne ,~~dal )akeholeou opravného prostředku a že by tedy odvolam vedlej~lho . mtervenienta odporovalo procesnímu úkonu hlavní ,strany. Ne~!ed~c am k tomu:
'd -I" vůbec o procesní úkon strany a bylo-Ir by prohlaselll strany sa~e
~d~okátském sporu platným procesním úkonem, nemÍ1že,?ko'lr:os t , ze
se žalobce opravných prostřediků vzdal, býti na úko; vedlejslmu rntervenientu, jemuž v souzeném případě se zřetelem k predplsu § ~ 5 odst; 3
zakona proti nekalé soutěži přiznati dlužno ve ~myslu.~ 20 c.}. s. 1?ra,:a
společníka v rozepři podle § 14 c, ř, s, POI~ud Jde !OtIZ ? zdrzovacl na:
rok opřený o konkretní skutkový stav, vylrčeny v zalobe an,,?o ~ve~eny
v d~lším jednání k jejímu d0I:lnění . působí r?:,su~ek (~ z~mltacl čas~l)
také proti vedlejšímu intervementu jako so~t~z,ltel~ dotcenemu, .. }lrotolze
by tento tOltéž jednání konkretní nemohl učmltI zakla?em dalsl zalob'y~
totiž vlastní žaloby, kby takovou žalobu směl podatI, mUSilo ?y dO']lt!
k novému jednání žalo'vaného, jež by se příčilo. zákon~ proti nekaJe
soutěži. I kdyby tu byl již rozsudek, jímž bylo ~alovanemu z popudu
jiného žalobce pravoplatně uloženo, aby se zdrzel ta,kovéhO, (pod??ného) jednání _ § 1, nebo těch údajů - § 2. zák, pro.bnekale ,soutezl,
směl by na základě twkového rozsudku vésh exeku~l j.enQ'E zalo?ce,
případně vedlejší intervenient jako' společník v rozepn, jestlrze se jako

t
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takový ve sporu zúčastnil Kdyb se t
~yl? by ovšem závady pr~ti tom~ ani ;:t&1 0JO~y §k exekuci neměly,
tretJ osoby, do jejichž práv b 10
, e IS a. 15 odst. 3 c. z.
tak v případech opakování ale bOI ~~s:~~no :a~ovym Jednáním _ '
poru se zákonem, pro tento nov' sk r o~am ,:--e ,stavu, který je v
nemusilo dojíti, dlužno takový: oso~~ovy deJ. ~alovaly. Aby k . , '
procesu,hyl-I'i již zahá'en' a t
'
am ,umozmtJ, aby se
álních práv, ahy byly JČi~ně ~h~:,s~m dluz~o Jim příznati tolik nrr)oo_ •• :
ním žalobcem a žalovaným T aneny l2~otJ 0žné kolusi
'.'
odst. 3 zákona proti nekalé ~out?,.se muze stati se zřetelem
v
' v rozepři jestližeeZIse Jenom
tím " že s"
",
em' spoIečrnka
.
e JIm pnzna
dokud rozhodnutí nenaby'lo fo 'I í Jenom o účast přihlásily VČas
"
. k .
- rma n pravom . T
'
'
Ja, Je tomu u jiných případů trukové . t.
OCl.
U se ma věc stejně
lIze tedy V souzeném ří d'
. elvence podle § 14 c. ř. s Je "
formální pravornod rgzs~~k~ ~ej~~i~I, mtervenient podal odvoláni stprávní věci dlužno přiznati práva spoizče ,fu pro z~láštní povahu
p~k by mu nemohlo býti na úkor, kd
a~ rozepn.podle § 14 c. ř, s.,
mk byl vzdal opravných prostředků. y y se zalobce Jako- druhý společ_

m.

.r!'

\m
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Ručení plynárny za škodlivé příhody pří podniku.
,
, ,(RoZh., ze dne 11. října 1935, Rv II 777/34.)
~alobkyne tvrdlC, že unikáním I
'' '
zemI podle jejího bytu byla její m Ptf'nu ~e, stareho potrubí vedeného
sama V důsledku způsobené otrav ; a o ravena a zemřela a že ona
neschop~ou, domáhá se na žalov!né ~l~ nuce~a se léčiti a ~tala se práce
a placem renty a spatřuje vinu žalo C! z duvodu toho nahrady škody
s.e nepřesvědčila o stavu potrubí je~:~nke ~ednak, v ~rubé nedbalosti, že
frvu., i ~ š í s o u d y uznaly p~dle žalo
porusenr plyn,ového regula~ensl memu tak, že přisoudil žalobk . by, ~,d v o I,a c 1 s o u d však
ym Jen -cast pozadované náhrady
skody.
Ne j vy Š š í s o u d obnovil rozsude'k
'h
.
prve o soudu.

!'I

Důvody:

Žalovaná shledává spOlluzavinění žalo-b'
,
se svou matkou o to aby b la '''t'
... kyne v tom, ze Se nestarala
, y ZJIS ena pnóna záp h kt '
J'e"h'
Jl o- prednesu už delší dobu škodliv' r
. ~~ u, ery měl podle
tedy nezabránila škodě a jejímu zVě,r, v ~v na Jep zdravotní stav, že
(§ 1304 obč. zák.). škoda vznikla ž
sem,. ačkolIv to učíniti mohla.
umkal zemí do jejího bytu. V d ,~I()bk~m ,o:ravou svítiplynem, který
zaved~n nebyl, avšak svítí I n ome, ~ ~emz za.lobkyně bydTila, pl
~aktens!ického zápachu na~l~diéJ';o~~~z~-h ze~r.. p~zbýv.á svého c~
z~I.ovane nezjistili vnikání svítiplynu d e all! lekar am zaměstnanci
neJakou vinu u žalobkyně v tom'
o b y:tu. Nelze proto shledávati
?il!ženeoznačené ,kroky k to.mu 'a~~ n~~?dmk~a něj1rké žalovanou aní
ste~a a. nelze ji číniti odpovědndu za tg[~ ~a zapac?u v bytě byla zjiJRkekoh spoluzavínění žalobkyně I
č ~omenuh. Vyloučeno je proro
,
ur ell! renty pro žalobkyni není

mylné. Nižši soudy zjistily, že žalobkyně není následkem otravy
svítiplynem spojené s těžkými nervovými poruchami schopna další
lužby a nebude schopna ani v budoucno-sti, že proto byla dána do
~rvalé výslužby. Tím ztratil'a svou dosavadní existenci, což tvoří pro ni
'kodu. Nárok žalobkyně není skutečně odúvodněn v ustanovení § 354,
~a) obč. zák. Ustanovení tato týkají se práva sousedského. Musí jíti
o škodu zpúsobenou sousedovi na majetku, neboť jde o účinek vlastnictví a nelze ustanovení o náhradě &kody přejímati do této výjimečné
ú ravy, kde podnikatel ručí i za škodu nezaviněnou (srov. rozh. 6374
s6. n. s.). V úvahu jako- dúvod k žalobnímu nároku přicházi jen zavinění
žalované strany, která uplatňuje již jen spoluzavinění žalobkyně, Toto
zavinění shledávají nižší soudy v tom, že žalovaná, když její zřízenec
zjistil unikání plynu ve sklepě domu N., nedala pwzkoumati širší okoH
místa, kde plyn unikal, což by bylo vedlo k odkrytí poruchy a že neuči
nila žádné opatření k zamezení dalšího unikání plynu, z čehož p1rk jest
zřejma i nezdatnost plynárenského zřízence. Plynárna jest podnikem,
-který podstatou svého provozu může ohrožovati ve značné míře život
a zdraví lidské, proto jest pro\'olz ten upraven regulativem (ministerské
nařízení z 18. července 1906 číslo 175, ž. z.) a nutno od podnikatele
plynárny požadovati, aby počítal se škodlivými příhodami pti podniku
a hleděl je všemi prostředky zameziti, pokud jsou technicky možné,
V souzeném případě bylo zakročení možné, ale i nutné v té době, kdy
žalovaná nabyla vědomosti o závadě a zanedbání- nutné opatrnosti od
této doby ji činí odpo,vědnou za škodlivé následky. Hlášení o ucházení
plynu ve sklepě domu N. se stalo u žalované dne 30. pro-since 1930. Odvolací soud má za to, že žalovaná ručí jen za onu škodu, 'která vznikla
žalobkyni po tomto hlášení a přisuzuje jí na základě po,suclku znaleckého to-Iiko 'j, škody, poněvadž otravování svítí plynem trvalo u žalobkyně dlouho, otrava přivoděná vdecho-váním svítiplynu do 30. prosince 1930 měla už za následek škodu co do 'j, a větší koncentrace svítiplynu, nastal'á v bytě u žalobkyně onoho dne, způsobila teprve škodu
další. Názor tento není správný. Soudní znalci podali posudek, že považují za nejvíce pravděpodobné, že nemoc žalobkyně a její následky
byly zaviněny v uvedeném poměru, uvedli však také, že by u žalobkyně,
kdyby dne 30. prosince 1930 už nebyla bývala vdechovala otravný plyn,
nastalol možná, ne-Ii pravděpodobně, pomalé mizení otravy a trvalé
následky by snad ani nebyly zůstaly, že by otrava od JO. prosince 1930
byla možná skončila po kratší nebo delší době bez podstatných následků. Posuzuje-li se tento posudek ve svém celku, nelze na základě
něho přesně děliti škodu, která nastala clo 30. prosincc 1930 a škodu,
která nastala po té době, neboť tu jde o postupné zhoršování zdravotního stavu u žalohkyně, Ikteré konečně vyvrcholilo tak, že jí vznikla
zjištěná škoda. Jestliže podle posudku znalců jest možné, ne-Ii pravdě.
podobné, že by dřívější působení svítiplynu bylo zůstalo II žalobkyně
bez škodlivých následků, kdyby se nebylo připojilo vdechování svítiplynu dne 30. prosince 1930, jestliže bylo zaviněno žalovanou, že to.ho
dne neodstranila závadu na plynovodu, zavinila tím celou škodn, vzniklou žalobkyni a ručí za ni. Pouhá mo~nost, že by snad i škoda dřívější
byla měla jisté následky u žalobkyně, nemůže zprostiti žalo-vanou ručení
za celou škodu. která žalobkyni vinou žalované vznikla.
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K pojmu »nekalé reklamy«.
Výklad označení »jediný odborný závod«.

(Rozll. ze dne II.
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1935, Rv II 512/35.)

Podle přednesu žalobcova jest žalovaná firma jeho
něvadž vyrábí totéž zboží jako on. V ulici ..... má žalovaná re,clarnní
zrcadlo s nápisem: »Jediný odborný závod pro rámování obrazů
a E. H. - originály, obrazy, rámy«. Poněvadž i žalobce má v O.
borné dílny na rámování obrazů, spatřuje ve zminěné reklamě ,"Im,,""
porušení §§ 1, 2, 8 a 12 zákona o nekalé soutěži, ježto prý
censtvo zmíněnou reklamou stále uváděno v omyl, jako by žalo,'an"
firma měla jediný odborný závod pro rámování obrazů v O., "",KUlili
není pravda. Domáhá se proto žalobce, by bylo žalované
v uvedené reklamě jednak užívati slovo »jediný«, jednak zdržeti Se
příště rozšiřování tohoto údaje. Niž š í s o II d Y zamítly žalobu, od
vol a c í s o u d z téchto d ů v,o d ů: Skutková podstata nekalé
klamy není dána proto, že označení »jediný«, jeho'ž vymýcení z reldamy
se žah)'bce domáhá, není způsobilé zákazníka oklamat a tím
žalované zjednati přednost na úkor jiných soutěžitelů.
kaznik ví, že laková vyznačení jako »jediný«, »první« nebo, že určité
zboží lze koupiti »jen« v tomto obchodě, nelze bráti do'slovně. Zákazník,
který skutečně již hledá pochůzkou městem závod, v němž by si mohl
dáti obraz zarámovati a' narazí na závod žalované, jistě se nerozhodne
pro něj jen proto, že by tomu věřil, že je to jediný podnik rámující
obrazy, nýbrž proto, že hledaný závod našel. Hledá-li takový závod
v nějakém seznamu živností, pak tam stejně najde i ostatní podniky,
které obrazy rámují. Reklama žalované je také objektivně pravdivou. Žalobce netvrdí, že by žalovaná neprávem užívala návzu »odborný« a také
nežádá odstranění tohoto názvu. Žalobce podle živnostenského listu
nemá O'právnění rámovati O'brazy, nýbrž pouze zasklívati a v tomto pří-'
také opatřiti rámem z lišt v továrně vyrobených. Hlavním oborem jeho
podnikání je tedy obchodování Sklem, porculánem, kdežtO' u žalované
je výroba rámů jedíným živnostenským podnikáním, jak je prokázáno
jejím živnostenským listem a potv'rzením společenstva. Je tedy žalovaná
specialisována na výrobu rámů a rámování, je tedy odbornou firmou
toho druhu, kdežto u žalobce skutečně není tohoto odbornictví v pravém
slova smyslu, ježto jest jeho hlavním podnikáním obchodování sklem a
porculánem. Na tom tedy nezáleží, že žalobce také rámuje jako odborník, ale odborný závod v pravém ·slova smyslu to není.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Odvolací soud vyložil správně smysl inkriminované rerklamy, když
položil důraz na povahu závodu a nikoli na povahu práce. Dovolatel má
za to, že označení »jediný odborný závod« nelze vylnžiti jinak než ja!ko

>,
;', .-

"
'
ne rovádí v celém O. odborně nikd~
že ramO VaD} ?braz~ se " xf v oné reklamě tvrzeno nem, nyb~z
u žalovane hrmy. .0 ~sa
to že závod žalované strany ]e
o

reklamě se klade ta~e ,dur~z ~t t~ vykládá také soud odvolací.
závodem, tedy pr~v~ t~ '1. . závody zarámování obrazů ne-

.•..

o

neobsa~uje tvrzem, z~ ,{ ]I~~om neodborně, nýbrž vyja~řuje,

I~o~::~l
ž:Fo~~~:jeb;p~ci~rS?:á~:~O s~k~11 j~dj~~~~;~ j:á~~~e:'J,r~~~
'mu a rámo,vall! obrazu,. a z dObY jakým odvolací soud vylozl'

ra řeno nebylo. Přijme-\! se te y: zpuso ~m má-Ii žalobce mimo svou
P~~astavenou část reklamy, nese]?ed~a t na' rámování 8. jak rámování
~klenářskou !iv~.ost tak~, ~db?rn:ní In~~plné když v něm nebyly přirovádí, takze nz e.11l ~ d'?kaczlyn
,
P 't' Y o tom nab Izene II a .
pus en
čís. 14620.
'kladu § 11 odst. 3 zák. o nekalé soutěži.
K vy
.
ák
. k'
otázka zaměnitelnosti pro styk z aZnlC y.
(Rozh. ze dne ll. října 1935, Rv II 550/35.)
'
'řivádí do obchodu francovko, na j~jíŽ
.
žalující fIrma prednesl,a, ze PIh '"k' ch opatřených nálepkamI a
.
'
čnou tovarnou v a V1C a ,
"
,
výrobu ]e vy!n~ . .
. zvliš'tní kombinace barev; žalnvany Je. v'fupravy I., P
t k~ze mezi sporny'omi stranamI Je
b alením zvlastm
"" .. 'h omazam»
robcem osvezu]lCI,
,
k .«1'9Q'Sa užívali t"kl'ka všichni vyrab't
I ~ I'~
. soutěžitelský I?,~n~er. ~z do .r~h ~varů lahviček; vzorky chráněn~ nemel!;
francovky. tem~~ up.lne steIny . bk i etiket celkem podo;bny.ch, tOÍlz
Výrobci Ílto uZlva" pro kSv~. vyro sfupinami lesních stromu, dlvku, n~~
představujících hors1ko?, .r~lmu sen boh ni lovu s lukem a šípem. P~I
bírající do nádo:by ~ryshfl f'a~; dávalftato .cel:kem stejná úp!ava přl
nedostatku ~P:Cl~ICkych v as n~s Inebyl onen již zastaralý' r;á~et zP,u~o
ležilost k zamena~ a n;lmo,!o o
klanmím. Strana žalujlCI, ktera !l1bilý a dobře pouzltelny, k ucel~';1
velmi značné náklady, rozhodla
vestovala do reklamy behem. ce e ,o ~vou raci a svým nákladem nese proto ke změně .sv~c~ ehket,. aby a fO ~D .«, a vybídla v roce 1928 .
dělala reklamu pro Jlne f.l!my, d~et~e~ t~mto směl'u patřičné návrhy~ro
svého šéfa reklamy, by JI pre . ozl t '1 již v roce 1928 přesný pIan,
zamýšlenou změnu et~kety. T~n 'se\ aVI vati a navrhl žalobkyni novOU
podle něhož ž~luj!cí f!r~a mJ,f P?~iU~fo,ch;mi barvy světlemodré: 'tmaetiketu ve stylu paskovem s . ; eny A« se zlatou hvězdou a šhtkem.
vomodré, okrové a žluté, s n~zv~m. "se' ;ozhodla poříditi si etiketu nážalující firma byla tedy ~r~nl, t~ e[a V twkové úpravě nebyla francovka
padně se lišící od ?stačtnsl~ e I. e 'cizině uváděna do obchodu; šl~ tedy
až do roku 1928 am v
., am v
I mimořádné reklamy vZlla se
o naprostou novinku. V. ~ů~le~ku zceb~lení v níž žalující firma uvádí
'ln'ě a stala se v kruzích záv krátké době shora zm!l1ena uprava
francovku nepře:ržit~ již. od ro,~u 192~u U~tra~a žalovaná těží vša~ ny~í
kaznických pro zaluJlCI. hrm!1 pnznač~. cl~ kapitálu žalující firmy hm, z~
z práce, námahy, studlao a I~ve~tra ) h ičkách opatřených etiketamI,
přivádí do obchodu svuI vyro e v a v
,
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vykazujícími stejné znaky, jako etiketa žalobkyně u ní, stejnou
binaci barev, barvu 11l0drou s barvou žlutou, pruho'vitě rozdělené pl()chlv';
a toliko zlatá hvězda je nahrazena zlatou korunkou. Na,vrhuie
lující, by byla žalovaná uznána povinnou zdržeti se pOlužívál"í n.aJ"pe,k;.
které pozůstávají z pruhů modrých a žlutých, pro francovku nebo
žující mazání. P r v Ý s o u d uznal podle žaloby. Z d ů vod ů:
úprava francovky »A.« zavedena byla žalující firmou a stala se
výrobky žalol:rkyně příznačnou, byvši žalobkyní zavedena
zcela nového, původního, nápadně se lišícího od dřívějšího, vš"ot,ecnétlo'
způsobu balení tohoto zboží. Záměna francovek sporných stran je možn;,
již proto, ježto v četných rysech jsou si úpravy obou výrobků podobné
páskovými vzorky etiket, provedených ve výrazných barvách modré
žluté. Žalovaný, uváděje do obchodu osvěžující mazání »P.« v úpravě
pro »A.« francovku příznačné a žalobkyní teprve zavedené, dopustil se
jednání příčícího se ustanovení § II zák. proti nekalé soutěži. Jednání
žalovaného je však mimo toho závadné i podle § 1 cit. zák. a to proto,
že žalovaný si osvojil cizí nápad a úspěšnou formu soutěžitelovu bez
vlastních obětí na cizí úkor, a zneužíváním cizí myšlenky, cizího nápadu,
cizí práce a cizího do jich realisace investovaného nákladu, ohrožuje
a podkopává soutěžitelskou posici druhého soutěžitele a znehodnocuje
jeho soutěžitelský náskotk, kterého tento svou pílí a finančními obětmi
nabyl (rozh. nejv. s. čis. 11530 a 11540 sb. ll. s.). O d vol a c í s o u d
žalobu zamítl. D ů vod y: Z porovnání štítků obou s'lran a rozdílů mezi
nimi dospěl k úsudku, že tvůrce štitků nebyl ovlivněn zařízením žalobkyně do té míry, aby způsobil mo,žnost záměny, a že nelze mluviti o napodobení, zejména o napodobení otrockém. V celku lze říci, že není pÚ'dobnosti, ale že štítky se markantně od sebe liší. Není-Ii podobností,
nelze usuzovati na způsobnost přivoditi záměnu. Při řešení o,tázky zaměnitelnosti podle § II zákona o nekalé soutěži nutno ovšem postaviti
se na stanovisko průměrného zákazníka, v jehož paměti utkvěla jen jakási více méně mlhavá představa zevnějšiho' zařízení žalobkyně a jenž
proto z do,sti vzdálené celkové obdobnosti dvou v jednotlivostech se
dosti rozcházejících zevních zařízení různých podnikú usuzuje, že pocházejí z téhož výrobního pramEl1J;~ (rozh. nejvyššího soudu čís. 9971).
V souzeném případě mil odvolací s'oud za to, že není tu při štítcích spmných stran ani oné celkové obdobnosti obou štítků, která by mohla zákazníka svésti k záměně. Tvar, úprava, barvy, písmo, a zejména nápisy
(»A., P.), jsou tak markantně rozdílné, že i průměrné obecenstvo s prostředními schopnostmi pozol'Ú'vacími si tyto markantní rozdíly uvě
domí a zachovati může v paměti celkový obraz štítku žalovaného. I prů
měrnému zákazníkovi padne do, oči u štítku A. kombinace barev světlo
modré a tmavomodré jako složka dominující, naproti tomu u štítku žalovaného padne do oka spíše onen výrazný nápis P., jenž je tu složkou
dominující. Žalobkyně ovšem tvrdí, že by zákaznící dle označení etikety slovem P. se mohli domnívatí, že žalobkyně kromě A. vyrábí ještě
jiný druh mazání, který nazvala P. K tomu jest uvésti, že jednak výrobky žalobkyně jsou už příliš známy svým jménem A., než aby někdo
se domníval, že pojednou žalobkyně zvolila nové o,značení P., dále, že
veškerá reklama žalobkyně se soustavně opakuje, tedy vždy je v ní
uváděno slovo A. Jestliže v reklamě důsledně všecky výrobky jsou

. h becenstva známým slo,vem A., n~uved~
šlenku že žalobkvně vyrábl take
? ,k žalované obecenstvo na ';lY. . " , . b "inak žalobkyně
sÍlte • d" průměrný zákazmk SI uvedo.ml, ze . y I
• dk o t ké
p., poneva z I
'd'la ve známost za použlÍl steJnych prostre. u, a.
svou reklamo~ ~vaZ~kazníci dle t!lho, co dosud uvedeno, pŮ"znavaJ~, ~Yh

.

.. .

značovány vZltym, v kruzlc o

~t~~~e~a~~~~~ně' ,pravděpodob~ě, dl~ik~~:;él~~e s\~~~, ~e avedO~lt~~ljl~S!

barev světlomodre a .tmav~mo re,. b rv žluté Zákazník ovšem nema
kvantitativně n:patrne POUZ!t~líi~~~ afe při p~vrchní prohlídce z~kaz
příčinY detallne . .sl ,zboz! pro . b''k A uvědomí si pro markantm od'kkterý se zajIma prav~ o vy.ro , e,
.,
ll! ,
. ' de '0 výrobek fErmy ]lne.
lišnos'Í, ze J • ; í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
NeJvyss

t

Důvody:

•
' d'
'enom na to že u jeho pozastaveV odvolání kladl zalo,vany: ur.az) ž oukaz;.val jednak k jednoth'ho štitku není zaměnitelnosh, pn ~em, p'o '('tek položen je nápis
ne
o ' d k ke s'kutečnosh ze pr,s s I
I' .
vým rozdHum, Je. na '
,,' ~ charakteristiCkým rysem ce ~ na-

~:r'~y ,ki:r~sf:řn íJ.~ et:a~1 ;,'~~Ia:ini~v~rn~~K jí~~i:' b~sztu ~~~ínE:;;'~i t~ ~~~~

daleko do pozadl a JSou vzhle eom
.
ovitě u rllměrného zakazotázce, šlo-Ii o zaměnit~lnost vub~/e J~~~ku tuto.fa otázku po výtce
na{ců a přistoupil v cel~u na st~no
níka, uchylil se ~dvo:acl ~OU'?
právní, - od nazom slysenyc •
není ani podobnosti vubec. S hmto
. ody dovolací soud nesouhlasí.
visko žalovaného; ba dOVOZUJe, z.e h
názorem odvolaclho soudu a. s Je Oh vy~, ch důvodů upustila od barvy
Nesejde na tom, že žalobkyne ~ tec .~lC aYc-nou kombinace barvy žluté
, tala' pro
o ni i . nadale
,
ohové, zus
.. dOl pnzn
. 'litků .i reklam.
Takove' d
roz e°Ien,í
a modré a přl tom pasove rOZ e enl slošném rovedení je však tak~
štítku a taková, kombInace. barev ~ také v ravě štítku, třeba ne a,z
u štítku žalova?eho. podob~t~:~ le k~!~ý je pOdlo~hlý a svislé pruho.vany,
do podrobnosh, Je to .!~ar s I I u, bo erbu je také podobný. Nebyla ,!yať ]lz homo e ne:
d b' v horní pilE při níž mlsto
P ři čemž obrazec,
°alovaného
all! . O<Z-' do' 'ho
a výkladu, proč
'.
• k nr'
nechána ve s-t'tk
I u. Z
.'
prave!
hvězdy je korunka, p,ro kte:o,~ ,:elll
n~ávě že měla býti náhradou za
bylo sáhnuto v tako.vem um;ste?I,~eztak~ znalci ke shodnému posudk,:
hvězdu u ,žalob.kyne. 'I!~'speh:~1 t\lkazníka může nastati záměna, nem
v tom smeru, ze u pr~merne, o ... h zkušeno,stí bez podkladu. Anr
tento jejich posu~ek, _ ~erpany. ~ě~)'~dJišný nápis,' nelze přiklá~ah rozokolnosti, že Je pres slItek ,umls ár: o sobě není ovšem závadny a klahodujíd význ~m. ,~ento napls s"
tako,vou váhu, mohl se ome~IÍl lede-Ii žalo vany. prave I:~ tn_to. naPř\spojil barevnou výzdobu, kt:.r~ Up?nom na ten napls, amz· nen;u p . .
Ale rávě že to neuClllll a ze
míná na reklamní prostředky za.l~b:ynmy; obil~' že je možná záměna
volil zrovna takovou. úpravu, ~~ ~'re~~~y zll stane ,v paměti jeno";
u obyčejného zákazmka, ktere ,
. k binace barev žluté a hlavne
z hruba to co je zvlášť nápadne, to je ?m , dělení plochy ve směru
'.. ,
. k'mkoliv pomem a pasove
b'k' t kto
modré, ať ]lz v la e
'.
.
' -ho souvislost obou výro u a
svíslém. Ta podobnost ukazule pro ne
oba na stejný pramen. Nepodobně označených a ukaZUje mu pro
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sejde na !om, že snad žalovaná poznačuje všecky své výrobky
A., protoze záka::ník to nemusí vědět, a tak tu nesejde na Obj:~'t~~~?,~;
st~vu~ J~ko ,prav~ na ton:~ c,o Sl podle stavu věci důvodně
prun:erny z~kazmk. Je~tl!ze Je zde tedy zaměnítelnost pro styk
mc~y, pak JSou dany vsecky pOd~ínky ochrany žalobkyníny podle §
odSL ~. zakona proh nekal,e sou teZI, aniž sejde na tom, mohla-Ii b
byh pnznana ochrana take podle § 1 cit. z. Jenom pro po.souzen' Y
toh~t~ ~ 1 by mohlo přijíti k úvaze o tom, za jakých okolností p~zasta
venY,3tltek vZl11k1, a tu b~ s hlediska smvnatelnosti s dobrými n
souteze mohly.roz:lodovatJ ,také subjektivní momenty a to zase a~~avy
t~~. 1110menty; Jlmlz bJd ovladan autor, jako momenty pi'!sobící na
tez~tele, ~~~ry by - treba nahodali - použil stejného označení
J111Y soutezltel.
čís.

14621.

K § 46 zákona O nekalé soutěži.

Vlastnost soutěžitele není obmezena na určité území.
Zastavení závadné činnosti za sporu.
(Rozh. ze dne 11. října 1935, Rv II 616/35.)
. Podle pfedne,su žalo~ního. z_abývá se žalovaná firma p'o.řádáním úvě
IOvy.ch sp!~tkoyych akc_11 stejne Jako žalobkyně. Ve své obchodní čin
I1?StJ pO~Zlva ~alobkyl1e tIS~Op'isu, které na základě svých něko.Jikale
tyc~ 2OkusenO;S,tI ?- po bedhvem zkoumání jak co do textu tak co do grahckeho usporadal11 s~s!~vI}a. Toto jest úplně originelní a ani co do obs~hu: am co, do .zevneJsI upravy nebylo podobných tiskopisů dříve po.
uZlva~o. Veskere tIskopISY a reklamní a "Obchodní papíry a inserty v _
kaz!1jl n~čelném místě značku »OSA«, zkratku to označení »ústřed~í
s~lat~ova ~kce« provedenou velkými bílými písmeny v modrém či če _
ne~l~~tverc;; po~taveném na, špici. Tato značka se stala zvláštním z!.
V~lejSlm z~:lze~l1': podmku ,zalob!~~ně, _které ylatí v zákaznických kruZIch za pnznacne. Žalovana zahaJlla pred nekolika měsíci rovněž úvě
~~.vou ,aJ~CI z~l?ženou na podobných zásadách, jak jest lomu při akci ol adane }al':]1c~ fIrmou:
Zavedení v oboru, jenž jest v CeskoslovenEku
~osud ndky, Jest spojeno se značnými obtížemi a finančními náklady.
zal~vana,~?y s~ t0111U vYh.nula, ?apo~ob.na tiskopisy a propagační matenal, pouzlva~y stra~ou, zaluJlcl zpuso-oem p'římo otrockým. Zvolila
pro sve, tIskopISy. g!"af~ck:, uspořádání a výpravu zcela totožnou, opsala
text ~~ych tIskop~su _temoer doslo.vně z tiskopisů p'oužívaných žalobkyní,
usporad~la te~t tymz zp_~s~bemlako. v tiskopisech žalobkyně a napodob~.l~ zna~kll »uSA" POllZ!VSI totIz značky »OVA«, provedené ve velkých
bIlych ~Ismenech v cernem neb? ;nodrérn čtverci, poslaveném na špi'ci.
Jde? vedomou ImItacI tJskoplsu zalobkyně, jdoucí tak daleko že souhlas~ nejen celkov_é uspo.ř"dání tiskopisů i textu, nýbrž i tiskopisy souhlaSl s tIsko('lsy, ~alobkyně ve zcela podřadných a s účelem tiskopisu
mJak nesoUVISejlClCh detaIlech. Legitimace účastníkům úvěrové akce

.:.~~a'lllC

jsou totožny _?ej~n co do. textu a gr~fického uspořádání, nýbrž
do papíru. Rovnez nakupm hst1l1y, lakoz I seznamy fIrem na akCI
zúčastněných souhlas1.co do velikosti i, co do úpr~vy: Vešker~ tiskopisy:
oužívané .žalova~ou Jsou napodobemm tIskopISU ~alobkyne. )ednall!
p lované lest v uplnem rozporu s ustanoVen11l11 zakona' protI nekale
Z~utěži, zvláště pak s ustanoveními § 11 odst. 3 a § 1 téhož zákona.
tneužívání tohoto zvláštního označení podniku žalobkyně děje se Jakov'm zpusobem, že může vzejíti z toho ve styku zákaznickém záměna,
p~něvadž celkový dojem, jejž tiskopisy na průměrného pozorovatele
činí, jest zcela totožný. Ani, s!o-vnoání~l jednot}ivostí, n~může zákazník
zjistiti, jde-lI 00 fnmy, ~teJ1~e CI ru,zne; Ta~ove ]ed_nam odp.oruJe t,,;ke
dobrým mravum sou teze. Zal ovana vyzve zalobkyne, aby sve Í1skoplsy
patřičně změnila a zdržela se dalšího. používání označení »OVA«, nevyhověla. žalobkyně domáhá se proto výroku, že žalovaná jest povinna zdržeti se jednak používání označení: »OVA« jakož i značky, se. stávající ze čtverce na špici po staveného a vykazujícího velkými bílými
písmeny provedený nápis »ÚIV A« na všech označeních svého· podniku,
dopisních papírů, ineserátů, reklamách, propagačních tiskopisech, obchodních papírech všeho druhu a vůbec jakýmkoliv způsobem, jednak
používání' obchodních, reklamních a propagačních tiskopisLl a formulářů, které jsou co do obsahu, textu, uspořádání textu a celkového grafického uspořádání napodobením obchodních, reklamních a propagač
ních formulářů žalobkyně. P r v Ý s. o u d žalobu zamítl. Z d ů vod ů:
Nejedná se o soutěžitele dle § 46 zák. o nek. sout. Obě strany jso-u sice
podnikově činné ve stejném a podobném oboru hospodářském, avšak
okruh působnosti žalobkyně se omezuje na P. a akoH (Čechy), kdežto
okruh působnosti žalované se omezuje na M. O. a okolí (Moravu), tak~e
přihlížejíc k povaze jejich činnosti, která jest pouze možná obchod111m
stykem mezi zákaznictvem a mezi spornými stranami, nelze sporné
strany považovati za soutěžitele ve smyslu § 46 zák. o nek. sout. Dů
sledkem toho, třebas zde jest porušení označení žalobco·va podniku žalovanou dle § 11/1 zák. o- nek. souL, byla žaloba zamítnuta. O d v oI ac í s o u d uznal podle žaloby. D ů vod y: V prvé řadě jde o užívání
»(N A« a značky sestávající ze čtverce na špici postaveného a vykazujícího nápis »ÚV A.« Žalobkyně používá značky »OSA«, napsané bílými
písmeny v modrém neb červeném čtverci, po staveném na špici a to od
roku 193'0, kdežto žalovaná po·čala používati značky »úVA« vytištěné
bílý»mi písmeny v modrém čtverci po staveném na špici, později .. Prvý
soud má za to, že tyto značky, které jsou spornými stranami používány
jako. označení podniku, jsou používány takovým zpúsobem, že může
z toho vzejíti ve st)"ku zákaznickém záměna se jménem, firmou neb
zvláštním označením podniku užívaným po právu pouze žalobkyní, zamítl však žalobu proto, že se nejedná o soutěžítele. S náhledem tímto
nelze souhlasiti. Vlastnosti soutěžitelské neztrácí ·se tím, že někdo vyvíjí činnost pouze v jednom kraji. Při čilém ruchu dopravním a obchodním vývoji není vyloučeno, že obě strany si mohou navzájem konkurovati. Tím, že žalobkyně obmezovala činnost na poskytování úvěru osobám v pevném platu při nákupu zbOží u firem v P. a okolí, není ani ře
. čeno, že i osoby z O. a okolí, které dojíždějí do P., by nemohly býti
súčastněny na úvěrové akci žalobkyně a nemohly by býti uvedeny
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v. omyl čínnosti žalo,:ané, která používala podobn.é• .značky. Znění §
zak. a nek. sout. take lllktemk neobmezuJe soutezltelskou vlastnost
určité území. Z toho vychází, že v každém případě obě sporné
jsou soutěžitelkami. čínnost žalované byla napodobením činnosti
kyně a to napodobením otrockým. Jak z pouhého nahlédnutí do
na první pohled plyne, jest označení »ÚiV A«, které si zavedla zallú>van,
později, když žalobkyně již obdobné označení »ÚSA« dávno měla
deno, úplně podobné tomuto označení, takže lehce může dojíti
měně a také je na první pohled patrno, že jde o využiti cizí m",I"nl"
T'Ú padá tím více na váhu, že užíváno bylo žalovanou zn'lčky
obdobně ve čtverci na špici po staveném v podobné barvě.' I-'Ollk'07
Jiované na značku »ÚF A« jest nepřípadný, proto-že není žádného
kladu pro závěr, že i »ÚP A« jest úvěrovou firmou a jedná se
o filmový podnik. žalovaná o,značením »ÚV A« a čtvercovou zn'jekOI
chtěla vtisknouti zvláštní charakter své úvěro,vé akci, což vvZa,1011.1,
přece určitého úsilí, reklamy, práce i nákladu. Když proto pV'"-"J'
žalovaná v témže oboru činnosti s obdobným 'Označením a čtv'en:ovOl
značkou, pak v tom nutně dlužno spatřo,vati použití cizí myšlenky,
práce a námahy. A totéž platí o dalším reklamním, obchodním a
gačním materiálu, kterého používaly obě strany. Jde přesně o
pekty propaga,ční. žalovaná po-užívala stejného formátu jako žalot,kyně,
stejného, rozdělení obsahu a podobného tisku, stejného
úvěrové akce a jejího použití, pouze nekde přehodila {jUSTa,ve'c.
odstavce jsou takřka doslovně opsány. Jest neudržitelným tVl'zení
akce úvěrová přinášela s sebou obdobný obsah a stejné tiskopisy.
vádě ní úvěrové akce netvoIí ovšem nekalou soutěž, avšak i při POQOID~
ných cílech akce nelze pochopiti, proč by měly býti tiskopisy až
patrné změny takřka stejné. Stejně má se to i s legitimacemi, ;~""""
první strana má u obou firem takřka stejný obsah a úpravu a
strana legitimace žalované (poučení o nákupu) jest naprostým opsarlim
legitimace žalobkyně. Zde si nedala žalovaná ani práci s úpravou
stavců anebo pozměněním nekterých výrazů. Také první strana »Ná,kupní listiny« žalované jest napodobeninou »Nákupní listiny« žalobkyně jednak obsahem jednak úpravou, a totéž platí o tiskopisech žádostí (přihláškách) o úvěrovou "kci. Jes.t úplně nerozhodné, když ža'loc
vaná dosti význačným způsobem na tiskopisech připojila firmu »M. a
spol.« v M. O. a že proto tyto, tiskopisy nebyly zaměnitel'né s tiskopisy
žalobkyně. Rozhodné jest napodobení a to značky slovní a čtvercové a
uspořádání a znění tiskopisů a to tím více padá na váhu, že společníci žalované byli dří've zaměstnanci u firmy žalující. To poukazuje zřejmě na
por žalované s dobrými mravy soutěže a na využitkování zkušeností a
práce žalobkyně. Tímto využitkováním neprávem usnadňuje si žalovaná
svo'ji posici obchodní na úkor žalobkyně. Z toho plyne dále, že pro žažalobkyni z jednání žalované nastala možnost škody, neboť zneužíváním cizí myšlenky, cizího nápadu a práce ohrožuje se soutěžitelská posice žalobkyně, kterou tato svojí činností 'obchodní a propagační nabyla
a jest zřejmo, že státí se tak muselo s finančními oběťmi. Jak již shora
bylo zmíněno, možnost konkurence mezi spornými stranami dána byl:a,
třebas firma žalující jest v P. (čechy) a žalovaná v M. O. (Morava), je_ '
likož činností žalované právě mohlo nastati obmezení úvěrových ob-

• I bkyně kdyžtě přece jest snadně možné, že i spotřebitelé v O.
'svoje potřeby také v P. Mimo to také,. jak ze, skutko:
• dnesu stran a zjištění prvého soudu plyne, člllnost zalovan;
P"vétlo pre hospodářském styku, neboť žalovaná používala, označen!,
se ~iskopiSŮ ve stejném hospodářském pod~ikání jako ~alobkyne,
.• v :věrové a,kci umožňující nákup pro spotřeb;tele s p'~vnym platem
totI z hodniků na úvěr. Je nerozhodné, že žalov~na snad pz n;provoz~Je
,0bC b hod toho, druhu jako žalobkyně a prestala uZlvaŤ! spo~,~y.c~
dal e o. <; a formulářů. Z dosavadní činnosti její jevící se v pOUZlVan!
ÍlS~Opl~~O označení tiskopisů a formulářů vychází jíž sama o, sobe
zml!,e~:t dalšího zneuživání značky, o,značení a tiskop'i:sů. ": proto Jes,!
mo~~ odúvodněno žádání žalobkyně ke zdrželll se pouzlv,am označe.,:~
zce čk obchodních, reklamních a propagačních tiskopISU a lormularu
zna y,
..•
d 'h
úso bu shora JIZ uve ene o.
zp Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

:t~patříti

,

Důvody:

Pro o'em soutěže není rozhodným, že sporné strany J?.',o:,ozují své
dnikyP n~ různých místech; tato okolnost mohl,,: ?y P!IJlh '! ~vahu
po t' e zda závadné jednání žalo,vané je způsob!le po,skodlÍl zalob~ o a~c to má na mysli § 1 zákona proti nekalé soutěži. Již, nyní lze
y~l't.la·e na tuto otázku odvo,lací soud právě odpo,věděl 'klad~e, . V r?zz
., " znac
'k J: »(lVA«
,uves I,s dobrými
mravy soutěže je neto I'k
I o pouzlvalll
. ' Jak
al již také procesní soud, nýbrž také úprava tiskopISU a ta Jak .c~
dO ~~~m tak i co do obsahu a jeho uspořádání. Z prostého po;ovnalll
~~dlož;;;ého materiálu je zřejmo, že tu jde o zjevné napodob~llI mate;iálU používaného žalobkyní a to tak nevybíra,:ým způs,o.b~m, ze tO' ':~=
lze srovnati s požadavky slušnostJa 10yalno'sÍl v soutezlllr;' ~osp.°1a~
ském styku a to tím méně, že žalovaní byli ,dříve , za.I?ě~tnam u }a o~ k ně z čehož lze souditi, že tu' zneužili zkusenosÍl, ]lchz ve sluzebl1lm
~měru nabyli. Žalovaní marně se snaží zmírniti t.u~o, skutečnos.t, pou~a
pují-li k poměru učebnímu anebo k praxi konCIpIenta, proto'z~ u llIch
Jednak nešlo o takový L1čební nebo zkušební poměr k ialobky:nl a ~ro
to'že také závadné jednání je do'cela jiného' rázu .. Napodo~enl dosahlo
takového stupně že je možná záměna meZ! llskoplsy spomych ~han pro
průměrného zák~zníka jenž zpravidla nevěnuje plné pozornosl! Jednotlivostem, nýbrž uchovává si v paměti, jenom j~kýsi. ~o,všechný obra~
reklamy. Tu pak nesejde ani na tom, ze J~ na.•llskovmach uved~na. take
firma žalované strany menším tiskem, takze JIZ pro'to pozornos\ zfk~~
níka uniká. Možnost záměny není vylouč:,na anl ,'p?vaho,u o c 10< ,u,
které prý spočívají na osobním styku, proto ze al1l pn Lak~vem os~bn:~
styku omyl' zákaznikův nemusí vyjíti na )evo a ?vš.em alll . nem,us} byh
odstraněn. Posledním požadavkem ~ 1 z~kona CIt. Je, a~y Je.dn~l1l byl?
způsobilé poškoditi soutěžitele. Nem potreb~, aby. ke skode -"kutecne
došlo stačí, aby tu byla možnost, že by k m dOJIl! mO,hlo. A ze tu t;,,ková 'možnost v souzeném případě je, dlu~no ,~zn~tL .OOlm. napodobemm
tiskopisů co do úpravy a obsahu v takove mlre, ze.hskoplSJ: o~ou str~n
se stávaJ'í záměnitelnými, nastává u průměrného zakacmka Jakasl mys-
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lenková souvislost mezi oběma podnik v která může véstI' k t·
. d
k t
,.
. d h
J>
omu '
za~a y vys y nUV81 se u ]e no o mohou se v nepříznivém účinku
VItr ,u dr~hého a ]em~ moho~býti 'při~iso:vány na vrub. Nemusí
o vedome nebo hrube nespravnosh, nybrz také o nechtěné neb
viněné nezd~ry, mající pří.činy mimo O'soby podnikatelú, na př. ~
statku kapI,talu, nesp,olehlIvo'sh personálu atd. Tu pak ohrožení
]ednoh~. zav~d~, mu ze byh na skodu druhému. Tyto nežádoucí
nelze pn nyne]sl frekvencI a fluktuaci obyvatelstva vyloučiti ani ť
ž~lob~yně má svůj podnik v P. a žalovaná v M. O.; nelze vyloud~'
byv~ly, zakazník žalované může přesídliti do P.a tam nepříznivé I I,
nostl, ]~~ž měl. u žalované: o'?rá:titi proti žalobkyni, domnívaje se,
Jde o tyz podmk, a pod. Zustava tedy mo·žnost po,škození žalované'
odleh!osti'p~dniko~ých mí~t, ,a n:.0žno~t taková stačí, i když se' I
k moz,nost~, ze by ,zalov,;,na prel~zl!'a sldlo do, P. Je nerozhodné, zda
10,vana zaÍlm O? zavadneho ]ednam upustila, či "da přestala již před
Jakou ,dobou ,vestl ob~hody toho dluhu jakO' žalobkyně a že prý není
b~,z~~cI pro zal~b.~ym, kdyby se zalobkyně v budoucnu někdv ro"hc'dla
zndl!~,v M, O. hhalku, Závadným jednáním podle § 1 zák. pŤO'ti
sout,ezl nabyla žalobkyně hmotného i formálního práva na
a ,n~rolku, n,a to, a?y žalované straně bylo pro budoucnost takové
nam zakaza!l0';, ~m. zastavení podnikové činnosti na straně žalované
mo~lo by p,re~azetr. 'tomuto naroku, protože nelze vyloučiti v zásadě,
by zal ovana prece len mohla svou obchodní činnost obnoviti a doko'llce
přeložit své s~dlo do' P., a tam v závadném jednání pokračovati na
zalo,bkynm; tetO' nelze ukláda'Í'Í, aby, majíc podmínky práv;ní ochrany
nym, če~a~a nového porušení svých práv; při tom nelze nechati bez
vSlm!l~h, z~ by' tak?vé zastavení provozu v době procesu mohlo
k nez.~d,o~clr:' slkana;n: N~l~e proto vyloučiti u žalobkyně právní
na z]lstem, zavadno~tr mkn;nrnovaného jednání a na jeho zakaz s "'''Ml",'
exekuce, treba by zal ovana za sporu provoz podniku zastavila a
stala zatím býti soutěžitelem žalobkyně.
čls.
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Zákon čls. 303/20 Sb. z. a n.
. , Ze sam~~tatného provozu živnosti zubotechnické jest vyloučen
I Jako pacbtýř ~oncese" kd? v dob~ 'Yhlášení zákona čls. 303/20 Sb.
z. a n. nevyhove) podmtnkam druhe vety druhého odstavce § 2 cit. zák.
(Rozh. ze dne 12.

října

1935, Rl' I 1953/33.)

. ,Smlo~vou"fe dpe ~.července 1931 propachtoval žalovaný žal\lbcí,
J~nz ,nemel zp~sob.rlostr k samostatnému provozování koncese zubotech!l!,:k~ P?dle z~IL ČIS. 303/20 Sb. z. a n. svoji koncesi zubO'technickou za
rocm na]emn~ ,15.000 K,č, jež žalobce žalovanému též předem vyplatíl.
P.odle t~rze!l!, zalo,b~?va bylo zároveň ujednáno, že žalo'vaný bude poVlllen na1er:'nc ;,rat!tr, kdyby se vyskytly nějaké překážky a koncese
nemohla bylI prelozena do stanoviště žalobcem určeného. žalobce se

o přeložení koncese,:. ale marně" ~eboť mu byl? ř~čen?, že
koncese udělena nebude, Zalobce domaha se proto vracem na]emm.u
Niž š í s o u d y uznaly podle žaloby, o d vol a c í s o u d
hO
ietěchto
d ů vod ů: Propac?,tování zubotecl!~ické kO,ncese osobě, která
'o. vejití v platnost zakona CIS .. 303/~O nemuze obdrz~tr ko?cesl a.yro,P ovati samostatně zubotechmckou zlvnost, le protrzakonne a tudlz .n l~~~né, k čemuž musí yor;d hleděti s ~řed,~í moci (§ 8/9 obč. ::ák.). Zal vaný sám přIznal, ze zalobce skoncll tnletou učebm dobu az po roce
10920' podle § 2 odst 2 zak. čÍs, 303/20 nemůže tedy žalobce dosáhout/ koncese zubotechnické. Odvolatel také přiznává, že zakon ten sl~
~uie účel, by živnost zubotechnická úplně zanikla. Když by pachtov~
~ím koncese, ;ld,ělené osobě! v~k5':zují zákonpé podmínky, m,elo se ,umoziti provozovam zubotechmcke zlvnostr jlnemu, kdo kone,ese nabyh, nen o z'e šlo by o obcházení zákona neboť tak by se uskutecmlo, co zakon
mu ,zamezit. Kd'o, by pachtoval:'
I b Y p~ k ZIV~
'"
chce
takto .
konceSI, provozova.
no st samostatně, na svůj účet, tedy úplně )a~o te,?" u 1:~h?.):OU zako,nne
odmínky splněny. Zákon čís, 303/20 p,rave zme?ll dnvelsl stav, a ]ed~
~ání sledující O'bcházení toho zákon~ JSou zaka~an,a .. Ty~ ,o'tazky SI
musí soud řešiti samostatně jak~ otazky prael~dlcJal?I" ma-lI roz?~d
no11't o platnostr smlouvy, ze ktere, se odvo,zu.1e zalo,bm nal0k. Kd'yz zalobce již zaplatil pachtovné, amz by mohl obdrzeh predpokladan<;u
protihodnotu, je žalobni nárok na vrácení z<tpl'aceného, ob?osu oduvodněn podle § 1431 obč. zák. Žalobce plnil v předpokladu, ze s~11?uva
jest závazná a byl tedy v právním omylu, hlo,:~ný, z t~hoto pInem nemůže se obohatiti na škodu žalobcovu a mu SI pnJate vratItI.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolitní.
Důvody:

Správný jest názor odvo,lacího soudu, že ž,alobce ani jako pachtýř
již podle § 2 zákona ze dne 14. dubna 1920 ČIS. 303 sb. z. a n, nebyl
oprávněn provozovati zubní techni:ku, protože v den vyhlášení tohoto
zákona (6. května 1920~ neměl odbytu 31etou učební dobu a neměl: výuční vysvědčení. K vývodum dovolání test uvésti, že záiko?<:~árnÝI? úče
lem (§ 5 obč. zák.) onoho ustanovcm bylo, ;jby v nynelsl dobe, kd;:
o lékařskou DomoC je pro širší vrstvy obyvatelstva po,staráno, praksl
lékařskou nevykonávaly osoby laické. Výjimka byla připuštěna §em 2
tahalo zákona, kterým byla ponechána již' oprávněným zubním technikům nabytá práva a bylo umo,žněno, aby oprávnění k provozování
zubní techniky se dostalo i osobám, které v den vyhlášení zakona vyhovovaly již všem podmínk~n;, které dosud .platrly pr? ~abytr kon~es~
neb oprávnění k provozovam zubl1l techmky. Soclalm. vybor vlad~l
návrh ještě v tom směru rozšířil a přiznal možnost nabylI konsese nen
oprávnění k provozování zubní techniky i dorostu, ktery s nadeleml na
pozdější samo'statné provozování pO'volání se zubní techmce věnoval,
ale jen v tom rozsahu, že výhody získání oprávnění k pwvowvání zubni
techniky dostalo se i osobám které vyhověly ostatním podmínkám a
v den vyhlášení zákona měly ~dbytu již ,tříletou dobu učební a výuční
vysvědčení (tisk 2'652 a 2785). Již podle uvedeného zákona nelsou tedy
44'
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oprávněni

k samostatnému provozování zubní techniky i ť kt "
je~o vyhláš.~ní neb~~. ještě ani vyučeni, a to ani jako I, "rlkoVnc ,>",:
am pko jeJI pachtyn, nebM '. to by se příčilo
Netr~ba se proto anI zabyvatI otázkou, zda propacbtování
~I.cke koncese bylo neplatné také podle § 55 živ
"d
~astka 15.000 Kč byla jen úplatou za očekávané pln~~/~t .
~alobcl podle shora uvedených vývodů poskytnouti nemí,že ere nOllěvarl',
zalo.vaný, kdyby tuto částku podržel, by bylo ni bezdůvoct ~ v
na U'kor zal'obce (§ 1435 obě. zák.), jest povinen ji žalobci ~~~t~i.
čís.
Pojišťovací smlouva.
»přeháněni škody«.
~1ráta nároku pro přeháněni

14623.

Pojem

,
hanena

obmyslně a

to

při

jejím

(Rozh. ze dne 12.

škody nastává jen byla-li škod
' .
a

zjišťováni.

října

1935, Rv I 2419133.)

Žalobce pojistil u žalované pojišťovny sklizeň na dobu o.d 23
1929 do 23. prosmce 1929 a mo,vitosti a inventář o.bytných a ho~psrJ'!'..a
skych stavem vesměs proti škodám požárním na dobu od 4 květ °19~7
do 4 .. května 1937; pojistné do 23. prosince 1929 bylo vča~ a řá~~ě zapr~veno.o Dne, 14. P!?SIn~~ 1~'2'~ ve stavenfpo.jistníkově vypukl neznám'y~ zpusob,em po,zar, pn nemz mu byly zničeny pojištěný inventář
zas?by; POJIsťovna odmítla podle § 31 ods!. 7 všeob. pojišť pod . ~
P?jlst:r~k.u
škodu likvidovati, poněvadž při vyšetřování škod'
.m
d mt et
"
.. s'k o'd y I. U d áním, že byly zni'čenv předměty
Y po skteanym
, h prehá,;em':1
vyse
ryc ,t~m, pred skodou ,;ebylo, zavinil' si sám ztrátu nároku na náluadu
utrpe,ne, sko.dy. ~ne 4. cervence 1929 utrpěly tom polní plodin v ka~a~traln.'m uz:ml obc~ ~. škodu katastrofálním krupobHím, kterár škoda
.l ~ mlSty .':z, tO'!a~m. Zalobce byl proti proti škodám z krupobití popsten u POjlstO~~CI banky S. a 'hyla mu přiznána po vyšetření náhrada
skody z krupoblÍl čast~ou asi 16.0?0 Kč. Proto žalobce nemohl míti dne
1.4. pr?S!nc,e 1929 u~o,zeny skhzene plodiny v mno,žství jím tvrzeném a
hkvldat?r skodu pozár,;í na zásobách vyšetřil jen částkou 4.470 Kč
Ohled~e ,mo:vltosh nemel pojistník pojištěny rovněž všechn věc' . k
to uvadl. Zal?bou d'Omáhá se pro,to pojÍstník vyplacení y pOjisin~~o
obnosu.
r v y s o,~ d ~:~al pO,dle žalOby jen do výše 3.409 Kč. D ů
vod y. zalo,bce ,ptI vysetrovam škody požární udal, že mu shořelo ..
:37 q sklIzne; ac. mu mohlo shořeti jen 63 q. Z toho jest patrno že .
skodu ,ohledne, ~khzn,ě podstatně přeháněl. Ve smyslu § 31 ods!. 7 ~še
obecny;h POjlsto~aclch podmíne~ zanikl proto nárok žalobcův na ná~rfd; sko~y z pOJIstky na skhzen. Podle protoko,lu o odhadnutí škody
za 0', ~e mel podle j~dné .pojistky pojištěn proti ohni hospodářský inven!~r ,a. podle d~uhe pOjIstky byly pojiŠ'těny pmti požárním škodám
d~ls,1 vecl. Že by zalobce škodu na nemovitostech přeháněl nebylo rokazano ~ nelze il'S~Z?vati na přehánění škody, když žalobce pa~rně
omylem jmenoval VCCI mu shořelé, které ve skutečnosti pojištěny neměl, .

!:'

domnění, že pojištěny byly. Zamitnutí nároku na náhradu ohledně

pojistek žalovanou pojišťovnou postrádá proto, oprávněnosti a přiává mu proto soud za ně, hledíc k posudku znaleckému, 3.409 Kč.
d vol a c í s o u d nevyhověl odvolání žalované pojišťovny ani žalobce pokud byla jeho žaloba, domáhající "e částky 13.850 Kč s 50/0
'roky ode dne 1. ledna 1930 za zničené zásoby obilí a pice a část moUitostí zamítnuta. VyhověI' však jeho odvo,láni, pokud žaloba ohledně
~ástky 3.534 s 50/0 úroky ode dne 1. ledna 1930 za shořelé movitosti
a inventář byla zamítnuta a uložil prvému soudu nové jednání a rozhodnutí. D ů vod y: K odvolání žalo,vané. Jestliže žalobce uváděl v protoMle o odhadnuti škody omylem - jak sama dovolatelka připouští jako shořelé věci, jež pojištěny neměl, pak nelze mluviti také o přehá
nění škody. Podle § 1 čís. 7 pojišťovacích podminek zaniká nárok na
náhradu, jestliže jJoji~těný při vyšetřov~ní škody p;ov~nil .s~ P?S\v~dným
udáním nebo zatajemm, zejmena, jesthze podstatne prehal1l vysl skody,
'akož i udává, že znIčeny nebo poškozeny byly předměty, kterých tu
~řed škodou nebylO. Z toho ustanoveni vyplývá, že nepravdivé údaje
. musí se státi pojištěncem obmyslně. Z toho, že žalobce udal při vyšetřování mezi shořelými věcmi věci, které neshořely, byvše zachráněny,
neplyne ještě, že by tu bylo obmysl'né nepravdivé udání, když žalobce
tvrdí že předměty ty byly sice při ohni zachráněny, při tom však 1'0škoz~ny. Že žalobce pak, c,enu oněch shořelých yěcí ~řehánčJ, s?ud~~n
prvé stolice dosud prokazano nebylo. Soud prve stolIce ohledne vyse
škody za shořelé movitosti a inventář mylně spokojil se pouze odhadem,
učiněným Pavlem K-em. Teprve po provedení důkazů ve směru tom
žalobcem nabidnutých oude lze posouditi, zda žalobce i ohledně věcí
těchto vědomě obmyslně činil nepravdivá udání. Naprosto však neobstojí stanovisko žalované, že prvý soud již proto, že zjístil, že žalobce podstatně přeháněl škodu ohledně sho,řelých zásob obilí, měl celý
žalobní nárok zamítnouti, ježto obě smlouvy pojišťovací ,t'Vú>ří vlastné
nedílný celek, vztahující se .na jedn? a to,též risiko. Od.vo.latel~.~ sam~
doznává, že na zásoby obIlí a pIce vztahovala se pna pOjlsťo,vacl
smlouva, a na věci movité a inventář rovněž zvláštní pojišťovací
.
smlouva. Avšak i kdyby pojištěni všech těchto věcí bylo shrnuto v jedinou smlouvu pojišťovací, nemohly by nesprávné obmyslné údaje pojištěncovy ohledně jedné 'skupiny přivoditi zánik nhroku. na á}1radu
i ohledně skupiny druhé (smv. rozh. čís. 9633 sb. n. s.), tlm mene tedy
mohl zaniknouti v souzeném ořípadě nárok na odškodné z pojistky na
movito,sti a inventář proto, žé žalobce učinil falešné údaje ohledně náhrady škody z pojistky na obiN a píci. Bylo proto odvolání žal?vané,
pokud byla odsotlzena k náhradě za pojištěné movitosti a lllventař, zamítnouti. K odvoláni žalobcovu: Prvým soudem je zjištěno, že žalobce
při vyšetřování škody udal, že mu shořelo 137 q sklizně, ač mohlo sh? ..
řeti mu pouze 63 q sklizně a dospěl ze zjištěné této skut~čn~s!1 ~ zavěru, že žalobce při sepisování odhadu škody podstatne vyšl skody
přeháněl, s kterýmžto závěrem odvolací soud jako správným so-~hl,:sL
I kdyby však při ovsu bylo přiznati, že nejde tu o podstatne pr;,hánění výše škody, .ie toto poslední nade vší pochybno'st prok~
záno při žitu, a to i kdyby bylo pravdou, že žalobce udal pouze, ze
mu shořelo 78 q žita, jakkoli v protokole je výslovně udáno 14Y2 q,
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tu rozdíl mezi kvantem žita, jež žalobce mohl· míti v
požáru na sýpce uloženo, a mezi kvantem žíta jím jako shořelým
ným je tak nápadný, že rozdíl ten nelze vysvNliti ničím jiným, než
právě úmyslem
žalobce falešným údajem množství shořelého
získati od pojišťovny vyšší odškodné. Jestliže odvolává se na
dobré víry v obchodě obvyklou, platí zásada ta i pro něho, a se "",aUI)U
tou se nesrovnává, ,když proti pravdě udal větší množství
žita, než na sýpce žita bylo. Bylo proto odvoláni žalobcovo, co
hrady škody na shořelé obilí a píci jako neodůvodněné
Totéž platí ohledně po'žadované náhrady za CIrčité další věci a zá,;oby.
v kteremžto směru zjistil prvý soud, že věci tyto v ceně 1.785 Kč
jištěny nebyly, protí kterémuž ujištění žalobce nikterak nebrojí.
soud posoudil tudíž věc správně po stránce právní, když žalobul ~~~~~:;:
částky 12.055 Kč za obm a píci a oh'l'edně částky 1.785 Kč za II
shora uvedené celkem 13.850' Kč zamítl. Správným jest ovšem .LJ',>lelll
prvého soudu, že jiné věcí byly pří ohni zachráněny. Než
tvrdil a nabídlo tom důkazy, že věci ty byly ohněm poškozeny, v kterémžto směru se prvý 'soud tvrzením žalobce nezabýval a nabídnuté dů
kazy neprovedl, takže řízení ve směru tom se jeví neúplné. Pokud
jde o ostatní movitosti, za něž prvý soud přiřkl žalobci náhradu v celkovém obnose 3.409 Kč, zjistil prvý soud výši škody na základě výpovědi Pavla K-y a ohledně spižírny stanovil škodu podle § 273 c. ř. s.,
ač žalobce nabízel ohledně přiměřenosti škody za tyto věci důkaz
svědky a znalci. Prvý soud neměl se ve směru tom spokojiti pouhou výpovědí svědka Pavla K-y, který je zaměstnancem (likvidátorem) žalované pojišťovny, nýbrž měl, když již slyšení svědků Í1epo'važoval za
účelné, uznati na důkaz znalcem, který by na podkladě údajů obsažených v protokole o likvidaci škody podalo výši škody dobrozdání. Na
movitosti a inventář po odečtení částky 13.850 Kč zbývá ze žalobniho
nároku 6.943 Kč, prvým soudem přisouzeno 3.409 Kč, tackže ohledně
částky 3.534 Kč prvým soudem zamítnuté bylo rozsudek zrušiti.
N e j v y Š š í s o u d k dovolání žalované zrušil rozsudky obou soudů
ve výroku, jímž žalovaná byla uznána po,vinnou zaplatiti žalobci
3.409 Kč, a uložil prvému soudu nové jednání a rozhodnutí.

d' I o bec škodu výše a zda tack učinil obmyslně, čili zdal~ j~
ava. vu. bude rozhod~ým jen, zda tak činil při vyšettovall1
pře~~:'~"n1k~lic;e.m:da ve sporu se domáhal vyšší škody, .~oneva?z toto
ztráty nároku na plněni podle čl. 31 CIS. 7 VS~o?~C~
P,~;~~i~~~~;;'~i~h podmínek. Bylo proto rozsudek. v napadene casl!
'.lnDce

čís.

14624.

.
hledávka dlužníkova přikázána věřítelovi k vybrání, n~Byla-Idl P? 'k domáhati žalobou na poddlužnikovi ani toho, by slozll
muže se tuzm
hledávku do soudního deposíta.
.
po (R h ze dne 15. října 1936, Rv \ll 827/34; důvody viz Ur. sb.
oz .
čís. 2245.)
Srovnej Úr. sb. čís. 572,1555,1591 a sb. n. s. čís. 10837.
.

čís.

14625.

Veřejný notář jestzodpověd:~ ~ajiteli ~mděl~~ za ~:!u k Z~;:~ě
tim·

ač

byl včas pozadan -

pre OZl sme

tá

:o:činiľ p:o~est pozdě, domnívaje se, že den 26. prosince je svátek s tem uznaný.
Rozh. ze dne 15.
(

října 193 ?: Rl' \ll 896/34; důvody vizÚr. sb.
1

CIS.

2246.)

čís.

14626.

Za náležitý doklad nedoplatků pojistného podle záko~ ~ís. 2~l,ky24
(ve znění zákona čis. 184/28 Sb. z. a n: ve ~ne~11 vy.,
,
S~. z. a n. ,. ., 185/28 Sb. z. a n. a v úprave vladmho. nartzem
mm soc. pece CIS.
,
h .n""·k
prodeje nemočís '112/34 Sb. z. a n.) přihlášených k rozvr ~1 .,_z ~ Z
•
ob .
vit~sti \ze pokládati jen listinu vydanou v predepsane lorme os anu
k to~~~~~~~1s:pcem okresní nemocen~ké .pojišťo.v~y ne~í její vedoucí úředník sám o sobě a není proto opravnen za m Jednab ..
(Rozh. ze dne 15. října 1935, R IV 387/35; důvody viz Úr. sb.
čís. 22'53.)

Důvody:
Přeháněni škody jest ]'išiti od ostatních v čl. 31 čís. 7 všeobecných
pojišťovacích podmínek uvedených důvodů ztráty nároku. Neboť pře
háněním škody jest rozuměti pouze udání větší škody pojištěných věcí
opravdu požárem zničených nebo poškozených, nežli činí jich skutečná
škoda. Ale i přehánění škody předpokládá obmyslnost, což patrno jest.
ze samého významu slova toho, a není proto přeháněním, odhadoval-li
pojistník škodu věcí skutečně zničených nebo poškozených v dobré
víře výše, nežli byla odhadnuta li'kvidatorem nebo znalcem. Odvolací
soud má sám pochybnosti o výši škody věcí požárem zničených nebo
poškozených, nařídiv o tom provedení no'vých důkazů a před provedením těchto důkazů nelze bezpečně dojíti 'k závěru, zda žalobce vůbec
odhadoval škodu věcí skutečně zničených nebo poškozených výše, nežli
on činí. Teprve podle takto provedených důkazů bude lze posouditi, zda

U

čís.

14627.

K §§ 93 a 94 knihovního zákona.
b 'f
fonnální
Listiny, o něž se opírá knihovní žádosY, m~hou. y I • po
stránce přezkoumány jen podle stavu v době podaní žádosti.
(Rozh. ze dne 17. října 1935, R I 894/35.)
•

ž.adate~ka ,navr~b~t~ Z~k~g:třt~~~v~c~~~~~;rct ;~I~e;;~~ ~t~;s~f:~

~~~~~ ~t.1 z ~I. ~nora 1933, aby byla z jedné vlo,žky odepsána určitá po-

-

696

Čis.

14627-14628 _

-

čís.

14629 697

zemková parcela a připsána do nové vložky a aby bylo na ni vloženo
žadatelku právo vlastnické. P r v Ý S o u d žádosti nevyhověl
po dO'jiti žádosti se dozvěděl, že schvalovací doložka
kterou jest smlouva opatřena, byla prohlášena za neplatnou a
předepsané sChválení schází a knihovní žádost není obsahem
ných listin odůvodněna (§ 94 čís. 3 kn. úk.). Rek II r s n i
daný zápis povolil.
Ne j v y"š š i s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

Podle § 93 kn. z. jest doba, ve které žádost ke knihovnímu
dojde, rozhodna pro posouzení této žádosti. Podle této doby jest
při vyřizování knihovních žádostí zkoušeti nejen knihovní stav,
i žádost a její přílohy (§ 94 knih. zák.) Podk]!adem knihovního
jest zásada, že účinek nabytí pokud se týče přeměny a zániku
knihovně zajištěných nastává dnem, kdy žádost byla podána na
knihovní. Tato zásada jest zejména patrna z předpisů §§ 29, 103, 1
132 kn. zák., v této zasadě kotví i ustanovení § 93 knih. zák. a této
sadě slouží i předpis § 95 knih. zikona, že v knihovních věcech
knihovní soud mzhodnouti bez slyšení stran a pravidelně bez pted,chc,_
zího výměru co do věci samé. Této zásadě by se příčiio,
liny, o' něž se knihovní žádost opírá, přezkoumávaly po stránce
(§ 9'4 čís. 4 knih. z.) nikoliv podle stavu v době podání dotyčné
knihovní žádosti u knihovního soudu, nýbrž podle stavu, jaký tu byl
v době, když soudce dotyčnou knihovní žádost vyřizoval. Kdyby byla
rozhodující doba vyřízení knihovní žádosti, bylo by tím umožněno
straně, která knihovní žádost opřel'a o formálně vadnou listinu,
nutí této, žádosti zameziti a z"chovati s i knihovní pořadí této žádosti
tím ,že by dodatečně a to ještě dříve, než soudce žádost vyřídil, tuto
vadu napravila předloženim jiné listiny. Stejně jest posuzovati i pří
pad, o nějž jde. Knihovní žádosti Antonie V. byla v době, kdy žádost,
došla na knihovní soud (2'0. dubna 1935), připojena kupní smlouva
uzavřená mezi ž"daJelkou a sacmosprávnou obcí P., zastoupenou podepsanými zástupci, která byla mocí úřadu dohlédaciho schválena okresním úřadem v Č. Tato listina vyhovuje proto předpisMm § 55 čes. ob.
zříz. Z důvodů shora uvedených neměl knihovní soud při vyřizování
této žádosti (dne 13. května 1935) přihlížeti k oznámení obce P., které
došlo na kni'hovní soud dne 2. května 1935, že ,podle Současně předlo
ženého pravoplatného výměru okresního úřadu v Č. byla schvalovací
dOlo'žka na zmíněné kupní smlouvě jmeno'vaným úřadem připojena omylem, aže byla prohlášena za neplatnou.
,
čís_

Ohrožen

může

14628.

býti jen nárok, záležejicí v

,

s;~~~u d~:~i~ažeill p~voleni

Důvody:

K § 381 ex. ř.

dhá se žalobou zjištění, že trhová s1TIlou~~,. kter?už
polovinu nemovitostí zapsaných v urclte vlozce
za ova~eplatnou. Návrh jeho, b~ .žalované bylo. zapove~eno ~gf
!.'"n,V"I.
zciziti obtížiti nebo zastavltI, p 1"_0 C e s ~ I ~.~.Ya n:~ovi~
, , 'd u vyhověl. D ů vod y: Zal ovana za lZ'
__ .
II r sn' s o, u ol~anou h
olekárním dluhem. Tím dostatecne les~
žalobcem jl I:r I' I
y'p b bez povolení prozatímního opatrem
obava za ODcova, ze Y
I
t h .
zejména
nároku žalobcova na neplatnost srn ouvy _ r ?,!e,
I ne
d 'h bylo zmařeno nebo znacne shzeno, a p y
U
žádanéh?
" ce'lerlaby zabráněno"byl,o případně, ?dvracena byla tezce na lra
žalobci ze zahzen> toho hrozlcl.
.
Ne j vy Š š í s o u d obnovil usnesení prveho soudu.

žalo~c~ do~

plnění

neb opomenutí.

(Rozh. ze dne 17. října 1935, R I 1056/35.)
Shodně sb. n. s. čís. 3'078.

prozatímn~~o op~tře~:tjf:l

Důvody:

,

s

tekarn'llJ

~l~.

atřu'e

rekursní soud ohrožení tohoto nároku

~

tom, že

Nep~avel~l Pl . j. 'ěných nemovitostí jí náležející zatížI!a h~požal~,va?a pr\~~ ~v!~~ ~~:nneboť ohrožen (§ 381 ex. ř.) může b~h narClk
__ k'

plnění

nebo opomenut! (r02h.

č's. ~078

j~n,
s;)č~~~l~é Vzji~f~~í ~~plalnosti kupní smlouvy n~mubo ž~ být! ~ot~~e~~
s _: n' .: knihovním zatížením nemovrtosh, ktere y y pre m
pnpa d nym
této smlouvy.

číl>.

14620.

jménemtím
vlastTajná plná moc: Jed!1al-l~, ~?cnenec
s ti.tetíI osobou
'
nevznikl
ná' amz
,- dal nal'evo! že ledna Jmenem
zmocm e ovym,
dm,
.
rok třetí osoby proti zmocnltelo"1.

(R02h. ze dne 17.

října

1935, Rv I 2096/33.)

P r v Ý s o ud zamítl žalob~ na z~placení kupní ceny za dodané
b -- o d v O' I a c í s O' u d žalobe vrhovel.
z OZl,
Ne j v y Š š í s o u d obnOVil. mzsudek prve'ho soudu.
Důvody:

V

- Sp' rvy;
objednal
zboží
žalobě opřel žalobc~ SVUj namk o tOj ze
soud sporné
však nevzal
O·

,

' - I
ého jako jehO' zmocnenec.
-I
v zastoupem za ovan _
, b' d I 'ménem žalovaného nýbrž me
za prokázáno, že S. drevo O' ]e.. ?~ j _ . S ob'ednal 'sám že sám
z výsledků prů,v~dní~o říz_ení zf d;sten~, d~~2~í ÚsteJ a že O' ž~lovaném
slíbil zaplacem, ze sam prevza :evo 1
a
al;' zmínka ani n ně
jako staviteli nebo S'tavebn!k'!Jil1 ,slo~e~'~~le~~s:m tohů prv'ý soud žaj<lkém příkazu n"bo ~mocnent h an_~~al~bě pokládaje S. za správce žalobu zamítl. Odvolac! s?ud vy ove , Č 7ák aniž b byl něco změnil na
lnvaného podle dru,he V~ty.§,102; ?~o 's~uci~ Při ,Km však přehlédl, že
př~dpisy občanského zákona
uvedeném skutkovem zj1s~ell1 pr ?' h
§o 1029
obč.
zák.
(Ftk?
v~b~c
~~~c,
nre
zmo"něnec
jednal jménem jizmocňotvací smlollve) pre pn a a,
...
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ného a ne jménem vlastním. Jednal-J.i zmocněnec pří uzavření
s třetí osobou jménem vlastním, vztahují se účinky smlouvy jen na
smluvníky (§ 1017 poslední věta obč. zák.; Klang k § 1017 obč.
H sv. str. 832", srov. také rozh. čís. 12971 sb. n. s). Nutno totiž
vati poměr mezi zmocněncem a zmocnitelem a účinky smlouvy
domnělým zmocněncem v příčině třetích osob (nadpis § 1017 obč.
Jednal-Ií takový zmocněnec s třetí osobou jménem vlastním, aniž
najevo, že jedná jménem jiného, nezakládá tím práva a závazky pro
ného, nýbrž pro sebe, a třetí osoba nenabývá práv bezprostředně
zmocniteli, jehož jménem nebylo jednáno, nýbrž jen proti svému
smluvníku. V souzeném případě dodací smlouvu uzavřel S.
jménem ·žalovaného. To stačí k zamítnutí žaloby.
čís.

14630.

K § 154 obč. zák.
Nemanželský otec nemá proti svému nemanželsl<ému
podle § 154 obč. zák.
(Rozh. ze dne 17. října 1935, Rv J 1862/35.)
Žalobě

na slušné opatření podle § 154 obč. zák. podané nelnallžel-;
ským o·tcem proti jeho nemanželskému dítěti niž š í s o u d Y
věly, o d vol a c í s o u d z těchto, d ů vod ů: Jde pouze o
otázku, zda také nemanžel's'ký otec má podle § 154 obč. zák. nárok
slušnou výživu. Prvý "Soud zaujal k této otázce záporné stanovísko a
díně z toho důvodu žalobu zamítl. Odvolací soud s tímto právním
zorem prvého soudu souhlasí. Z umístění předpisu § 154 obč. zák.
hlavy třetí před ustanovením §§ 155 a násl. obč. zák., které
právní poměr mezi nemanželskými rodi'Či a dětmi, dalo by se souditi
§ 154 obč. zák. po·skytuje nárok na slušnou výživu toliko llliU"'C"'KY
rodičům proti manželským dětem. Tento názor však nesdílí judikatura
nejvyššího soudu jak vídeňského (Ol. U. 4749 a 6142), ta!k i českoslo
venského (čís. 11058 a 12896 sb. n. s.), přiznávajíc toto právo také nemanželské matce opmti nemanželskému dHěti. Tento názor opírá o to,
že nemanželské děti maji proti nemanželské matce téměř táž práva jako
děti manželské (§§ 754, 763, 795, 1220, 1231 obč. zak.) a že také nemanželské matce přísluší zákonné právo dědické na jmění nemanželského dítěte (§ 756 obč. zák). Naproti tomu poměr mezi dítětem a jeho
nemanželským otcem jest zcela jiný. Nemanželský otec jest podle § 166
obč. zák. pouze pOlvi:nen poskytovati dítěti výživu přiměřenou jeho
jmění, aniž má nad ním olcov,skou moc. Jiných povinností vůči němu
nemá, zejména není povinen k dotaci dcery (§ 12QO obč. zák) a k poskytnutí výbavy synovi (§ 1231 obč. zák). Nemanželskému dítěti nepřísluší ani právo dědické (§ 754 obč. z<Ík.) a právo na povinný díl a
také naopak nemanželský otec nemá vůči svému dítěti žádných nároku
majetkoprávních, neboť ani jemu nenáleží dědické právo 'ke jmění dítěte
(§ 756 obč. zák.), ani nárok na povinný díl. Dítě také nesdílí jeho jméno,
nýbrž jméno matčino (§ 165 obč. zák.). Z tolbo jest patrno, že poměr
jeho k dítěti jest zcela jiný než poměr nemanželské matky, zejména jeho
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užšího rozsahu, obmezujíce se jen na zá;raze~ alimen. st zcela odlišný od poměru mezi manzelskym otcem
pop:er enTOe~~o rozdíl nasvědčuje tomu, že neman!elski' ot~c ~e
d,ltetem · ' u dítěti tatáž práva jako otec manzelsky, zeJln~n~
. mlÍl pro iI,svem e na svém dítěti ve smyslu § 154 obč. zak slusne
p~áJ;d~~;~:i~:O'st jeho k poskytovánI' výživy nemůže ještě tento
>

. '

""ínn(»u )S~u t

odůvodnIÍl.

'I' ,

. Y Š š' s o u d nevyhovel dovo aUl.

Nej v

'

Duvody:
I ' ..
".
proti dětem podle § 154 obč. zák.
Nárok rodičů ~a s~s~g~ě;:~v~a to, že rodiče dítě živili, vychovali
.••.. .•.
protIhodno ou :'~
h č' 12895 eb n s) nýbrž je zcela samo(srov tez raz. IS.
. ,. . . ' .
'konem
.
, , m· v l·va·ícím z rodinné příslušnosh a. ze ~a .
•.'
naroke '.
říbuzenského poměru mezI rodičI a ,d~tml. )u.uzn'll1éhO ~. uprl~v~~~anfelské matce proti nemanželskému ::lIteh ~arok
.. d:ikatur.a fJf~~č. zák. jen z toho důvodu, Ž': rod~nný ~omer meZI, ne.
kou a ·e·í rodinou a nemanzelskym dltkem rov.na se

t

yt/

i

rOdi:n~~U P?~ě~U

~~~~~lss1.m~. rs~~i~a~rb~!i~~m~t~~~~

celku
mezi
(srov. zejme?a lO:h. ~~~ lpl~~~r~ mezi dítětem a jeho nemanželskym
z!ikon ne~n.a r~, lUne
v na adeném rozsudku, na jehož vývody
otcem, "coz 1e bl~ze rozv~deno Ne~anželiSké ditě nepatří k rodině ?ese v, tfs~Z~~ ~~~ruto~~toa~~~fíSIUší ani otcovská moc, ani .Fna~á,p;ava

~ar~z~nného pordě~~dP:ýštícl í ,a pOUh:e~etžoe ~~~:~~~~; :~I~~~ ~~nbylo

.. kd ž byla snad ra ne sp nena -

,

"

~hor~ uvedeno, odůvodniti nárok podle § 1:>4 obc. zak.
čis.
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a.

Pensijni pojištěni (zál<. čís. 125~31 dSb . z. ~')~ec podléhá pensijSoud .est oprávněn rozhodnouh, z a zames n
'h "d
oimu poji~těni, aniž by ~yčkal rozhodnuti popř~~~:rpoh~o~~~V~e;'~~ě:é
Povaha nároku zamestnancova na za
doby po.?le zák. či~. ~25,/!1ISb. zě!~;vatelem přihlášen k pensijnim!!
Zamestnanec, lenz ne y zan;t .
'br du i toho co by přtstn
pojištěni, má P!ot! zamdt § a;;~e~) n:;k ~~5j~ 1 Sb. z. ~ n., třebas
padalo na zvysem po e
", ' ; k
nepodnikl sám kroky. o přiznam teto cast y.

fI.:'

(Rozh. ze dne 17. října 1935, Rv 1\ 541/35.)
Srov. sb. n. s. čís. 8643 a 14160.
' d ' b I zaměstnána u žalované
,
žalobkyně podle žalobmho pre nesud,P , .d 1 března 1903 do
'k'
nského domu a hospo ars t VI o . .
.
k
. k
la o sprav yne pa
t t .dobu dostávala od žalované firmy jedna
konce. února 1932 a za u o.·
k omě toho různé přídavky. Žapeněž~tý. plat a je~.nakd,bYj.etj.i vS:~:j~n~ :opfečníci opětovně žalobkyni ujišlovana fIrma po pnpa e
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ťovaIi,

že o ni až do konce jejího. života jest postaráno, a že

věrné služby u žalované firmy bude náležitě Odměněna.

dobu aktivní služby platila za žalobkyni nemocenské pojištění a
platiti veškeré sociální pojištění, přihlásila však ji k starobnímu a
lidnímu pojištění teprve od 1. července 1926, ač'koliv byla podle
povinna ji přihlásiti též k pensihlímu pojištění již mnoho let dříve.
opomenutím hlDvané obdržela žalobkyně od Ústřední sociální
ťovny přiznanou invalidní rentu od 1. března 1932 ve výši
116 Kč měsíčně, kdežto, kdyby byla řádně žalovanou k p
lnlmu
jištění přihlášena po celou dobu, po kterou žalovaná bylael1SJnn,,;,,"_
žalobkyni pojišťovací příspěvky platiti, dostávala by žalobkyně
sijního ústavu 700 Kč měsíčně, a po srážce renty od Ústřední
pojišťovny per 116 Kč měsí'čně, 584 Kč měsíčně, případně,
k § 177 a) zák. čís. 125/31 sb. z. a n., 611 Kč 50 h od 1.
do 3'0. června 1934 a obnos 565 Kč 50 h od 1. července 1934.
této renty domáhá se nyní žalobou na žalované, která proti žalobě
mítla především, že o pojistné povinnosti žalobkyně není dosud
platně rozhodnuto, poněvadž výměr pensijního ústavu o tom nestal
ještě pro vznesenou stížnost pravoplatným. P r v Ý s o u d uznal
žaloby. D II vod y: Námitka, že výměr pensijního ústavu ze
·června 1934, kterým žalobkyně byla prohlášena za pojištění
nenabyl právní moci, nemůže obstáti, neboť po.jistný případ
tím, že žalobkyně c1o'sáhla příslušné věkové hranice, a nemůže býti
chyby o tom, že k rozhodnutí o zažalovaném nároku jsou
soudy, nikOliv úřady správní. Že soud má rozhodnouti, zda
byla povinna žalobkyni k pensijnímu pojištění přihlásiti, nemMe založiti
snad nepřípustnost pofadu práva, neboť soud k rozhodnutí
určující otázky ve sporu jest sám oprávně.n. Podle § 73 nař. ze
června 1914 čís. 138 ř. z. přihlášení zaměstnance k pensijnímu p~t;l::~"
náleželo zásadně zaměstnavateli. V tomto případě p<!k nebylo
úřadů správních řeši,ti in abslracto otázky veřejného práva za
lem, aby se pak strany mohly dovolávati vÝfOlku správního
sporu o nárocíCh sowkromoprávních. Otázka pojistné povinnosti
otázkou předurčující pro soukromo!právní Spor 00 náhradu škody a
opomenutím přihlášky 'k pensijnímu pojištění (viz čís. 8286 sb. n. s.).
Skutečnost, že výměr úřadÚ'vny A všeobecného pensijního ústavu ještě
nenabyl právní moci, nemůže býti důvodem ani pro přerušení sporu,
méně pak snad pro zamítnutí žaloby pro předčas.nost Žalobkyně byla
zaměstnankyní žalované firmy a tato firma ji nepřihlásila k pensijnímu
pojištění. Zbývá otázka, zdali funkce, kterou žalob!kyně II žal'Ované firmy
skutečně vykonávala, byla toho, rázu, aby ji podrobila pensijní povin"
nosti. Žalobkyně byla samostatnou správkyní panského domu i polního
hÚ'spodářství ve V. K. i v J., byli jí podřízeni obzvláště dva hajní, ktefí
sami žalovanou firmou byli k pensijnímu pojištění přihlášeni, takže již
z toho nutno vyvozovati, že tím spíše podléhala pensijnímu pojištění
žalobkyně ja'koiejich nadřízená. Žalobkyně měla ve své správě sýpky,
sama rozhodovala o tom, co se má ze sýpek vzíti a podle jejich disposic
byli přijímáni a propouštěni dělníci, jejichž mzdy žalobkyně určovala,
schvalo'vala výplatní listiny, určovala způsob obdělávání jednotlivých
polností, byla jí svěřena správa parku a zahrady a dozor nad přísl'ušným

měla

k

dlSpo~c! b~~vZ~~lI~ si o svých funkcích a opatřeních
.

ozději

'.

~ro d~bYl~~o~al~u t~vární

automobil, spravo'vala zá-

válečných I~~ech

krmiv
s
pokladnou, ve
ktere pa s _ I
' v němž odebíralo poživatiny ves er~
.V(JV4'"
konsum za ovane,. .
očtu řes 1000 osob, takže jlz
ai'edln.jc:~~ a dělnictvo žal?v~ne firmy V} -lg o obyčejnou hospodyl1J
'.1
funkcí nasvedcuje tomu: ze nečs ,
í čemuž ještě vÍCe
-stnanou snad po, vytce fU 11l prac,
,
zan:,: . to že žalobkyně též sama obstarávala v:"šk:r~ narovnez 1 ,
_, f
ěla pnrucl1J pozařízení 1':0 ~anský dt~ ~alo~~l~ent~;úgto~ávala s tovární

sv~,,)~~e~~~ z;ez;;~~~'ávaf;e v~bec - fy~ic~é prá~, _ ~ý?rJo~~~

•..·••..

pO'!(la;J,ncspočívala v o.rganisování {~á~':nar~~h~~~a:;nr~sfo~ aj~tsvěřená

polníh.o a, v doz~l~ě~:ag'gl~:it~ejest také, že žalovaná' sa~a p!a!i1a
správa ma byh pro k' . "-C í po celou dobu jejího zamestnam a
žalohkyni_ n_en;ocens e Pdojls:n 1926. Musila si tudíž žalovaná být}
,hlfobm pOjlstem teprve o fO u
_. dné sociální poiištění žalobkyne
že jí náležlh' p~st~r;tL~~c~ ~~IO j~jí povinností ohlásiti ji té~
k rozsa u jejlc
"1
k d
stila se opomenuli,
ústavu. Jestliže tak
pa 0l'u t roto "koda žajest po_k!áda~i za zavinění ž.~17~a~e ~~T~t~l!n: jest právě nálobkyně v pnclDne SOUVIS!OS~. s j t 'es{ žalovaná firma povinna podle
sledkem to~oto, oP?l~e~~h, pr-'k;~~z n~hraditi. Na základě těcht?_ úvah
§ 1301 obc. zak. za_o ym s.
růvodllího řízeni, dospěl tudlZ so~d
a zjištění na podklade proved~n~ho p "-C . podléhala že opomenuhm
k Z ávěru, že žalobkyne pensljnlmu._pt?jl,Sr,ea!'d1ne- pr-I'hl"š~na k čemuž se
I k
pOjlS
'. am.
žalované neby a
pensi]"n'mu
I
. _ em
. _alované nemohlo '
nic_
memh
d d' , že by na tomto zavlllem z
,
. osti
ještě o av_a, . _ bk n- že odléhala pensijní pojistne povllln .
případné vedoml zal_O
~'t _P- I ke spdvě podniku a dotazovala se,
Ostatně žalo,bk~ně ~e_~? I ra ~J':;:I~
se Jí odpovědi, že jest správně pozda jest spravne pOjl~ ena a _
'I
ároku týká tedy vzal soud na
jištěna. Pokud se výse UPI~~_ov~n~;~d~vny A vše;becného pensijního
základě výměru, re_sp. vyj~ 91"1'1 30 června 19134 a 19. září 1934 za
ústavu ze dne 11. c:;rvna _ ,'.
. oškozena o měsíční částky, jak je
zjištěno, že žalo~kyn~ sk~tfcge'6est ~titu uvádí a proto bylo. žalobě vyv poslední úprave sveho' za o ll! dO pd" odu" '~k i co do výše. O d v o _
- . v p Inem
' r ozsahu
co od uv
"d
_.
I _ I bk n'
_ '_,jak ,_
.j' í žalované a pnzna za o y 1
hoveh
I a c í s o u d vyhovel castecne o vo an 1934 mlsto 611 Kč 50 h pouze
za dobu od 1. března 19~1 do' 30. června. t 565 Kč 50 h pouze 347 Kč
483 Kč měsíčně a od 1: cerven.ce \~t~ n:~ ~oud prvé stolice a) přiznává
měsíčně. D ů vod Y:, zalova;,a vy L a~; 1 března 19'31 a nikoliv teprve
žalobkyni nárok na nahr~dy sk<:d Jl,z oměr žalobkyně trval až dOl 28.
od 1. března 1932, kdyzte ~Iuz~ ny .p _, ) rae'udicielní otázku, zda
února 1932, b) neuznal na d~lene .zavmen~ c el;si'nlhO ústavu si rozřešil
žalobkyně podléhala pOjlstne yOVI!,~?S~1 strávn/mu a d) přiznal žalobsám a nepřenecha! }o,;hodnuh °lull! u~~7 ua) zák. ze dne 21. úno~~ 1929
kyni nárok na zvysem v,: s.my,s § ze dne 14 července 1931 els. 125
čis. 26 sb. z. a n. ve zne~l zako~a né 'sou ne~podstatněny. Podle § 20
sb. z. a n. výt~y po~ a) az e) uve. ~m Joiištění přisluší starobní důcho.d
odst.
z~kona o.mva
penl~dn~ho
b~z průkazu nezpůsobilosti k vyve výši1 citovaneh?
a na míste duchodu
1 ll!

~~~~iF'~h~

neučml~,

A

b

-
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ko~~ povolání po dokončení čekací dob

kten dokonalí 65. rok a žensk'
..1, (§ 16) "'LIZ'KYlTI POllstě",
žívota. Žalobkvně dov;sila 60 rJ~n,'p0t'stencum, kteří
dne 23. února' 1871 takže by' 'lzlvko la 23. února 1931, jsouc
. tavu, nárok na sralobní
'
me a (yby byla, p oJIs
'''t'ena II r'HO',"
us
důch d ' . '
1931 b,ez ohledu na to, že b I; u P;;Íl ton;ut~ ustavl~ již .od 1.
le)' ,sl~zební poměr u žalovan~ skončiio~~ne h dale .zamestnana a
Jlstenl, počínajíc zákonem ze dne 16 sec ny zakony Ol 1'0""1 n1 m'l
rok 1907 a končíc zákonem ze d
2' I?rosmce 1906 čís. 1 . z
sledují účel, ",by zaměstnanec b 11<; 1. uno~a 1929 čls. 26 sb. z..
zováním, a tomuto účelu by se y!':'IProkÍl sve vuli chráněn před
'''t''
.
pncI o dyby zame'st
.
JIS enl vzplfal anebo souhlasil b b l '
nanec, Jenž Se
potrestán tím že by musil bud" a XI č y, nespi avně Pojištěn, měl
, nedostatečným vyu
ne nebo z čá s t"I nes
, t·
p o··
JIS. . r·'
emm nebo
'''t''
I škodu
vzešlou. Přihlašovací novinnost ,P0j1s e~'m nebo nesprávným POJIIS","
povinností žalované aby žalobkestul~,:~n.a zaměstnavateli a
jištění a nikoliv k so'ciálnímu
.X~l pn lastla řádně k
neučinila zadost své povinnoft~Jl~ cm ~ I 50 ,pozdě.
lobkyni nepřihlášením k ensi' '. Jest vy'~u5n~ saoma
ze
to, zda i žalobkyně nes/na Jnlm,u ~oJ~stenl zI?Usob~nou bez VH"CUIJ."
Praejudicielní otázku zda žf~~~en: teto p.ovmnosÍl spoluvinu
řešil si prvý soud zc~la po prá y~e ydlehal a pensijnímu poiiii.1·;<,
poukázati na správné v' vod vu sam.. tomto ohledu stačí za.lov·a:ni
věci nepochybil prvý SOlId nlakn~pad~ne?o rozsudku. Za tohoto
h;a.du šk~dy proti žalované ~ dŮ~~d ze za!ob~l:'ni .přiznal ~árok na
tem. To Jediné v čem prvy' so d u hnep~lhlasem k oensljnímu
. k
' podle § 177 u poc
ybl! " Jest'ze pnzna
"
I
.
naro
na zvýšení
na tOtOl zvýšení příslušel 'en tě':) z,:~o~a ? pensijním pojištění.
června 19'32 a doložili potřebný .poJ!~tencum, kteří jej uplatnili do
šení důchodu na předchozím u~~f',u .az& (O.dsl. ~). ~áviselo tedy
lobkyně by byla skutečně ná k
ne~:. ,ym nem vsak
zda
řádně přih!ášena k penSijní~~ pnoji~~lnStm~'platni1a, kdyby
an: s~ma, ze se pokusila o uplatněn' . k Imo t~ ,ne!"rd:Ia žalobkYllě
sazem -tohoto nároku znemožn
I . naro~ II na zvysem a ze jí
šení k pensijnímu pojištění Te~o vm.~u ~al?v3'né v dtlsledku nel)ři!,l:íc
~ jest zahrnuto v částkách 611 ~g 5~~se111 Čl111 měsíčně 127
. a :;55 Kč 50 h, které
zalobkyni přisoudiL Odvollací s
náhradu škody v rozsahu z " o.ud Jest nazoru, že žalobkyni
toho vypočítává náhradní nX;;,s{n! podle § 177 a) _nepřísluší; dúsledkem
1. března 1931 do 30. června 19:~lo~kyn'. tak!ol: Z~lobkyně pobírala
starobní důchod v částce 117 Kč ': .~s!red111 SOCiální pojišťovny v
od téže pojišťolvny 163 Kč měsílčn;e~,c~e a ~obí;á.?d 1. července 1
?eho p~nsijniho ústavu v B. příslu; e I ~ .e,sdelem uradovny A VSE'O'Llecsena VCas a řádně u pensijníhol ú:t
y ~alo~kym, okdyby byla přihlá
oheldu na zvýšení podle § 177 ) _ a~~,. s mo m duchod - arciť bez
~?,:á~í škoda, kterou žalobkynaě utr v,fastce,?O~,Kč.měsfčně. Podle toho
]~~te;l1, ~a dobu od 1. března 1~}311 ~~ ~ nepnhlasel11m k pensijnímu
Slcne a skoda, kterou trpí od l '
O. června 1934 Jen 483 Kč měNe j vy Š š í s o u d obnovil' ~e~venc~ 9,34, jen 437 Kč.
soudu, nevyhověv dovolání žalovan~~olam zalobkyně rozsudek prvého
0

0

I

v

!

Důvody:

posouzení spatřuje žalovaná firma v tom, že soud odk tomu, že v době od 1. ledna 1909 do 1. října 1914,
pensijní pojištění vybudováno na zásadě pojištění ze zákona a do> "n",va se názoru vysloveného v rozhodnutí čís. 55,z8 sb. n. s. Nejvyšší
odpustil všwk v pozdějších rozhodnutích zejména čís. 8995 a 9576
s. názor vyslovený v rozhodnutích čís. 6528 a 5880 sb. n. s. a vyzásadu, že zaměstnavai'el ručí zaměstnanci za škodu, jež mu
v důsledku toho, že nemohla mu býti pro opomenutf včasné
započítána do čekací doby služební doha, odbytá za účinností
.
čís. 1/07 ř. z., nejen protol, že ho nepřihlásil k pojištění
v dodatečné lhůtě podle § 73 odst. 7 cís. nař. čís. 138/14 ř. z., nýbrž
též proto, že ho nepřihlásí! k pojištění již za účinnosti zákona čís. 1/07
z. Pro stručnost poukazuje se na důvody dotčených rozhodnutí. .lest
pensijním pojištění soukromých
správné, že předpisy zákona
zaměstnanců jsou vydány v oboru práva veřejného, neboť tO'IOI pojištění
tvoří součást státní sociální péče. Samostatné rozhodování o otázce,
zda zaměstnanec podléhá tomuto pojištění, přísluší úřadům správním.
Soudy jsou však oprávněny, aby, rozhodujíce o nárocích soukromoprávních, řešily také předurčující otázky veřejnoprávní, aniž by vyčkávaly
fQlzhodnutí o nich příslušnými úř"dy správnlmi. Teprve pravoplatným
rozhodnutím jsou soudy vázány. V souzené věci rozhodnutí úřadů správních nenabylo moci práva, právem rozřešil si odvol'ací soud v důvo
dech rozsudku otázku, zda žalobkyně podléhala pensijní pojistné povinnosti (srovn. rozh. čís. 8643 sb. n. s.). Ježto v době před účinno-stí
zák. čís. 117/34 sb. z. a n. příslnšela žalobkyni starobní renta po-dokonče'ní 6ú roků bez průkazu nezpůsobilosti k výkonu povolání a i tenkráte, když ještě je vykonávala, vznikla jí skutečná škoda, když nedostala obnosy, připadající na dobu od 1. března 1931 do 1. března 1932,
třebaže v té době dostávala ještě slnžební plat. Nejvyšší soud odůvodnil
již v rozhodnutích číslo 13207,9880, 6711 sb. n. s., že nelze spatřovati
spoluzavinění zaměstnancovo v tom, že nepoužil oprávnění zitkonného
a neučinil sám pojistnou přihlášku. Nelze přihlédnouti proto ani k uplatňovanému spoluzavinění žalobkyně. K d o vol á níž a 10 b k Y n ě: Tato
upl'atňuje dovOlací důvody podle § 503 čís. 3 a 4 c. L s. a spatřuje
mylné právní posouzení v tom, že odvolací soud vyloučil z přisouzené
částky obnos případající na zvýšení podle § 177a) (zákon ze dne 14.
července 1931 čís. 12'5 sb. z. a n.) . .lest správné, že nároky na započtení po-Ioviny nepojištěné doby podle zirk. čís. 125/31 sb. z. a n. musí
uplatniti pojištěnec sám. Nárok ten. není však nárokem samostatným
a nepřísluší zaměstnanci sám o sobě. TýŽ jest pouhou částí důchodu invalidního a starobního-, musí býti tedy předem spllněny podmínky pro
výplatu tohoto důchodu a další zvláštní podmínky. Právě opomenutím
žalované firmy se stalo, že žalobkyně nemohla prokázati, že jí zásadně
vzešel nárok na starobní rentu. Ztráta zvýšení v důsledku započtení polovice nepojištěné doby jest jen další částí škody žalobkyně, jež rovněž
jest v příčinné souvislosti se zaviněním žalované firmy. Když pak ža-
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lobkyně zjistila, že nebyla. vůbec přihlášena k pensijnímu po·
lze JI zbavIÍ! naroku na nahradu této části škody proto ž J
kroky o přiznání, jež již od počátku byly bezvýsledné. ' e nelJodlnik
čís.
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Závazek okresu (v čechách) poskytnouti obci subvenci
mostu je rázu veřejnoprávního.
(Rozh. ze dne 18. října 1935, R I 1033/36.)
. Padl: tvr~ení žalující obce zavázal se jí žalovaný okres
k uhrade nym ve zbytku, zažalovaných nákladů stavby mostu.
s o: u d JednaJe. oddelene o vznesené námitce nepřípustnosti
prava t'll!o z.an~ltl, shledav c že nešlo o veřejnoprávní póměr mezi

samospraY,nyn;1 svazky a ze by~kres jako' nadřízený orgán
v hospo'~arstvl obce. Rek u r s n I s o u d námi'lce vyhověl a žalob
mltl. D u v ~.~ y: Dle ~fOItokolu o schůzi okresní správní komise u
ze dne 29. TlJna 1933 Jednalo se již tehdy o formě financování
mostu oikresem. Podle vyřízení zem. správy politické v P. ze dne
topadu 1932 okresní správní komise ve V. považovala stavbu
nutnou, by byla spojena síť okresních silnic v obou nnhd",'""
v-ského a vytvořil .se tak jednotný komunikwční celek;
okresu ,pov,ohlo m"~lsterstvo veřejných prací výnosem z
1932 pTls~evek na upravu okresní sÍ'!lnice u téhož mostu v
Vedle spojení dvou státních silnic tímto mostem hlavně sZe"lUjlCI
I s~ojení n;ezi někoHka okresními městy. již z toho je viděti, žeUSllaclnilo'
nU!1 sporn,e su~~enc.e stalo se ,okresem u plnění jeho činnosti
plaVn!, lezto z~lzem mostu, tTebas okres jej nestavěl, přec POdpOf(NaL
spolecnY'pmspec~ okresu ~ Jeho obyvatelů, a nerozhoduie, že snad
m.ohlo n;esto. K. (zalobce) I bez subvence se strany okl:esu stavu
ve~Í! ízak čls: 125/27). Poskytnutí této subvence ;est akt veře;nl)
pravn!., PInem ta~t? pře~za!é bylo p'iněním závazku J veřejnoprilvníha,.
a ~teJne aktem vereJnopravmm Je zastavení dalšího placení toho
~pevku podle. usnesení okresní správní komise z 27. listopadu 1928.
Jde tedy o narok~ou~rom~pr~vní, o kterém by soudy měly rozhodovati .
podle ~ 1 J.. n.,. nybrz o naro,{, o kterém třeba rozhodovati v pořadí
InstancI spravmch.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
D ů vod y:

Ne,?ůž.e býti o ~om ~ochyb~.ost!, že lakl' veřejnoprávní svazky samospravne, poku~ JIm zakon pnznavá povahu samostatné právní osobnost~ ';l0hou mezI sebou předsevzíti právní jednání k založení právních
pomeru povahy soukromoprávní a že serwk může státi i mezi svazky
nayzájem nad~í~ený,:,i,. případ~ě podřízenými. Než v souzeném případě
neslo o takove Jednanl k zalozem poměru soukromoprávního protože
oba svaz.ky .n~,::ystupov~ly ja:~o osoby soukromého práva, n~brž jako
samospravne urady v teto sve vlastnosti a u výkonu veřejnoprávních·
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podle tvrzení žalující strany žalovaná převzala na sebe
.:.záv,,,eK přispívati jí k úhradě ná:kladů stavby mostu, neplyne z toho, že
.••• 0;'·" jíti o závazek povahy soukromoprávní, nebo,f mohou býti založeny také závazky povahy veřejnoprávní, na jejichž splnění může býli
právními prostředky naléháno, ale ovšem nemůže k tomu dojíti soudním
sporem (§ 1 j. n.), protože právě nejde Cl občanskou právní věc. Při tom
. . nerozhodno, dojde-li k takovému závazku z dobré vůle anebo na zázákonného předpisu, a šlo-li o zájmy jenom místní nebo také širší
my celého okresu. Věc se má nejinak, nežli byla-ti by žalobkyni při
>l"'C"~ subvence zemská nebo státní; kdyby slibená ,subvence, ať ke
slibu došlo z jakéhokoli důvodu, nebyla vyplacena, nemůže býti o tom
pochybnosti, že by nemohla býti vymáhána pořadem práva u soudů.
čis.
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K výkladu automobilového zákona.
Koho jest uznati za provozovatele vozby a za

řidiče

aula.

(Rozh. ze dne 18. října 1935, Rv I 2471/33.)
Žalobci domáhají se náhrady škody vzniklé jim srážkou auta žalované Magdy F. s jejich autem. Podle tvrzení žalobců zavinil srážku
auta žalovaný Bedřich B., který auto žalované tehdy řídil. Za škodu
ručí podle § 1315 obč. zák. i žalovaný Dr. Eduard F., který auta používá k soukromým i lékařským účelům. P r v Ý s o u d uznal žalobní
nárok důvodem po právu proti žalovanému Bedřichu B., jimlk žalobu
zamítL O d vol a c í s o u d nevyhověl odvolání do zamítající části rozsudku prvého soudu.
Ne j vy Š š í s o u d změnil rozsudky obou soudů a vysloví!, že žalobní nárok je solidárně důvodem po právu i proti žalo'Vaným Magdě
F. a Dru. Eduardu F.
Důvody:

Nejde o skutkové zjištění, usoudil-Ii odvolací soud, že Dr. F. byl
podnikatelem vozby, a v tom směru jest výtka rozporu se spisy v podstatě výtkou nesprávného právního posouzení věci. ježto vývody dovolatelovy v obou směrech úzce souvisejí, lze o nich pojednati zároveň.
judikatura nejvyššího soudu se ustálila, pokud jde o otázku, koho jest
pokládati za provozovatele vozby, na přísném, z duchu zákona automobilového plynoucím stanovisku, že provozovatelem jízdy je jen ten,
kdo na základě pevného smluvního poměru k majíteli auta má auto
k disposici tak, že po určitou dobu přestal vlastník auta býti pánem
vozby, pozbyv možnosti nakládati se silostrojem (viz rozh. čís. 8509,
9702, 12043 sb. 'll. s.). V tomto sporu nepodařilo se dokázati jsoucnost takového smluvního poměru mezi Dr. F. a Magdou F. V tonito
směru nemohou ani vzdálenost vlastni ce auta od místa, kde auto obvykle stávalo, ani skutečnost, že ho Dr. F. užíval k vlastním účelům,
býti rozhodnými, když nebylo dokázáno, že vlastni ce neměla disposice
s autem a že by nebyla bývala oprávněna auto kdykoliv odníti z dispo-:ivilnf rozhodnut[ XVIL
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sice Dr. F. Kromě toho dál se provoz au't'a též ve prospěch
ne"boť ji_Dr. F. voz! z místa na místo, t. .i. z bydliště jejíhó do m."~(l"
mesta. 510 Ú' pomer pouze prekaristický, a žalovaný Dr. F.
vo~ov~telem vazby .. Jeho loJi dlužno naopak ze správného ,t"ňA"\~
pr~vlllh? p~suzovatl ta.k, ze, "~ejsa. provozovatelem jízdy, byl
dlcem Jlzdneho sllostroje, o nez tu jde. Neboť řidičem jest .kdo '
nické řízení jízdního silo stroje, tedy kdo naň dohlíží kdy' ž st ~a
. . 'b I h ' .
,oJI. a
Je) o s u uje v provozu (VIZ Gutenstein-Hartmann: Komentář v § 1
zak., pozn. 14), a nesejde na tom, že v době škodné události s . d
osoba se skutečně řízení auta uj'ala a s autem nakládala. Žalova n~ D
"k'
ny r
ru Č I' vsa
I pro t
o, 'ze se podle pře?~isu § 51 vlád. nař. čís. 81/1910
nepostaralo to, aby au~o - kdyz Je nechal bez dozoru státi před
tmcem - , nemohlo byŤ! uvedeno v pohyb osobami
nebof, i když je uzamkl, přece nechal klíče umožňující nři'd,.~
z lehkomyslné nedbalosti (§ 1297 obč, zák:) ležeti
na hostÍllskén
stole, u něhož spoluobžalova(1ý B. s ním seděl, a tak mu
s autem ~ jeho ,~ízení umožnil. Důsledkem toho bylo vedl'e
Ma~dy F. jako maJlt~lky auta podle § 8 zák. uznati též na ručení
v~n~ho Dr. F. a netřeba se již obírati otázkou, zda vozidlo neI1m",,"
n~nym" postuper;r B-ovým bylo odňato i disposici majitelky
~.evadz tato ruČI pod!e § 8 aut. zák, bezpodmínečně za provinění
f1~IČe (D~. F,),o k~ery ~kodnou, událost přivodil svou nedbalostí.
darnost zavazku vsech zalovanych plyne z předpisu § 3 odst. 4 aut
a § 1302 obč, zák.
.

i.
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Zánik spolku jako sporné strany za opravného řlzení.
~dpovědnost spolku 7.a jednání jeho činovniků ve věcech

8011Ťeze.

(Rozh. ze dne 18. října 1935, Rv I 1701/35.)
Žalobce, sporně, tv~dí, že žalovaný spolej{ se sídlem v P. sdružuje

autoflso~ane c~vlln: mzenjry kul~urní ': tuzemsku, kteří provádějí vodni
stavby kulturm a ]menovlte mehoračm. Spolek ten učil1il k zemskému
úřadu v P. písemné podání ze dne 12. května 1931, psané v sekretariátu
spolku 2'a, úřed~ím papíře je~o a podepsané předsedou spolku inž. Vác-

lavem S-ym a Jednatelem mz. Karl'em H-em, V Dodání odvolává se na
;,~nesení valné hromady spolku. na které prý čle~y spoIku žádáno aby
ura?u ~děleno bylo, stanovisko k zadávání melioračních prací čast~ nezkusenym a pOne]V1Ce teprve se zařizujícím mladým civilním inženýrům
~~ltu'fllím. V da.lším v,arují se v zájn;u, celé kulturně-inženýrské praxe
u,ady, wby velko podnrky nebyly zadavany mladým začátečníkům kteří
na ,úkol takový nestačí pro nezkušenost, nezapracovaný personál, nemOZllÚ'st kontroly a pro malé finanční prostředky, Tím jsou poškoze'ni
I !ll}adý ~odnikate! i starší civilní inženýři, na prázdno vyšedší, i staveb~I':'I sam!. V po dam ~e poukazuje na skutečný případ a to na to, že
mz. P. (zalobee) obdrzel: jako první zodpovědnou práci »Vodní družstvo

N « ve výměře téměř 500 ha v rovinatém území. Mno~stfví trati;~dů
",us'e Je býti přeloženo, regulace opravena pr,:. nespravpe ~ngovan!. a
nivelocváno, Právem vytýkalo se dozorclln uradum, ze schvally
."rláni velkého toho podniku nezkušenému podnikat~li, ~emuž m~lo býfi
abráněno, když o podnik ucház~lo ~e sedm zkuseny,;,h podmkatelu;
z I bci aČ jinak snaživému, soucasne zad ano aSI dalslch 6 podm~u
Za ~bo;ným výsledkem přibližně stejným, V podání vyslOVUje se dale
O
b va že v budoucnosti ukáže se vadný postup v zadání prací. Z této
~b~vy' vyplynulo uvedené rozhodnutí spol,ku. Stačilo v po~át~ích, zadádale tvrdl sporne, ze udaje jeho
t 'l začátečníkům práce menší. Žalobce
va
" ze ab so IV{:~;ra I"'
" , s t ud'}~, d 0se týkající jsou vesměs nepr~vdive,
.,pf!S Iusne
'hl titulu inženýra prO' vodll! stavby, mel v pnslusnem,~boru ~ehletou
S~axi, zvlášť ještě" půl roku se př,ijJravoval na ~u"tonsacm Zk??sk? doráhl diplomu" o,svedč~1 plno? kvah,flka';'l a provadel stavby svere~,e b:zdně. Finanom pomery ma dobre. Vsechny stavby. provedeny radne ~
~:z vad, Zadávání podniků veřejnými korporacemI schvalUje zef!1sky
úřad, Žalobce i členové spolku jsou soutěžitelé. PdOdbá~ín: dopushl se
spolek nekalé sou~ěže, ježto, d?st3'v ~e ,v rozpor s. Ol }Y!11,1 f!1ravy ,sou~
těže, dopusUI se jednání, o nemz vedel neb mus,l! vedeh" ze posk~dl
žalobce, Žalobce navrhl, by ža'lovaný spolek byl proto uznan povl'llnym
zdržeti se údajft činěných o' žalobci v E?dá~lí, n,~ zemský ú~,:d ;e dn,;
12 května 1931 shora uvedených a rOZSlfOVall1 JIch, odstrall1'lt zavadny
st;v, způsobený tímto podáním tim" ž,e učiní zemské~u úřadu v P. ~ov,é
podání, kterým odvolá údaje v poda~l. z~ dne 1~. ,ikvetna ,I ~31 obsazene,
pokud se vztahují na žalobce a uvereJll1 odvolam na sve utraty v ~en
ních listech, Žaloivaný doznal, že bylo skutečně zas'l:áno ,k zen:skem,u
úřadu v p, podání ze dne 12, května 1?31 obsahu ~~e,d~neho v, zalobe,
namítá však hlavně že nestalo se tak fIrmou zaVaZUjlCI zalovany spolek
ok odpo~ědnosti za 'obsah, žwl'ovaný není legitimován, a ,i kdyby se či~
sám stal, nelze jej také subsumovati pod ustan?vem 7akona
neka!e
soutěží. P r v Ý s o u d uznal podle žaloby. D u vod y: Zcela bezduvodnou je námitka žalovaného, že se podání nestalo pod firmou spolek
zavazující a že spolek nebyl pasiv.ně legi't'imován, Podle sta~ov žalovaného' spolku je k podpisu spolku podle § 10 nutno podpISU pred'Sedy neb
místopředsedy a tajemnlka, spolek Vll či úřadúm zastupuje předseda, ne~
tajemník. Veškeré tyto náležito~ti, iSOll dá~y. ~utn.o pr,ot? se ",:~~yvah
jádrem sporu samého, zda jednall1 zalov~11;elJOl )e~t" jednan~m pnc!clm ,s~
zákonu o nekalé soutěží. Žalobce pokláda jednam zalovaneho za lednam
podle kvalifikované všeobecné klausule ~ ~': zl~h~ování. ,Žalova11;ý o popírá, že by bylo možno považovah zaslall1 Jl1kn,mmovanych ,?Op,rsu za
činy, přihodivší se v hospodářském styku. POjem hospodarsky styk
nutno však v daném případě v>:ldádati v ~i,rš.ím smys'h; a n:rtno považovati tudíž zaslání dopisu za č1'llnost SIUO~lCl k uh~je~1 pO'treb ,s.;r0I,ku,
jejíž pohnutkou a skutečným ná~ledkem .lest d?,cII~ll1. hos~odarsk~ho
prospěchu členú spolku. Nelze dale uznatI I dalsl naml,t~u zalovan:~o
spolku, že by zaslání dopisů na úřadY,11;estalo se za u,celem" so~teze.
Z obsahu dopisu samého i podle výpovedl shora uvedenych svedku vyplývá zcela jasně, že byl zde úmysl soutěžitelský!ll,ezi mladšími ,a st~r:
šími kolegy inženýry. Soutěží nutno právě rozume!1 0'':0, spoluzav,od~n:
o výkony, ať již členů či nečlenll spolku. Spoluzavodem tu mUSl byb
y
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ovládáno mravními zásadami, které musí zachovávati všichni kdo'
na onom spoluzávodění účast. Jedná se tu o povšechné z,{sad z
v~škero;, ~ospo?ářs~ou ó".no~t vůbec a kterým se musí pOdřídit/
~udč.astnemk- na teto - ck'tnnol~t!t" Ctndno,stli. této mťtže se zúčastniti právě
J~ mec ]a' o I ~P?- le ~v as , je na:! se o spolek zahrnující v sobě
dmc~,.'p,ro~ozujICI stejnou h?spodarskou činnost jakol jedinec s
soute,Zl~:I: Zalobce ?yl ~ praClm v c:boru své činnosti plně
_
provadd melIoračm prace pro vodnI družslv-o v N, řádně a k úpln'
kOje,;ostI, provedl je dokonce dříve, práce byly úředně za soe1r,;"n<_
s~hval"ny. Pakli se snad mohlo jednati o nějaké vady byly to
čatku. pr,,;cí a to pepatrné~o významu, způsobené ~enší .px,ne'énclu
orgamsacl a vadnym 'po~a~lm. :'akli stavební správa - dáti
o
doz?rce, st~lo Se tak. jedm~ z duvodu pra'kti'ckých, šlo o velký PO,c1niik'
a. zjev ten Je.o?vyklym. Vsechny tyto okolnosti a menší vady neluělv'
vsak na ~oill~cn~ pro;:-edení c,elé'~o pod!1ik~ podstatného významu
~rot~ veskeore vyt,ky. zalov,!,nym za!ObcI v mkriminovaném dopisu ři"1';;nE,
uplne bezduvodnyml. Sami členove spolku doznali že podání spolku
shora,l/v~dené úřady působilo mezi členstvem ro;vratně, vyd"no
!,esporavny~h l~lorn;ac~ a bylo. tudí,ž nejen ethicky nemorální, ale
I ~I?us?blle P?sk?dltl zalO'~ce jako soutěžitele, čeho-ž si žalovaný
bytI ve.dom. Udaje uvedene byly nepravdivé a nelze je považovati
.
za kntIku neb ,něj~ké oprá'.'nění, ~čemuž, by snad spolek podle svých
stanov byl, o~ra."?en a kter~c~ se zalovany, poukazuje na §§ 2 a 3 stanov, d?volava. Ucel spolku je l.asně a přesně vymezen v uvedených ustanov~nI~h a o,:vede.n)' I. pros~redky k dosažení ,Úlčelu. Za prostředek
spravn~ nemuz~ ?yh vs.ak mkdy považovaáno jednání spolku učiněné
uved~!,y.m m:knmlnovanym dopisem. O d vol a c í s o u d nevyhověl
DdvooJam. D u v ? ? y: Pokud jd~ o pasivní legitimaci žalovaného ke
sp'Oru, bylo podam mknmmovaneho obsahu učiněno a bylo učiněno ža]'~y~ým. Odv~latel shledává neúplnost řízení v tom, že prvý soud ne:JlstJl ~o~lovn~~c: 'O?sahu .podání toho ani, jak byl'O podepsáno. Ale,
,ze pO~a?l, tvon.cl. zaklad za!oby, te?LmaFcí ob~ah v žalobě reprodukovany,. bylo učmeno, uznal zalovany jlZ V zalobm odpovědi že na valné
hro'."ade Jeho byl'O Usneseno 'Obrál'iti se na kompetentní úřady aby se
docllIlol pr?g!amo,:éh? z~dávání melioračních prací. A že Žalovaný
spolek pOda!,l,to UC1'llrJ., .Zj.1StJi prvý soud dostatečně. Dalšího zjišť'Ování
ú~,sahu ~od~m toho, ::m jako..bylo P?depsán'O, nebylo tedy třeba. Námltlmu, ze zalobce mel se dnve 'Obrati ti na rozhodčí sbor inženýrské
ko.moTY, se pr~ý soud sice zvláště nezabýval, ale nezáleží na tom, protc:z: j~ to namltka ':.erozho~ná. Odvolací důvod nesprávného hodnocení
duk,:zu v otomt? smeru ne:m pr'O'Veden, pmtože 'Odvolatel vůbec neříká
kt~ry~h dukazu se. je.h~ výt~a týká. Ani odvolací důvod nesprávnéhd
pravmho,p.os.?uzem vecI.?em v tomto směru opodstatněn. Pokud odvo- latel pop!ra,. ze jest soutezl!~lem, poukazuje se na správný výklad pojmu
hospodarskeho styku s0':ltez~ '.' napa?eném fOlzsudku a správný závěr
prv,~.h~ sou~u ,z 'Obsahu .mknm!!,o'yaneho podání i svědectví, že tu byl
~outezltelsk~ umys~ meu .mladslm! a. staršími kolegy inženýry. Na tom,
ze ~po!ek. Sam nem p,od.m~a.telem a j~ko takový soutěžitelem, nezáleží.
Stac~,.~e -l".ho ~Ieno,:e jl~1 )sou. Pro:,miti ~e proti zákonu proti nekalé
soutezl muze zasadne kazda osoba, trebas I nepodnikatel a nesoutěžitel

str. 1 I, 36, Hamann 5,13 ad A 3, 50 ad A, Rosenthal 13,62), tím
píše spolek osob podnikajících a soutěžících, jedná-li způsobem pří
~ícím se zákonu proti nekalé soutěži, třebas v zájmu některých, ale na
ú'm u jiných svých členů, nebo i nečlenů podnikatelů a soutěžitelů se
deny jeho, práv~ tak, j~ko má zase ~ktivn! legitimaci k o~hraně svých
. členu proti nekale soutezl, proh mm pachane. PoukaZUje se I na §§ 2 a 3
stanov žalovaného sp'Olku. Mylný je konečně i názor žalovaného, že
právnickou osobu -lze žalovati podle cit. zákona jen, jednal-li za ni zodpovědný orgán, t. j. lysická osoba podle zákona nebo, stan'O'V k zastup'Ování jejímu povolaná. Žalovaná smí býti, i když jednal zaměstnanec nebo
i osoba třetí. V daném případě pódání podepsáno bylo podle žaloby
i žalobní odpovědi předsedou a jednatelem spolku. Oba jsou funkcináři
spolku a předseda jest podle § JO stanov oprávněn zastupo'vati jej i na
venek. Třebas podle § 10 stanov podání úřadům má podepsati předseda
-(nebO místopředseda) a tajemník, nevylučuje podpis sporn~ho podáni
předsedou a jednatelem pasivní legitimace žal:ovaného spollku, protože
předseda a jednatel podepsali je, vykonávajíce činnost spolkovou (v provozování jeho p'Odniku), a žalovanému spolku bylo' tOi známo (§ 17 cit.
z<>k.), aniž záleží na nedostatku práva jednatelova k spolupodpisu
v tako'Vém případě, ve kterém i třetí osoba může zal'Ožili pasivní legitimaci »majitele podniku« ke sporu.
N e j v y Š š í so' u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Pro přípustnost dovol'ání a jeho vyřízení je nerozhodné, že se, žalovaný spolek z usnesení valné hromady ze dne 17. dubna 1935 rozešel
a že snad právě zanikl, protože tím procesní plná moc právního zástupce
žalolvanéh'O spolku nebyla dotčena. V této otázce nerozhoduje ustanovení
§ 1023 obč. zák., k němuž poukazuje žalobce, nýbrž platí zde obdobou
předpisy práva procesního a to §§ 35 a 158 c. ř. s. Tyto otázky musil
dovolací soud zkoumati samostatně, třeba procesní S.oud z popudu žalobcova zvláštním usnesením 'Odepřel dovolání odmítnouti; závadné bylo
by rnzhodnutí procesní-ho' soudu, kidyby byl pravoplatně dovolání odmítl.
V otázce pasivní legitimace žalované strany je nerozhodné, uvádí·li odvol"cí soud právem či neprávem, že žalovaná odeslání inkriminovaného
dopisu doznala, když dovOllatelka sama připouští, že odvolací soud skutečně tu vzal za prokázáno na z"kladě provedených důkazů v souhlase
se soudem procesním. MÚže-li býti žalovaná za obsah činěna odpověd·
nou, je otázka druhá, ale také na ni odpověděl soud odvolací správně ve
smyslu kladném. Nejde tu o smluvni závazek, nýbrž Ol nárok žalobcův
z jednání porušivšího' zákon (quasidelikt); bylo-li pi/k zjištěno, že inkriminovaný projev byl odesli1n jménem žalovanéhol spolku na základě
usnesení valné hromady a že byl p'Odepsán funkdonáři spolku, jmenovitě
předsedou a nad to jednatelem, nesejde již na tom, že nebyl podepsán
jestě také tajemnlkem. Že podpisy nejsou pravé, dovolatelka vážně netvrdí a marně tu nadhazuje, že pravost podpisů nebyla zjištěna, když
k tomu podle ce'l'ého postupu za sporu nebylo pří.činy. Nesejde na tom,
zda je nebo není žalovaný spolek soutěžitelem v poměru k žalobci, nýbrž
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rozhodným je, že k závadnému projevu došlo v hospodářském
za úče!~m ~~u~ěže, j:,k to ~právně dovodily nižší soudy; oovolat'F'lk
sama pnpoustl, ze chlela dosahnouh toho, aby byl v zadávání
vede;, jakýsi sy~tém, což .r.řece musí míti také zpětné účinky na OUUle'ZI
pom~ry; ostat;'ve plyn:, Jlz z obsahu Inkriminovaného projevu,
o ota~~y .s,:ute~e; amzv sejde na tom, zda je spolek přístupný
I starsl';' vmze~yr.ut;J a ze se tyto skupmy nijak ve spo'lku netřídí.
byly Jeste take jme pohnutky a popudy, je rovněž bez významu.
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osoba nárok před vstupem tohoto zákona v účinnost. I to'to ustajest ustanovení výjimečné, nepřipouštějící extensivní výklad.
i v této věci uvážiti, že ustan?vení § .177 z~k: čís ..261/29 sb·vz. a n.
oodle nadpisu »Ustanovem prechodna a zave!'ečna<; raZll prechod•a že ustanovení třetího odstavce § 118 cit. zak. ma na myslI Jen
".vvšem důchodů podle »tohoto zákona«, t. j. podle zvláštního PŮVOD
předpisu § 177 zák. čís. ~'5/29 vsb. ~. a n. a že zák,OIli čís. 125/31
z a n. neobsahuje podobneho predplsu, pko jest predpls uvedeny
třeÍím odstavci § 118, a tedy nevyjádřil, že zákaz vyslovený v § 118
dřívějšího zákona platí i pro zvýšení dávek tímto n?vým zákonem
t noQvené. V rozhodnutí nejvyššího soudu ze dne 2. kvetna 19,35 Rv I
: ~~ a 2447 /33, uveřejněném pod čís. 14344 sb. n. s. byl ovšem vysloven
IS.
právní názor a v podstatě odůvodněn různou stylIsací odsta,;ce
A,,,hétIO a odstavce třetího § 118 zák. čís. 26/29 sb. z. ,a n. Leč z tet?
'zno,sti dikce nelze nic těžiti pro sporný výklad .dotčenych ustanov';l1l,
" W v mají svůj původ v jiných okolnostech. Druhy odsta,:,ec uv,;deneho
~ez118 předpokládá, že zaměstnavatel přislíbH nebo zamcll zamestna!1 cl
opatřovací požitky a že zaměstnavatel byl na základě smluvn!h~
zaednání oprávněn započísti si na smluvní plnění zcela, nebo z časl!
~~vky ze zákonného, pojištění. Třetí odstavec § 118 zak. 'čís. 26/29
b. z. a n. týká se však požitků bývalých zaměstmmců na velkém ma?etku pozemkovém podle zákona čís. 130/21 s~. z. a n. PO;lle
to:
holo úkona přísluší těmto zaměstnancům pOŽItky uvedene '! zakone
a podle § 11 cit. zák. jest zaměstnavatel, u něhož pOlčalase vy:plat~. zaopatřovacích požitků, povinen plniti tyto zákonet;J stan~ve~e poz:tky,
pokud se týče, po',;ívá-li za~ě~tnan~c zaop:atřova;lchv \,ozltku od nve.kolíka zaměstnavatelu, jest kazdy z nIch povmen pnspeh na tyto p~zltky
v poměru k výši požitků dosud jimi vyplacených. Podle ~ 12 ~It. zak~n~
ručí právní nástupci osob k výplatě powinných (§ 11 CIt. zak.) s mml
nerozdílně za závazky, plynoucí ze zákona čís. 130/21 sbo' z. a n. Pod!:;
§ 13 cit. zák. zmenšuj! se závazky pOdl'e ~ 11 a 12,.00 .duch?d, na nez
má oprávněná osoba nárok proti Vseobecnemu pensl]11Imu ustavu nebo
náhradnímu úsravu. Z toho vyplývá, že první kategorie zaměstnavatelů
(odst. druhý § 118 zák. čís. 26/29 sb. z. a n.) je sml~vně zavázár;a,
druhá ka:tegorie (třetí odstavec § 118 cit. zák.) však ze zaKona. V obojlm
případě byla vyslovena zásada, že se zaopatr-ó'vací p~'žitky za~ěstn~n
covy zmenšují o částku, již zaměstnanec dosud poblral ze zakopneho
pOijištění před účinností zák. čís. 26/29 sb. z. a 011., a len pro ru~nost
právního důvo~u, z kter§hO' jes! zaměstnavatel z:r;v~zán p~sky:'~ovatJ za:
opatřovací pOŽItky zamestnanc!, byl? to tak vyj3dreno, ze I;rv' sn;luvl11
povinnosti (odst. druhý § 118 zák. Č1s. 26/29 sb. z. a n.), muze SI zaměstnavatel příslušnou částku zapo'čísti a při záva2)ku ,e zákona, že se
zaopatřovací požitky zmenšují o turo částku., V obojí~ případě bylo
však zásadně stanoveno, že rozsah dosavadm platebm povmnostJ zaměstnavatelovy se zvýšením dávek podle zák. čís. 26/29 sb. z. a n.
nemění a v důsledku toho byl u první kategorie (druhý o?stavec § 1I8l
vysloven zákaz započtení těchto, zvýšených dávek,v ~?ezto v od~tvavc!
třetím vytčeno, že dosavadní zavazky se nezmensujl o tyto zvysene
částky podle zák., čís. 26/29 sh. z..a n. Z toho, ~Ol d,:~ud :,ved:no" ne:
plyne tudíž, že zakonodárce v prvem nebo druhem pnpade chtel ruzne
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K výkladu § 118 zákona čís. 21\/29 Sb. z. a n.
Ustanovení třetího odstavce § 118 zák. čís. 26/29 Sb. z. a n. má
mysli jen z.yýšení důchodů podle zvláštnílío p ů vod n i h o
§ 177 zák. cis. 26/29; Sb. z. a n. a nelze je vztahovati na zvýšení
pensijního pojištění přiznané zákonem čís. 125/31 Sb. z. a n.
(Rozh. ze dne 18. října 1935, Rv I 1819/35.)
Opačně: sb. n. s. čís. 14344.
.
" Z pense, příslušející žalobci (statkovému úředníku) podle zákona
CIS. 130/21 sb. z. a n. ve výši. 2.5ú0 Kč ročně, vyplácela žalovaná ža c
lobci 1247 Kč, odečítajíc si částku 1.235 Kč, kterou žalobce dostával
~šeobecnéh~.pensijního ústavu, úřadovny B v P. Zákonem ze dne 21.
unor~ 1.929.cls. 26 sb. z. a n. byly žalobci zvýšeny požitky, jež bral od
p.en~IJllIho ~sta,:,u, na 5:266 Kč mčně. Zvýšení to nijak se nedotklo pozltku, vyp.lacenych mu zalovanou. Když však byly žalobci zvýšeny opě
tovně poQžltky podle z,;kona ze dne 2'5. července 1931 čís. 125 sb. z. a n.
? dalších 2.754 Kč mčně, přestala žalovaná platiti mu rentu tvrdíc že
jest oprávněn~ zaJ:?dtati si do ní částku, o kterou byly jeho pensijní'ná- .
~oky podle. zak. CI~. 1~5(3l ~b. z. a ~. zvýšeny. žalobě na zjištěni,
ze zal ovana k zapoctem teto častky nenl oprávněna, o r v Ý s o u d vy-o
hověl, o d vol' a c í s 00 u d žalobu zamítl.
'
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Nejvyšší soud

oQdůvodnil

již v rozhodnutí ve sb. n. s.

čís.

14057 zá-

s~du'v.že zákaz započtení na smluvní plnění ve smyslu § 118 odst. 2
zak. CIS. 26/~9 sb. z. a n. neplatí, má-li podle § 177a) zák. čís. 26/29

sb; z. a n. vbylI pr.ovedeno v zvýšení dávek pensijního' poji'štění sO'llkrómych.. :avm<;stnavncu ;re vyšsích službách odpovídající započtení poloviny
nepOjlstene sluzebm doby. V s'Úuzené věci nejde ovšem o smluvní plnění
ve ~myslu druhého odstavce § 118 zák. čís. 26/29 sb. z. a n., nýbrž
o :avaze,k, P?ocHe §§ II a 12 zák. z 18. března 1921 čís. 130 sb. z. a n.,
avsak vV trehm ~dst'avci § 118 zák. ~ís. 26/29 sb. z. a n. jest ustan'Ú~
v~no;v ze .tyto zav~zkl':. se nezmenšují o částku, o niž převyšuje důchod
Vy mereny podle zak. CIS. 26/29 sb. z. a n. důchod, na nějž měla opráv-
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naložiti se zvýšenými dávkami podle zák .
,
plyne z toho pravý O'pak Jinak však 'ešlě ~dČ!s. 26/2~ sb .. z. :'. n.,
s~. z. a n. neobsahuje podobný pře~' . kurazmtJ, ze zak. CIS.
zak. čis. 26/29 sb. z. a n. a zákaz plS Ja ,o ~ 118 odst. 2 a
a pře~hodný předpis § 177 zák. čís. 2~s/t~gaveny pro U1'Čitý VV;ímaX:
hovah na zvýšení dáv k
.. .
sb. z. a n. nelze
čís. 125/31 sb. z. a n kde ž pe~sll?lho I;0jištění přiznané
O'mezující ustanavení ~a !ov~ovy.:akon \ČIS. 12'5/31 sb. z. a n.)
vyšší so~d nem,ohl pro{'o setr::{;'s~m d~vel.{ ner?zšířil (§ lna).
svrchu CIt. rozh. čís. ,14344.
a pravmm nazoTU, vysloveném

čis.
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DO' opatřeni učiněných za nesporného ř/ze "
nt

k
Je re urs

vyloučen.

(R,ozh. ze dne 18. října 1935, R II 45'1/35.)
V řízení o stanovení náhrad r
" "
C1s. 30e8 L,z.) n.avrhla stěžovatelka »Ztlís?y~as.t~enoe pozemky
sO'ud predlO'Z11 SPIsy ihned rek " .
m ra y . - V., by Okl'esllC
nosti
v~še náhrady, protožeu~~ýl~:kU~~~~~h~ťo'~~O'dnťtí O' její
s O' u y navrhu tomu nevyhověl
k
.
, a JIZ up ynula. Niž
Návrh stěžovatelčin alby řízení y~, r~ ~rsD! sDud z, těchto d ů vod
vlastněné pozemky, 'bylo proihláŠ Jlmz yla. s~anove?a náhrada za
,
rekursnímu soudu v soudních pernaz.odz a :erhlalnbl a SPISY, byly,
vy's'e na'h ra dy, prvý soud zamítl ' U' mnac
.. '...y rozhodl
..
' o
pozemky je nade vši, Dch bu . . stanovl~l. vy~1 nanrady za vyvlas
čís. 30/78 ř z) A' P Y'. vyrazem nzem nesporného (§ 24
'k
. "
D! nesporny patent z r 1854 (§ 7)
.,
za On (tedy ani zákoln čís 30/78) a~ d
. d' '.. " ,aD! zádný jiný
vilního řádu soudního v r' 1895
z h? ,vy am Juris:dikční normy a cinéhO' za věci prázdninové
. !lepro ,'asov::l záležitosti řízení nesporzák. k c. ř. s. v pŮvodnin;r~~:~~ao~ak. yzdyť ještě čl. XXXVI. Uv.
(vYjma knihovní a konkursní) za p I;I ~hlasuJ'; yecI nesporného řízení
průtahem některého o atření m h raz nm?ve Jen pro případ, že by
Teprve zák Čí's. 23/zlsh z
o la pro ~ek,terou, stranu nastati újma.
sporného jsou prázdnino~é' ~ n~ ~stan0'vI!, ze nekteré věci řízení nečís. 1010/31 sb. z a n Ne • . s anDvem toto částečně změnil zák
čís. 100/31 nezměnil n;cn!~~:;';e d~~~~rJ;1 ted~ s!ěžovatelka, že zák:
fe,riální, když ani nesporn' m at
. e za~ :,"cí~. ~0/78 jako věcí
vsak také zák. čís. 30/78 Lm~ ente:; lam pozde]slm! zakony, zejména.
važovatí za věc prázdninovou. m ne y o vysloveno, že řízení to je 0'0Ne J vy Š š í s o u d odmítl dovolací rekurs.
Y,

r

Důvody:

Dovolací rekurentka žádala ab okr'
''".
re]cursnímu soudu k rozhodnuti o j~jí t~~m St~Ud pre~lozll SpIsy ihned'
kursní již uplynula. šlo jí tedy O' to b s I,~nos I.' proto::e 'prý lhůta re, a yo 1 eSnI soud uClml opatření bě-:

Jestliže okresní soud tomuto návrhu nevyhověl, šlo zase
o jeho opatření během řízení a proti tako,vému opatření je rekurs
opravný prostředek v pořadí instančním vyloučen. Na povaze soudrozhodnutí jako lormálněprávního opatření se nic nezměni'lo dů
ze kterých navrhovatelka ono opatření žádala a ze kterých okresní
odepřel. Rozhodným zůstává jenom výrok soudního rozhodnutí
jeho výrO'ku možno odpoTOvati rekursem, nikoli také jehO' důvo. Nesejde tedy ani na tom, že oba nižší soudy své odchylné stanovůči navrhovateli opřely o to, že prý nejde o věc leriální. Tato
~t;ig:k,b~iy~l,a v oněch usneseních řešena jenom teoreticky, nikoli však
právní moci pro tOtOI řízení, k čemuž by mohlo dojíti j'eprve,
mělo býti rozhodnuto o včasnosti rekursu odpůrcova, kdyby
skutečně došlo; to by ovšem musilo nalézti výraz ve výroku,
bY'11 rekurs buď jakol opozděný odmítnut nebo věcně vyřízen.
Ne,byHí přípustný rekurs :do usnesení prvního soudu, není připustný ani
do usnesení soudu druhé stolice.
čis.

14637.

K § 34 zák. čís. 1()()131.
I v nesporném řlzení lze doplniti rozhodnuti podle § 419, 430 c.

(Rozh. ze dne 24.

říJna

ř.

s.

1935, R I 1072/35.)

Stěžovatel učinil podáním ze dne 9. dubna 1935 u prvého soudu
návrh, aby odevzdaci listina byla do'plněna ve smyslu předposledního
odstavec čís. 4 dohody (»Uebereinkommen«) pojaté do zápisu o projednáni pozůstalosti ze dne ll. září 19Q5, týkajícího se zaknihování čeka
cího práva stěžovatelova, a aby toto' zaknihování bylo pmvedeno. Soud
prvé stolice vyhověl první části tohotO' návrhu a povolil doplnění odevzdaCÍ listiny v ten smysl, že může, býti vloženO' a poznamenáno čekací
právo, stěžovatelov0' v příslušných knihovních vložkách. Rek u r s n i
s o II d návrhu nevyhověl. O ů vod y: Protokol ze dne ! 1. září 1925 obsahuje toliko v dodatku, že může dojíti ke vkladu, vlastnického práva pro
Janu O-ovou ve vyznačených vložkách, bude-li mezi jiným poznamenáno, čekací právo na těchto nemovitostech pro Maxe O-a. Tento dodatek nebyl pojat do odevzdací listiny. Přejímatelka nemovito'S'Ť'Í Jana O-a
popřell'a, že při tehdejším pozůstalostním jednání došlo k ujednání
ohledně čekacího práva Maxe O-a. Poněvadž z protokolu o pozůstalost
nim jednání dohoda tohoto obsahu není zřejmá, není tu podkladu pro
žádané doplnění. Čekací práv0' předpokládá bké již pojmově úmlu"u
o případné lideikomisární substituci, poněv,"dž samo o sobě není samostatným právem, nýbrž toliko výronem substituce. O ní neobsahuje
však protokolŮ' poozůstalostním jednání vůbec nic.
Ne j vy Š š í s o u d změnil napadené usnesení potud, že se odevzdací listina doplňuje slovy »bude-li mezi jiným poznamenáno' čekací
právo pro Maxe O-a.
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Čís.

14638 -

14639 _

-

Čís.

14639 715

Důvody:

Poněvadž nedopatřením pozustalostnílw
. .odevzdací listiny vynechán zmíněný d uh' d soudu bťl pn vyho
hování čekacího práva stěžovatelova r , YI o s~avec tykající se
'I' t'
, oyo navrhu Jeho
na aoplrlěn
o cl evz d aCI IS my vyhověti ve smyslu § 34 z 'k č'
a 430 c. ř. s. a odevzdací listinu do 1'1'
,a . IS. 100;31 a
ného odstavce ve znění jak 'est ob p,:nI I, ovs~m Jen pojmuNm
stalo sti Pro jinaké dopl:,ění ddevzda~~zl~nt~ v zaplSU o projednání
I IS my není podkladu ve spIsech,
čís.

14638.

Ustanoviti opatrovníka osobě s v ér"
, .. . v
a k d~lším úkonům příslušejícím opatov:' vki! o Stl ~l Z • z b a v e
okresm soud označený v § 109 j. n.
lC emu sou u .Iest povoll",,'
(Rozh. ze dne 24. října 1935, Nd I 453/35.)
N e j v y Š š í s o u d mzhodl v zá"
,
v
okresního soudu v P. (čechy) s 'o,''''e' p,ornem dkompetecním
" I v
Kl snlm sou em v M
O
~e P;;fsť~;~pjek oVker~~~~ ~g~~r~v~~tg nad choromys]n<RI Ann~u

lVI-./)"',,,

Důvodv'

i °

Rozhodovati o z b a ven í s v é p r v·
t··,
.
řádu o zbavení svéprávnosti říslušn 'm n . s .1 Jest podle § 12 odst. 1
má při zahájení řízení svůj sfálý p06yt g~~,~~nlk~ou,d, v, J~~Ož obvodu
svepr~vnosti. V případě, o nějž tu jde b,l t k e;a ma ' yÍ'! z?avena
pr%ze Anna M. měla při zahájení říz~ní}svů~ o ,re,snI soud v P. (Cechy),
~však ,ustanoviti opatrovníka osobě SVéprá~lstalY P'?by~ v Je~o obvodu.
ravah ukony, jež v této příčině příslušej' , d lOS I JIZ z. avene a obstajest okresní soud označený v § 109 j I
du o~a~ro~~!Ckému, povolán
u něhož opatrovanec má svůj b
: n., , e y prve evslm okresní soud,
~pisů jest choromysJ:Jlá Anna M~ ;~~Jd~lUd v'i,'yelcech
sporný~h. Podle
c avaOM. a JejIch mane
zelství nebylo soudně rozvedeno ani a
Anny M. jest tudíž podle § 70 od;t 1 . mz ou en.o.
be.c~rm soudem
. Václava M. Ježto Václav M. má pOdie sb'isÍi ~b,e:~~ s,oubddl~!'~o manžela
okresního soudu v M O (M
. ,
ve ra ne y lIste v obvodě
soudem i pro Annu M. t~kže o~:~a)'h~st tent? okresní. soud obecným
souelem opatrovnick' m 'pro tut~ o po, e §§ 109 a 7,0 J. n. příslušným .
soudu civilnfho v Py'k
d paJtrovan.ku., Pm příslušnost okresního
a
není vů~ec zákonnéhb pOoJ~I~d~. °U~~~~Vo~~~~ho choromyslné v!,n~y, M,
tedy v uvahu, protože opatrovnictví neby'lo' u n~h29Jd n; nehP,r.!Chazl tu
e o ra ne za ajeno.

SOt

Zt

čís.

t

14639.

Účinek konkursu na spor.

.

dáv~J~d~~!m~~:a:!fů:: ~~l~ k~r~ur~ alJePř!hlás~l-li žalobce pohle-

Vs
ze jmění konkurs~ nepodléha jiCíh~.

žalobkyně zrušilo žalované družstvo služební poměr
bezdůvodně bez výpovědní lhůty a domáhá se proto žana něm zaplacení služebních požitků, připadajících na dobu,
kdy
byl služební poměr její skončil řádnou výpovědí. Za řízení upadla
žalovaná do konkursu a bylO tudíž ve sporu, do něhož vstoupil správce
konkursní podstaty, pokračováno k návrhu žalobkyně. P r v Ý s o u d
(pracovní) uznal podle žalohy. O d vol a c í s o u d ve věcech pracovních nevyhověl odvolání, upravil však rozsudkový výmk tak, že žalované
družstvo je povínno plníti podle toho, j&k dostačí konkursní masa.

podle tvrzení

m omahati se jen zaplacení jejího

(Rozh. ze dne 24. října 1935, Rv I 1272/35.)

Ne j vy Š š í s o u cl uložil odvoladmu soudu nové jednání a rozhodnut!.
Důvody:

V souzené věci bylo za sporu IUsnesením krajského soudu v L. ze dne
3. dubna 1933 na jmění žalovaného družstva zavedeno konkursní řízení.
Prohlášením konkursu byl spor přerušen (§ 8 konk. ř.) a bylo v něm pokračováno k návrhu žalohkyně. Spor přerušený podle § 8 kon'k. ř. zllstává
i po znovuzahájení (§ 115 konk. ř.) touž rozepří, ovšem uzpůsobenou
předpisům úpadkového řádu. Návrh na znovuzahájeni sporu z&hrnuje
již sám v sobě návrh na úpravu žalobní žádosti ve smyslu úpadkového
řádu, návrh na plnění přeměňuje se v návrh určovací a změna uskuteč.' ňuje se s"ma sebou, bez formálních předpokladů § 235 c. ř. s. (čís. 4548,
10292). Odvolacímu soudu nelze "edy vytýkati právní mylnost (čis. 4
, § 503 c. ř. s.) proto, že se snažil opravou podle § 419 c. ř. s. uzpůsobiti
. původní žalobní žádost ustano'vením konkursního řádu. Ovšem nepostupoval odvolací soud v tomto směru důsledně a správně, ježto nevys'l'ovil
v rozsudku, že se ve sporu pokračuje proti správci konkursní podstaty,
a že za řízení úpadkového nelze' d'osíci mzsudku na plněni, nýbrž že se
návrh na plnění proměňuje v návrh určovací (§ 112 konk. L) Mylně má
, odvolací soud i za to (čís. 4 § 503 c. ř.s.), že nesejde na tom, zda žalobkyně přihlásila zažalovanou pohledávku v konkursu. Ustano'vujeť
§ 104 (1) konk. ř., že pohledávky konkursních veřitelú jest přihlásiti
v konkursu a 1'0 i tenkcáte, když byli ,o nich zahájen spor. Že žalobkyně
náleží ke konkursním věřitelům, nemůže býti pochybno vzhledem k ustanovení § 3 odst. 3 konk. ř. Nepřihlásila-li žalobkyně svou pohledávkU
podle předpisu úpadkového řádu, nemúžc k ní býti přihlíženo, v konkursu
a pohledávka nemůže býti ani zjištěna podle předpisů §§ 107 a násl.
konk. ř., tedy ani likvidační žalobou (§§ 112 a násl. koule. ř.). Za konkursního řízení nemůže věřitel' nepřihlášenou konkursní pohledávku vymáhati ani jiným způsobem proti podstatě, nýbrž jen pwti dllUžntku ze
jmění konkursu nepodléhajícího, wž VŠaJk žalobkyně neučinila, ana ne
obmezila žalobnf žádost v lomto směru a navrhla, by bylo ve sporu pokračováno protli správci konkursní podstaty. OdvolaJCÍ soud tedy poChybil (čís. 2 § 503 c. ř. s.), nevyhověl-li návrhu na vyžádání konkursního spisu a nezjistil-li z něho, zda žalobkyně nárok, jehož se domáhá
sporem, přihlásH:a v konkursu žalovaného společenstva.

_
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Čís.

Čís.

14641

~
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N e j vy
čis.

14640.

Vodní družstva.
Nedoplatky plnění k ni '
."
ať povinné,
ať dobro~olné mz zav~.zu~
clenství ve vodnim družstvu
ud
pokud jde o úhradu jich z -;;t~:!VaJI, POk. n~jsou starší" tří
nostního práva zástavního hned z~ ~r.~c~n~ spra,vy. nemovitosti
kaml. Nezáleží na tom jde-Ii
": dn' a ,1lIltI1 danenu a vetejn~i
vztahující se na nákladÝ zařizo~a:~ ed c!ensk~ pří~pěvky čl o
Vodním družstvem ve s
I a u r~ovacl,. ať radné, ať miím,)řád"

utvořená k účelům uveden~~~at~~mho
v zákona jsou jen
t. z., resp. v § 52 mor. vod. zák. čís. 65/70 z.
§ z.
53mor.
vod. zák. čís.
(Rozh. ze dne 24.

717

14640-

října

1935. R II 212V35.)

P l' v Ý S o u d nevyhověl návrhu vod 'h
v K., by mu byla uhrazena podle § 120 nI, o a vo?ovodního urUI"!,,,
cen~ spr~vy v přednostním pořadí č' s~:· r. ,~e spr~v?ích výtěžků
udrzovacI náklady. D ů vod . P dl a a pnpadaj1cl na
da,lšího. říze?í z výtěžku v:~ce~é ~,~po e;<. L jest z~pravovaÍ1
v~uce?a sprava a obyčejné hospod "Pk~vy "~~d~je, kter~ sebou
vydajum zejména patří daně s 'i' "ars e UZIVall1 nemovItosti. K
~ovi.tosÍ'Í placené. Částky upla~~~~~~~mlb ,dále jiné, veřejné dávky z
cltatJ k těmto pravidelným dáVlká
V od ema ~ruzs!"y nelze však
ze no podle zásad a pravidel vod~~h o o~odll1 dmzstvo jest sice
jes.t ,,:šak družstvem, u kterého jest člen~;:zste.v podle. vodního z<tlkolla.'
real~ll, a nemá tedy toto družstvo ná
I dO,orovoln~ a osobní, "'1 •• 1•.•
druzstva pak nemají nárok
' d rok ?a prednost'll1 uspOkojení.
jedn~ o pravidelné PříSPěVk~~ k~~réno~TI§u~POkOjení, poněvadž se
Jedna se, jak zřejmo ze správních
.•
.20 ex. r. na mysli,
který nemá přednostního práva R !P~Su, o J~dnotný oživovací naKlald. '.
vrhu. D ů vod Y' Příspěvk d'" t • u l' s n I s o u d uznal podle
't'
".
y ruzs vum O které tu .d l '
vazova I za verejné dávky ve srn I §
j e, ne ze sIce
IS
avšak prvý soud přehlíží, že t/~d~ o d r°u: . 1, po p~ípadě čís. 2 ex. .,
smyslu mDravského vDdníhD zákd
('k zstva, ktera se ustanovila ve
z. z.). a jejichž právní existence b~~a z~cil ze, dne 28. s~pna 1870 čís. 65
dem v M. K. potvrzena. PDdle § 63 P d ~ ~ 5f? CIt. zak. okresním Úlřa1869 čís. 93 ř. z., jakož i odle § 1 v~ mho za~Dna ze dne 3.0. května
pak majitel pDzemků ve s~azek S;OI
z:t;'skeh~ vo~ního zákona jest
stva a jest zavázán k lnění z tD
ecens '::'1 vzatych clenem spDlečen
vinnost jest břemenem Pozemků hot? p,?meru vyplývajícímu. Tato popř~d?ost před jinými rralními bř~r:~ aZb do část~y t~í1etých zadrželo stl
re]nych dávkách. Vodni zákon ne
y. ~zpro~tredne po' daních a vea, družstvy členstvím poviným ;~:~~n~~a mezI, dr?žstvy dobrovDlnými
j
b:emen. RDvněž nerozeznává ~odní z 'k e o realn.1 povahu uvedených
na~lady zařizovacími nebD udrž DV c~ Dn" pgk~d .Jde 'O při~pěvky mezi
J~~to ,pak z předložených dDkladůa IT:' ra "nyml""nebo ~lmořádnými.
pnspevky pDzůstávají po p .
p yne, ze stezovateh uplatňované
vyhDvěno.
ravu a nejSOU starší tří let, bylo stížnDstem

12 ".

c:t.

Š

š í s o u d, zrušiv usnesení ObDU

sDudů,

uložil prvému

nové rozhodnutí.
Důvody'

V souzené věci jde jednak o VOdDvodni družstvo v K., jednak o vodní
družstvo tamtéž. Obě tato družstva se dDmáhala tOhD, aby jejich pDhledávky, soudu oznámené, byly zapraveny přímo ze správních výtěžků
vnucené správy. Příslušné návrhy nepozbyly účinnDsti tím, že vnucená
správa, o kterouž tde, byl~ z;u~~na podle pravopl;rtného us?es~ní ze dne
8. března 1934 a ze konecn~ ucet vnucenym spravcem slDzeny byl exekučním soudem schválen, ježto přebytek vyplývající ze závěrečného
účtu, podaného po zrušení vnucené správy, mŮže býti vydán dlužníku
sice bez rozdělovaciho Hzení pDdle §§ 122 a 128 ex. ř., ale teprve pD
tom, když byly zapraveny výdaje v § 12.0 ex. ř. dotčené (viz mzh. hýv.
vídeňského nejvyššího soudu Ol. U. N. F. 4645). že k těmto' výdajům
náleží též plnění závazků ze členství k vDdnímu družstvu vzniklých, nemůže býti pochybnD, hledí-li se k ustanovení § 12.0 čís. 1 ex. ř. a § 6Q
vodního zákona ze dne 3D. května 1869 čís. 93 ř. z. (§ 61 moravského
vodního zákona ze dne 28. srpna 187.0 z. z. čís. (5). Ustanovení § 62,
resp. § 61 cit. zákDnů vztahuje se jak na družstva dobrovolná, tak na
družstva s členstvím povinným a nesejde proto' na tom, bylo-Ií v SDUzené věci vodovodní družStVD v K. jen družstvem dDb!'O'volným. Dále
plyne z citDvaných zákDnů, že pfO' plnění závazků z poměru družstevníhD
vzniklých vyhrazují pro tříleté nedDplatky přednDstní právo zástavní
hned v pDřadí za státními daněmi a veřejnými dávkami a že závazky
'tyto nejsoU Dbmezeny pouze na řádné ,otenské příspěvky, nýbDž zahrnují v sobě veškeré závaky z pDměru zmíněného vzešlé, ať se vztahují
na naklad zařizovací nebD udržovací a ať jsou řádnými nebo mimořád
nými. Lhůta v § 120 čís. 1 ex. ř. dotčená nedD'znala 2lměny ani ustanovením § 265 zák. čís. 76/27, týkajícího se jen přímých daní. Jde však
,) dalši právní otázku, náležL-li vodOVDdní družstvo v K. k VDdním družstvům jmenDvaným v § 53 vodního zákona čís. 93/1869 ř. z., pokud se
týče v § 52 mDr. vDd. zákona, jelikož jen takovým družstvem byla propůjčena výhoda pDdle § 62, resp. § 61 svrchu citovaných zákDnů, a ježto
účely v § 53 zák. čís. 93/1869 ř. z. (resp. § 52 mDravskéhD vDdního
zákDna), pro něž mŮže býti utvořeno vDdní družstvo', jsou nvedeny v zákoně taxativně, pročež spolčení (assDciace) k jiným účelům nemDhDU
býti pDkládána za VDdní družstvO' ve smysln vDdníhD' zákona (Budw.
3250 A, 19.03). TDUtO otázkDU se nižší soudy neobíraly a nezjistioly skutečnost'i k jejímu řešení potřebné a dále nezjistily, zdali spDrné dávky
byly dlužníku předepsány statutárním způsobem (čís. 10648 sb. n. s.)
a zda ve skutečnosti jde jen 0' nedoplatky, jež nejsou déle než tři leta
čís. 14641.

4)

I;'racovní
spory.
Převyšuje-Ii
hodnota sporu 300 Wč, může O'dvolací soud - nejde-Ii
odvolání vznesené do rozsudku prvéhO' soudu pro zmeškání jen z dů-

-
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Čís.

14641 _

-

čís.

14642 719

vodu zmatečnosti - rozhodnouti o odvol' . .
jednání, třebas strany se vzdaly ústního odan1 j~~ Jl? ús.tn!m ou'volIl"
Rozhodl-li odvolací soud ře t
.vf! I!CI o jednant.
o
podle § 477 čís. 4 c. ř. s. a 2~ ~s~ ~e~~Wf~~'t~ar/:tnsí,
b. z. a n.

jde

E

(Rozh. ze dne 24. října 1935, Rv II 71/35.)
Žalobce domáhá se zjištěni že m "I '"
. ,
na zřízenecký plat 3. stupně II' plato u. P~IS USl pmt! z~lované obCi
oprávněna pa.žadova'fi na něm" vrácev~ s !-'pmce a ze zalovaná '
důvodu určitou částku měsíčně ze sfl }~;;Iatk~ :: ~ráž~ti mu z
oz 1 vr.acení neprilVel
sražených částek 2.000 Kč nepřev '. ~;n.e hO,
odd ě len í pro, p r a c o v n í s ypSoUjlCIC.
Ik r e s n,1 s o u d v
Ia c .
.d
.
r y, Uzna podle zaloby Od'
hOdn~vs.~ ~dvo~~~í seo:lv-grej~~';:;í s~~~~~d~~~~zJude~ prvého ,s~Udu, v
vzdaly ustní~? jednáni odvo,lacího.
.e em
tomu, ze se
N e j v y s s í s o u d odmftI d· I"
.
odsuzujícího žalovanou obec k v o.va a.m, po~ud směřovalo do
jínak z podnětu dovolání zrušil ;~~:~~e~e~~Vet' '1fOvedených
t~čnost a uložil odvolacímu soudu b "
vo aCl o ~OU?U pro
zak. o prac. soudech znovu projed~al ~ j~ :'í r,oOz:~~~L zrusem podle §

6"'

DůvOdy:

Souhlasnými rozsudky obou nižších . dOb . '
.•.
souzena zaplatiti ialobci na penězích č~o~ u 91~a K~al~vaná obec .....
dohromady 1.785 Kč Tento s or . s, Y,
a 875
/
20?0 Kč a od,~olací so~d neprOh!á~1 v7svf~~~z~~d~~P~~~~~~j~

tbm;~~toz~ob~I~~~ln:~d~r~~:~láAfep~di~oz§h~~n~~stZálsazda?kíhOč~nl

v . . •..
s . z. a n nepřípust'
bl'
' .
. lS.
předměten; s or . ne, a y.o je v. t?mt.o rozsahu odmítnouti.
přísl\J'"
t: I: Iu jes.t zalob~uv mezltrmm návrh na ziištění že U 'll S. I.ll .
stu ,sl pro} z," Ol vane. ObCl narok na. zřízeneoký plat 3. 'stupně II
.•.•
pmce a ze za 'ovana obec není o . . . . . . .
.
přeplatku 3389 Kč
t'
pravnena pozadovati na něm vr;lCP'ni
.
a sraze I mu z toholo' důvodu 130 K' "
s Iužného. Tento návrh nezáleží vIněn'
c meslčně ze
soudě, by ustanovil jeho hodnotu e o su
1 ~~nezti'em a proto bylo na prvním
sb. z. a n. První soud neocenil t: :
. u podle §.27 zák čís. 131/31
nýbrž jen na konci rozsudkov' ch d;;V~d ~arok ,ve ~yr?ku rozsudkovém,
ve~y podle punkta 20.174 Kč že tuto čá~ťi7uI~ZI\ zedutr~ty byly stanourcovaClch návrhů žalobcových .t j 1500 KYor je na ~o~noty dvou
něžité plnění 1.785 Kč. Soud dluhé ~tor' . ~ a 3.3~9 Kc, je?nak pev němž bylo napadeno především ocen~~~ n:e~tr~:ovy r~kurs z~lobcův,
~em, ocenil předmět sporu rovněž na 2.0 p m::, u sou, u prvym sou~
zalobcovými určovacími návrhy a m .. h .17 4 Ke, neč111e rozdrl u mezI
ov

vy,

'.

•

I

Z rozhodnutí obou nižších soudů Iz,!,~!e o .nar~kem na peněžité plnění.
že žalobní nárok, pokud nezáleží v Plně~~k ~as,,:e/ n~~c~y~ně seznati,
oceněn na hodnotu dwleko v šší ne'
. p_nezl,em, y. JImI souhlasně

~O;Ůiá~f Plípu~tné. ~ovolateřk~ uPI~ti~1~~'ecifnkrdt~ol~~? d~~~I~C~J~f:
,

lS.

C. r. s., a e dovnlacl soud se především z úřadu obíral otáz-

zda napadený rozsudek netrpí zmatečností podle § 477 čís. c. ř. s.
čís. 4 zákona čís. 131/31 sb. z. a n., k níž jest přihližeti z povinúřední, třebas nebyla žádnou stranou vytýkána (§§ 471, 494, 513
. s. a § 35 odst. 2 posl. věta zákona ČÍs. 131/31 sb. z. a n.). K nevyzmatečnosti smí ovšem dovolací soud přihližeti z úřadu jen tehdy
jen potud, kdy,ž a pokud o ní nabyl vědomosti opravným prostředkem
podle zákona pnpustným. Pokud tedy byl v tomto případě dovolání žalované odmítnuto jako nepřípustné, není dovolacímu soudu dovoleno, by
z úřední povinnostr uvažoval o tom, zda i ona část rozsudku odvolacího
~udu, kterou pro nepřípustnost dovolání nelze vůbec přetkoumávati,
trpí zmatečností čili nic. Další úvahy dovolacího soudu o zmatečnosti
'. n.apad.,né,ho rozsudku se tudíž obmezují jen na onu jeho část, proti které
dovolání uznáno za přípustné. Odvolací soud rozhodlo odvolání po
stránce rozsudkem v neveřejném zasedání a tento svůj pO'stup odů
.vodni! jen tím, že se strany vzdwliY odvolacího přelíčení. Jde však o pracovní spor o hodnotu vyšší než 3.00 Kč, o němž v prvé stolici rozhodlo
oddělení okresního soudu pro pracovní spory kontradiktorním rozsudkem
a po,dle velícího předpisu § 33 odst. 1 zák. čís. \3'1/31 sb. z. a n. musí
v takovém případě věc býti projednána před odvolacím soudem znovu
v mezích určených návrhy stran v odvolánÍ. Pro řízení před odvolacím
soudem platí tu obdobně ustanovení civilního řádu soudního o řizení
před sborovými soudy první stolice jako soudy procesními s některými
změnami, jež tu však nepřicházejí v úvahu. Sborový soud první stolice
jako soud procesní nemůže vydati kontradiktorní rozsudek bez nařízení
ústního jednání v zased"ní neveřejném a nemúže to tedy učiniti ani odvolací soud ve sporech pracovních, jde-li o hodnotu sporu vyšší než
. 300 Kč. Rozhodnouti o odvolání v neveřejném zasedáni múže odvolací
soud ve sporech pracovních o hodnotu vyšší než 300 Kč ien tehdy, byl-li
.v první stolici vydán rozsudek pro' zmeškání a bylo·-li odvolání vzneseno
jen z důvodu zmatečnosti (viz rozh. čís. 13109, 13598 &b. n. s.). Z toho
plyne, že v souzené věci bylo zákonnou povinností odvolacího soudu,
by o odvolání žalované nařídil rok k ústnímu odvolacímu jednání a při
něm věc znovu projednal v mezích určených návrhy stran v odvolání
obdobným způsobem, jako se projednává spor před sborovým soudem
první stolice jako soudem procesním. Pwtože se odvolací soud podíe
toho nezachoval, byl jeho postup nezákonný a tímto jeho nezákonným
postupem by·l:a zároveň stranám odňata možnost před soudem pwjednávati. Jest právně bezvýznamné, že obě strwny prohlásily v odvolání
a v odvolacím sdělení, že se vzdávají ústního odvolacího jednání, neboť
ustanovení § 492 c. ř. s. tu neplatí a velicí předpis § 33 zákona
čís. 131/31 sb. z. a n. nemůže býti měněn ani soudem, ani dohodou
stran. Jde tu tedy o zmatečnost podle § 477 čís. 4 c. ř. s. a §§ 28 čís. 4
a 35 odst. 2 posl. věta zákona čís. 131/31 sb. z. a ll. (srov. rozh.
čís. 13109 sb. n. s.), k níž jest hleděti z úřadu.
čis.

14642.
Předpokladem příslušnosti pracovního soudu podle § 1 zákona
čis. 131/31 Sb. z. a n. je pracovní poměr mezi spornými stranami.
(Rozll. ze dne 24.

října

1935, Rv lil 270/34;

důvody

viz Úr. sb.

čís. 226Q.)

-

Čís.

720

-

čís.

14643 14643.

K § 50 odst. 3 konk. ř.
Exekuční soud nesmí v rozvrhovém řízení rozhodnouti
šená pohledávka za podstatou vztahu je se na podstatu '~?<.lečitou
zvláštní.
-,
(Rozh. ze dne 25.

-

října

1935, RII 085/35.)

>P: v n í, ~>o u d přik.ázal. správci úpadko~é podstaty ve
por~>dl ,z vytezku nem.~vltoslI v ~. urČitou častku., jako pOhh~dilvku

zvlastm podstatou, amz Imnkursm komisař podle § 50 odst. 3
o tom rozhodl, zda se přihlášené 'částky vztahují na, tuto zvláštni
na ~p~lečno.~. podstatu. ~ e k u r sní s o u d nevyhověl rekursu
tekarmho ven tele proto, ze mzhodnutí konkursníh'Ů komisaře ve
§ 50 konk. ř. je zapotřebí t'Ůliko t"hdy, když talo o't'ázka je
avšak v projednávaném případě pochybnosti nebyly, poněvadž
vznesen. 'Ůdp?~ proti přihlášc~. správce ~padkové p'Ůdstaty.
Ne J v y s S I S'Ů U d zrusd USnesenI obou soudů a prvému
uložil nové jednání a rozhodnutí.

čís.

14644 -

čís.

14644.

I{ výkladu čl. I čis. 2 zákona 251/34 Sb. z. a

721

n.

Přípustn'Ost d'Ov'Oláni dor'Ozh'Odnutí odv'Olacíh'O soudu 'O počátečném

povinn'Osti platiti výživné.
(Rozh. ze dne 25. října 1935, Rv I 1671/35.)
Ve sporu o uznání nemanželského otcoyství a, placeni yÝ,živn~ho
dal žalovaný, podlehnuvší v prvých dvo~ mstancI,c.~, dov9!am, avs~k
P~n do< výroku 'O výživném,. jímž nap~dal !:?na,k vysl vYm.ereného vy:
~ivného, jednak popíral p'Ův;nnos! platI!1 VyZlV~~ pr'Ůt~, ze )e nemaletny
a nezaměstnaný, a že mu mela by tI ulozena vyZlvovacr pqvlnnost len na
dvě, nejvýše .tři léta.
N e j vy Š š í s o u d o~mítl dovolání, pokud směřoval'Ů do výše výživného, jinak mu nevyh'Ůvel.
Důvody:

Důvody:

, ~a~ag~M 59 odst. 3 konk ř. vyslovuje zásadně a p'Ůdle § 67 konk.
vylucn~ pnslusnost konkur~mho komisaře i pro případ, neeln~íld-~litf;'~c~:~~:
nou otazka, zda se vztahUji pohledávky za podstatou na o _
lečnou, či ,zvláštn!, neboť první věta odstavce 3 § 50
ř.
Jen pravm domnenk~, že se v pochybn'Ůsti má zal~o,_'že se
za p~dstatou ~ztahuJI ~a podstatu 'sp~lečnou, ~ímž jest dána j
pro konkursmh'Ů komlsare a upravuje se otazka důkazní neUSltan.ovule
sel však, že výlučná příslušnost konkursního k'Ůmisaře nas'
padě oné pochybnosti, a to,též platí i tehdy byla-li
zvláštní podstatě podle § 121 odst. 3 a 4 'konk. ř.
pr'Ůdána (rozh. čís. 13083-) 'sb. n. s.). Předpis ten o
konkursníh'Ů komisaře k rozhodnutí o otázce, zda se p''Ůhlec-láv'ka
sta!o'U vztahuje na p'Ůdstatu společnou či zvláštní, je předpisem velícírn.
lenz byl exekučním soudem porušen tím, že sám v rozvrhovém
rozhodilO tom, že přihlášené částky vztahují se na předmětnou zVlasem
P?dsta!u. Byly-li ."ša~ v wzvrhu nejvyššího p'Odání porušeny
p~sJ: z~kona, nem pr~vo \k rekursu osoby, jejíž zájmy tím byly dotče·nv.
zavlsle na 10m, zdah byl v tomto směru při rozvrhovém roku vzne:len j
o~por (§§ 213, ~34 ex. ř., r~zh. čís. 9730,9883, 11624. 12289 sb. n. s.):
DUV'Od~ ~e ktereh? r~kursm so<~d rekur,su, nevyhověl, proto neobstojí.
~:,ekuoU! soud mel SI naopak pred vydamm rozvrhového usnesení vy-'
za-dalI (§ 55 'Odst. 3 ex. ř.) rozh'Ůdnutí konkursníh'O komisaře a tak si
zjed?:,ti zák?nný. podkla~ p:-o: rozh'Ůdnutí, zda účtované náklady, _se ~ce, ktere znIch, m.~JI.bytr podle § 50 odst. 1 konk. ř. zapraveny ze
~~lastu! podstaty, 'O mz Jde, a -10 ovšem v pořadí předn'Ostním (rozh.
CIS. 9153 sb. n. s.).

žalovaný odporuje v do-voláni rozsudku 'Odvolacího, soudu jer: v~
výroku 'O výživnén; .. Jako dovolací, dŮV'Od • uplatňuje J:?~Z~ nespravn~
rávní posouzení vecI pOdle § 503 ;ČIS: 4c. r; ~. lak ~ pnclne P?vm~?sh
. ~al()vaného k výživě dítěte a doby Je]lho-trvam, tak I co do vyse vyz!V:
'"o V prvním směru není dovolání diívodné. Neprávem se žalo vany
ne" .
dovolání
ustanovení § 16 první dílčí novely k?,b ča~s'.k'emu za'k.on~,neb,o ť
-tot'Ů ustanovení týká se jen otázky, v jakém nzem lest určItI vyz~vne a
kdy jest upustiti od určeni, když nemanželský o-tec otCOVStVI uzna. Ne~
majetnost a nezaměstnanost nezbavují nemanžel1ského otce ,povl:;nos~
k výživě ditka, je-li schopen k práci a k výdělku a J~ V ta,kovem pfl~ade
na něm aby si p'Ůdle svých výdělečných schopnostI pkymkohv zpus'Ů
bem 'Ůp~třil prostředky, by n;ohl do,stát!. své zákonné povinn~sti k_ dítě<ti
(§ 1 zákona ze dne 16. pr'Ůsmce 1930 CIS. 4 sb. z. a n. z r'O~u.1931 srov. diívody rozhodnutí čís. 11854 sb. z. s.). Ro~ho'::nUÍl CIS. ~2~?
sb. n. s., jehož se žalovaný dovolává, s~ na souze~y' p~lpad ~ehodl liZ
proto, že v případě tam řešeném byla zaloba o vyzl,:,ne za:nltr:uta .P~o
tentokráte je"n pr'Ůto, že nema-nželský oiec byl v trestm vazbe a .ze .~ duvodu toho nemohl po dobu uvěznění své výdělkové sc~oP:n?'stt uZlva!!.
Alimentační p'Ovinnost má nemanžel!ský otec I?o do.bu, ,a~ dlte, b~de s to,
aby se živilo a nemá proto námr dovolatele, ze mel bylI z~vaz~n k placení výživného na dobu dvou, nejvýše tři let, opory v }akone; Pokud
jde o výši výživného, bylo dov'Ůláni odmířnut'O lako nep.npuslne, neboť
ro'zhodnutí soudu II. stolice, jímž byl rozsudek první s~~lrce potvrzen, se
stalo již za účinno.sti zákona ze dne ll. prosln,ce 1934 c~s. 251 sb. z. a n.
(čl. VI, VII uvedeného zákona) a v napadenem rozsudku nebylo o~vo
lacím soudem dovoJiání prohlášeno za přípustné (§ 502 odstavec 3 c. r. s.
v doslovu čl. I čís. 2 zák'Ůna čís. 2:51/34 sb. z. a n.).
Clvtlnl rozhodnuU XVII.

46

-

Čís.

14645 -

čís.

14645.

-

Čís.

14646 -

723

722

K výkladu § 54 čís. 2 konk. ř.
Služebními kaucemi podle § 54
pravidelné jistoty; jejich pojem.
(Rozh. ze dne 25.

čís.

října

2 konk.

ř.

rozumí se t.

1935, Rv I 1710/35.)

žalobce složí I při nastoupení služebního poměru u žalovaného
stva podle ustanovení služební smlbuvy jako kaucí 20.000 Kč za
padné náhradní nároky žalovaného ze žalobcova služebního poměru.
tom bylo smluveno, že družstvo může touto částkou volně naložiti
svém závodě. Dnem 1. února 1933 byl služební poměr žalobcův,
stvem, jež dne 30. prosince 1933 upadlo do konkursu, vypovězen. P r
s o u d vyhověl žalobě na uznání pravosti pohledávky 20.000 Kč v
třídě. O d v o ta c í s o u d žalobu zamítl, maje za to, že nešlo o
v technickém slova smyslu, poněvadž žalované dmžstvo mohlo
ujednání s penězi, které dal žalobce družstvu »jako kaucí«,
kládati.
Ne j vy Š š í s O u d obnovil rozsudek prvého soudu.
Důvody:

Služební jistota (kauce) bývá zřízena pravidelně ve formě z;í~t'""níhn
práva. Jsou však možné í případy, v nichž jístota přechází odevzd,ínim
do vlastníctví zaměstnavatelova a zaměstnanci, který jistotu dal, prlSIlJSl,
jen právo žádati zpět své penéžité pllnění, proti kterémuž nároku
ovšem zaměstnavatel uplatňovati své nároky na náhradu škody
pensací (pígnus irregulare). Podle § 54 čís. 2 konk. ř. (zák. čís.
sb. z. a n.) náležejí do první třídy 'konkursních pohledávek pO'hli,diivky
úpadcových zaměstnanců z poměru služebního nebO' prawvního a
jména též nároky na vrácení služebních kaucí. Pokud jde o případy
zení kauce ve lormě zástavního práva, nebylo třeba zaměstnancům
jistití zvláštním předpisem zákona právo, žádati takové
zpět
v první třídě konkursních věřitelů, ježto zaměstnanec zůstal
odendané jistoty, zástava nenáleží ke jměni úpadcovu a zalně:stnal
může její vrácení se domáhati (vindikací) z důvodu vlastnického
(§ 47 konk. 1".). Má tedy § 54 čís. 2 konk. ř. na mysI:i t. zv. nenn"i!
jistoty ~kauce), (pignus irregulare), při nichž zaměstnanci
nárok na vyplacení sl0'žené částky za kauci, jakmile došlo
služebního poměru, t. j. konkursní nárok. Tento nárok byl podle kon~
kursního řádu z roku 1914 zařazen do 'hetí třídy úpadcových věřitelů,
,čimž zřejmě nebyla po,skytnuta zaměstnancům dostatečná právní ochrana, a ježto bylo nutno učiniti nějaká ochranná opatření ve prospěch
služebních jistot, byly výsady z<lměstnanců v § 54 čís. 2 konk. řádu
z roku 1931 rozšířeny také na jiné nároky ze služebního poměru a obzvláště na vrácení služebních kaucí (viz důvodovou zprávu k vládnímu
návrhu konk. ř. tisk. senátu 253/1930). V souzené věci byla částka
20.'000 Kč žalobcem slo,žena jako kauce za případné náhradní nároky
žalovaného družstva ze žalDbcova služebního poměru a při tom vymi-"

r

že družstvo může touto častkou volně !Ialožiti ve svél!1 ~á:odě: J.de
jistotu (kaucí) a mkolIv o pouhou z:,p,u]cku! ]ezt~
částka měla býti především záru~?>u za, sp!nem povl~nosh
, tnancových ze služební smlouvy a za pnpadne naroky zamestnaza~f~vy
na náhradu škody, a jen vedlejším ujedná~ím?ylo ".aměstn.~:
va. e
i užívání jistiny. Ježto žalobcův sluzebm pomer ,byl)'z
teh
a žalovaným družstvem žádné náhradní náro!y uplatnovany
nebyly, je již z tohoto důvodu žalobní žádost opodstatnena.
čis.

14646.

K otázce příslušnosti pracovních soudů.
podstatné znaky služebniho poměru.
(Rozh. ze dne 25. řijna 1935, Rv I 1804/35.)
podle přednesu žalobcova zavázal'a se žalov,aná fi;ma, ~e mu zaplatí
provise z obchodů, jež uzavře, se zák~zmky, zlska!,yml pros,tr~d2 tvím žalobcovým. Žalobou domáha se nym na zalovane zaplacem teto
n~~vise. P r a c o v n í s o u d a o d vol a c í, s a u d ve věcech pra~ovních uznaly žalobní nárok důvodem po pravu.
,
Ne j v y Š š í s o u d zrušil oba rozsudky pro zmatečnost a zalobu
odmítl.

ll: %

Důvody:

Podle § 1 zák. čís. 131/31 sb. z. a n. ,isou pr~cov!,í soudy ~ýlUŠ!,ě
říslušné rozhodovati o sporech z pracovmho, sluzeb~lho neb. uceb':,Ino
~oměru založeného soukromoprávní smlouvou, vmkly~h mezI zame~t
nancem a zaměstnavatelem. Podle § 2 a) jsou pracovm soudy v mezlch
ustanovení § 1 příslušné rozhodovati zein;éna ~e, sp~rec,h
n;zdu, p~0'
visí a jiné služební požitky a odměny. Oduvodnem vladmho navrhu ~Ťl~k
senátu Nár. shrom. čís. 352 z roku 193'0) ~vádí k t'o.':mto usta!,~vem/ z~
co do pojmu »provise« nejde tu o zaopatrovac! pO~lt~y homrk~, nyblz
o platy zaměstnanců, zejména v ob~h?d~ch (prvovlsm~h ,a&entu), a, to
, bez rozdílu, zdali jde o osoby pracu]IcI vyhradne pro ]ed~neho z~,!,es!
navatele nebo pro několik zaměstnavatelů. Z toho pl~ne, z.e do, pns!usnosti pracovních soudů spadá nárok na pr:lVlsl Jen te.1dy, ]esthze narok
ten vyvěrá z poměru služebního (pracovmho)" zeredy ten, k~? s~ d,?máhá takového nároku, jest zaměstnance;n zalovan~ho, tudlz mk?'f.Iv
i v případech jiných, kde jde o samoslatneho pO,dmkate}e (~bch?dmk~)
(čís. 13156 sb. n. s.). Podstatným z~akem pomer~ ~Iuze~mh,? !~st, ze
předmětem smlouvy jsou služby (prace), t. ]. určlta Sll~Zle?nr cmn,?'st,
nikoli jen jejich výslédek, a že při kO'nání služ~b. (p~ac!) Jest ~ames!
nanec povinen řídil'i se rozkazy zaměstn.avatelovyml, člmz v.znrka pon:r er
zaměstnancovy vázanosti a podříze!,OIstI k za;nestnavatelovl" pokud )de
o jeho činnost, vymezenou služebnr (pracovn~) s~louvou. Techlo p~ed
pokladů v souzené věci není podle toho, co sa~ z,alobce ve Sp~1 u ~red
nesl a co ve sporu vyšlo najevo. žalobce domaha se zaplacenr zazalo-
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vané částky proto, že bylo ujednáno, že ža]{wané firmě
placení schopné zákazníky, a že hOl firma odmění
%ní OHwi,i
chodů, s těmito zákazníky uzavřených. Je tedy na bíl,edrti,
nešlo o to, by si zjednala služby žalobcovy, nýbrž,
nictvím získala zákazníky, při čemž žalobce měl býl'i odmi'ňc.vá'n
podle sktuečného. výsledku, nikoli podle toho, zda a kOl'iI'i~knř~~,~~~~o~i]
práce~ ~al~bci ;,eby}y předepsány určité pracovní hodiny, n
sebe zadne sluzebm povmnosh, nebyl nikterak podří:en
nel;e tu?í~ pokládati za z!íze~ce (zaměstnance) žalované firmy a
v .teto .:-ec:.o s!l'loll~u. :Iu~ebm. Sp~ry pr.ávní povahy jako spor
naleze]l pnslusnosh radnych soudu, a Ježto bylo ro'Zhodnuto o
která nenáleží před soudy pracovní, jsou rozsudky nižších soudů a
jim předcházející zmatečné (§ 28 odst. I čís. 3 zák. čís. 131/31 sb z a
a § 477 čís. 3 c. ř. s.).
. .
čís,

14647,

K výkladu § 46 náhr. zák.
Do rozhodnutí státního pozemkového úřadu o přejímací ceně lze
po.dle § f6 náhr. zák. stěžovati p?uze proto, že byly porušeny ptE>dpisv
vlad. nar. ze dne 7. srpna 1922 ČIS. 222 a ze dne 21. záři 1922 čls..
Sb. z. a n., nebo předpisy §§ 42 až 45 ttáhr. zák.
(Rozh. ze dne 25. října 1936, R II 667/34.)
Poněvadž mezi majitelem velkého pozemko'vého maj.etku a státním
pozemkovým úřadem nedošlo k dohOdě o přidělové ceně pozemků jež
byl vlastník pozemků po dohodě st. pozemkového úřadu povinen odprodati, určIl cenu tu státní pozemkový úřad sám (§ 46 zák. čís. 220(22
sb. z. a n.). P r v Ý s o u d ke stížnosti vlastníka půdy zrušil rozhodnutí
,stát?íhO pozemk~vé?o úřadu o př~jíma.':í ceně. Rek u r sní s o u d, vyhovev rekursu statmho pozemkoveho uradu, zamítl stížnost vlastníkovu.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

" Dovola"cí.. rek~renti. vytýkají, že rozhodnutí Státního pozemkového
uradu o pre]lmacI cene ze dne 23. ledna 193,3 č. j. 5656/33-11/4 nemělo
býti. podle, §. 44 nMr zák. vůbec soudem doručováno, poněvadž mezi
mml a Statmm pozemkovým úřadem byla sjednána generální dohOda
o převzetí a konečném vyřešení pozemko'vé reformy na souboru velikého
majetku pozemkového ze dne 6. března 1930, podle níž vlastník velko~!atku O.-N ..Z. I:rodá v'!.o. tří měsíc.ů po vyzvání Státního pozemkového
uradu nemOVItostI, o nez Jde, osobam, které mu Státní pozemkový úřad
o~na~í, za cenu přídělovou, a že proto řádný soud ve smyslu § 46 náhr.
zak. lest v tomto případě nepříslušný a celé řízení předčasné a zmatečné. Výtka tato není oprávněna, ježto soud nemůže zkoumati a rozhodovati o tom, zda Státní pozemkový úřad byl oprávněn určiti přejímací

enu, zejména zda ji určil je? proto, aby měl podklad k st~nove~! ~ří~ě
fo"é ceny, za kterou vlastmk vel~ost.at~u ma nemovl!osh !y pndelc~m
dati. Stížnost protI rozhodnuli Statmho pozemkoveho uradu o prep'r~aci ceně může se podle výslovného předpisu § 46 náhr. zák. opirati
Fldině o to, že byly porušeny zvláštní předpisy vydané vládou na zák~adě § 41 odst. 2' náhl:- z~k. pr~ ur~ování a vypočítávání p!~jímací.
ny tedy předpISy vladmho nanzem ze dne 7. srpna 1922 CIS. 222
ce ze' dne 21. září 1922 čís. 296 sb. z. a n., nebo předp'sy §§ 42 až 45
. ~áhr. zák., a jen na tento rozsah. ~est přezkumná činn,ost so~du ome~
ena (rozh. čís. 5400 sb. n. s. a ]lna). M1l11O to mus! zustatI pretkumna
~innost soudu obmezena na obsah stížnosti podané podle § 46 náhr. zák,
roti rozhodnutí Státního pozemkového úřadu o přejimací ceně. K dodafečnému přednesu, který stěžovatelé učinili po projití 30denní lhůty rekursní, stanovené v § 46 odst. I náhr. zák. nelze přihližeti, nebolť by
jinak tato lhůta neměla žádného smyslu. Stěžovatelé ve své stížnosti
odané podle § 46 náhr. zák. uvedli, že rozh. Státního pozemkového
gřadu trpi formálními ne"hojitelnými vadami, ježto odpomje všem
v úvahu přicházejícím zákonným ustanovením (§§ 41 a 45 náhr. zák.),
že Státní pozemkový úřad posuzoval stav lesa jinak, než odpovídal skutečným místnim pon;ěr~m, že jmen~vitě byly sn~ž~ny neop:áv~ěně.;,ě
které bomty porOlstu, ze bylo Smzeno zakmenem porostu, ze tezba
předmýtní byla uvedena nižší číslÍ'cí a že byly pwvedeny srážky, které
neodpovídají zákonitým ustanovením, což prý j'e patrno z toho, že pře
jímací ceny lesa za I ha vypočtené Státním pozemkovým úřadem
differují značně s výpočty provedenými vlastníkem i s výpočty provedenýmí na žádost vlastníka vysokou školou zemědělskou v Brně. Tyto
výtky jsou tak všeobecné, že z nich nelze seznati, které předpisy
a v kterých případech byly podlle mínění stěžovatelů porušeny. Nelze
z nich seznati, v ·čem se liší skutečný s,tav lesa od stavu, který Státní
pozemko'vý ,úřad vzal :a podkl~d pro s>;lj, ~ýpoče~vpřejímací ceny,. které
bonity lesmch porostu byly Jlln neopravnene smzeny, zakmenem kterých porostů bylo neprávem sníženo, která těžba předmýtní byla uvedena neprávem nižší číslicí a které srážky a proč neodpoo/ídají zákonitým ustan~'ven.r!l" Z pouhé okoln.osti, ž.e přejímací c~na urče?á Státní?,
pozemkovym uradem se neshoduJe s vysledky, k J1~kym dospeh vlastmk
zabraných nemovitostí a vysoká škola zemědělská v Brně, nepl'yne niktwik, že Státní pozemkový úřad porušil předpisy závazné pro určo
vání a vypo6táváni přejímací ceny za zabraný majetek pozemkový státem převzatý nebo předpisy §§ 42 až 45 náhr. zák. Podle § 43 ~áhr;
zákona má pozemkový úřad provésti ocenění převzatých nemovitostI
přihlédaje k osobitým vlastnostem převzatých nemovitostí a stavu, v jakém byly převzaty, a to podle vlád. nař. čís. 53/21 sb. z. a n. na zá..
kladě vyšetření a posudku svých {)dborníků. Podle § 9 cit. nař. může
Státní pozemkový úřad na základě odborného šetření zvýšiti nebo snížiti čistý katastrální výnos zapsaný v katastru daně pozemkové kl,
lednu 1914, tedy pro účely vyšetření náhrady zvýšiti nebo snížiti bonitu,
jestliže v době oceňování převzatého pmemku bylo zjištěno trvalé zlepšení nebo zhoršení jeho jakosti, což "de Státní pozemkový úřad také
učinil v těch případech, kde katastrální bonity upravené podle § 13
, cit. vl. nař. podle porovnání se skutečným stavem porostů na místě
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samém n.esouhlasíly s :,'ý?osem skutečným a, kde tedy skutečný
ne~dp~)Yldal on?mu pnrustku,. ktery by mel býti podle boníty
stralne upravene, jak jest v duvodech rozhodnutí uvedeno. Rovněž
novení zakmenení porostů a pravidelné mezi těžby podle § 16 cit
na~. spadá, d? zn~lecké~o ::j.ištění a posudku. Podle §§ 3 a 5 cit:
. nar. ve z.nem .vlad. nar. CIS. 29:>/22 sb. z. a n. jest provésti
z ceny prevzateh~ m~j,et~u, jesthz.eyou zd,; ,zvláštní okolnosti, jež
majetku podstatne Sl1lZUjl a nesmejl tyto srazky při lesním majetku
kročllI 10%. So.~?~ n}ohou zko~ma~i)en, z~ali tato' mez nebyla
čena a zda-h zjlstene okolnostI srazku oduvodňují (rozh. čís.
Stá~í poze~~.ov1. úřad stanovil u I"<;víru S. srážku 10% a tedy
krocrl nejvyssl pnpustnou mez. Co jest pokládati za '
.
majetku podstatně snižuji, jest uvedeno v § 5 vlád. nař.
sb. z. a n. jen příkl'admo a jest zajisté za takové okOnl;n.:~o;s~t:~i t;;U~,~~~~
~nalci Státního pozemkového úřadu zjištěné značné TJ
~ mr.alOové škOdy na porostech a výstavkách. Z uved"nť:ho je .
jde jedn.ak.5' skutl~ová zJišt~ní, j:d~ak, o volné uvažován;, jež Státní
zemkovy urad u<Č!ml na zaklade setrení svými znalci soud vš"k
~Ůže přezkoumávati správnost skutko'vého zjíštění ani správnost
uvahy znalců Státního pozemkového úřadu (rozh.Čís. 4977 6380
sb. n. ~.). Stěžovatelé jsou zásadního mylného názoru, že s~ud s~í
2lkoumavat správnost odhadu odborníků Státního pozemkovéhO'
zna~cI:o~dnll:'!. To je omyl, neboť zákon (§ 43 n'"hr. zák.) svěřil
v~nl prejlmacl ceny. Statmmu pozemkovému úřadu, tedy úřadu
l1lmu, a mkoh soudum, a mohl by t'edy soud, zjiště porušení
§§ 42 až 45 náhr. zák., nebo předpisů vlád. nař. čís. 53/21 a čís".. ~~',.."'"
sb. z. a n., nanejvýš rozhodnutí Státního pozemkového úřadu o
mací. ceně. zruŠi!i a jemu nové rozhodnutí uložiti,ni'kdy však by "0""""
provestI sam prezkum odhadu soudními znalci (rozh. čís. 6189,
sb. n. s.). Nelze souhl"sltí s názorem stěžovatelů že stanovení
mací ceny předpokládá již skútečné převzetí za!b:aných pozelnkl~:
kon sice mluví o přejímací ceně za »převzatý« majetek (§§ 41 a 44
ná~r. zák). a o oceněni »převz~týc~« .. nen;ovitosl'í (§ 43 náhr. zák.),
avsak chtItl z toho dovozovalI, ze prejlmacI cena má býti určena teprve
p~ pře,:zetí, ne?ylo by správné, je~to nelze sezn:,ti, proč by nemohla
bylI urcena I predem, ovsem k urcltemu budouCI1Imu dni převzetí potud, pokud na tom závisí výše přejímacíj ceny, jež se řídí právě stavem
v F~ém. se nem~vitosti přejímají (§ 43 náhr. zák); vždyť zá:kon náhra~
dovy sam };,lu':l v ~. 47 ?ds.t. 2 o, »sku~eč.ném« převzetí, čímž patrně
c?ce naznacIÍl, ze UZlva vyrazu »prevzett« 1 V nevlas,tním smyslu (rozil;
ČIS. ,6159 sb. n. s.).

čís.
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yed~-Ii se exe~u.ce na nárok na vydání hmotných věcí (§ 325 a násl.
ex. r.), Jest exekucmm soudem soud uvedený v § 18 odst. 3 ex. ř.
(Rozh. ze dne 25. října 1935, Nd II 129/35.)

V záporném kompetenčním konfliktu mezi okresn!m s.oudem v P.
a okresním soudem v K. (Morava) o tom, ktery z I1Ich je povoi ako soud exekuční v na vržené exekuci na nárok pO::I~~
c, "'" na vvdání věci (lokomobily) proti firmě 19. L. rozhodl ne] v y s S I
o U d, že" exekučním soudem je okresní soud v P.
'." . • 1",1

Důvody:

V exekučním

řádu nen~ ~vl~štního u.st'all.?v,:ní 5' to~, který s?ud má
jako soud exekucI1I pn exekucI, jejlmz pred~etem je ~arok n~
lání hmotných věcí (§§ 325 a násl. ex. ř.). PlaÍI proto vseobecny
vYC d is § 18 ex. ř. o příslušnosti exekučního soudu. Slovem »pohle~~~l?r« v § 18 čís. 3 ex. ř. rozumějí se nejen ~ohledávky peněžíté nýbl~ž
~hledávky v širším slova smyslu, tudí.Ž i naroky. I?odle § 325 ex., r;
Pe roto v exekuci shora uvedené pov?lan ,Z~krOČltI Jako sou~ exek~,c~1
Jokr~sní soud v P., v jehož obvodu map dluZI1lcl podle SpISU sve bydlIste.
,aicro čiti
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Dlužnik jest povinen z důvodu prodlení nahraditi věřiteli škodu připoklesem smluvené cizí měny.
•
jde-Ii o smlouvu mezi tuzemcem a cizincem, jest použiti tuzemskeho
práva i pro posouzení právních důsledků prodlení té které strany.

voděnou

(Rozh. ze dne 25. l"íjna 1935, Rv II 781/33.)

Žalobkyně přednesla, že dodávala 'žalované (cizo~em.ské .fin;,ě)
zbo'ží které mělo býti podle ujednání zaplaceno v anghckych IIbrach
ster!.' Žalovaná strana zůstala se zaplacením účtu ze dne 15. července
Hnl, splatného dne 14. srpna 1931, dále účtu ze dne 24. s;pna 193,1,
. splatného dne 15. září 1931 a ze dne 24. srpna 19:~.1, splatneho, dne ?3.
září 1931 v průtahu, a zaplatila je teprve dne 5. rIJna 1.9~1. Jezto vs~k
v Anglii dne 21. září 1?,31 byla zr~šen.~ poym~ost playh zlate.m a hm
libra ster!o začla klesalI, porv,stala zalujIcl hm skoda, ze obdrzela .a~
glické libry v nížší hodnotě, a náhradu této škody žaloho~ vymaha.
Niž š í s o u d y žalobě vyhověly, o d vol a c í s o II d .z !echto d,l1vod ů: Jako nesprávné p~souzení práv.ní vytýká ža~O!Vana, z,:pelze .za~
lující přiznati kromě úroku z. pr.odlem ~ na~ra?u. s.ko~y dalsl, ktera Jl
vznikla poklesem měny anghcke a to tun mene, ]ehkoz .s~luvena,byla
vyšší míra úroková než zákonná. Avšak úr?ky z prodlen!. JS0.11 od:,k?dněním za to, že věřitel do doby splatnosh ne,m?hl pouzlv~h dluzneh~
kapitálu následkem nezaplacení se strany dlllzmkovy" kd~zto ~a dalsl
škodu mu ručí liknavý dlužník podle §§ 1295, 1323 obc. zak. (VIZ rozh.
nejv. S. sb. n. S. čís. 57,6, 651,1901,2805,3275,4280,7763). Na tom nemění nic, že smluveny byly vyšší úr?'ky n~ž, zák0r;'né, ani. že s'trany
k návrhu žalující se dohodly n~ p!~cen! v ~~ne anghcke, a ].e n,apro~to
lhostejným, z jaké pohnutky SI prala zalu]lcl placení v an~ltckych ltbrách. Na sporný případ jest ,použíti práva tuz~msk~ho, lezlo smlou,:a
dOdaci,o, níž běží, byla uzavrena v tuzemsku Íl~ ze ~dvO'I~telk~ .. plsemně sdělila se žalující stranou do M. O. (v nasem statuj, ze pf!]lmá
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j~jí nabídku (§ 36 2. věta obč. zák. čl. 319 obch 'k
zak.). Jako místo plnění nebyl dl~ ři'at' ch ď za., ,§ 862a)
stra,nJ: žalujíc! I1jednán Londýn, nýbrž
Kle tě~~~~odmch
pinem M. O. (es I. republika). Ujednání že kupní cen
'b' .
n;a. YÍl
'
cena v Londýně, neměnilo na tom ni~ že míst
kdežto Londýn byl pouhou platebnou. O~tatně dle§ ~6n:lč Je~t
,
smlouvu posoudrti dle z<ikúnů platných na míst"
"
. zak.
koliv,podle zirkúnů platných na místě plnění. R~z~za~rem smlouyy,
na pnpad nedopadá, poněvadž místo plnění ve smlo s ~ z. a n. ČIS.
určeno., Proč myslí žalovaná, že nemohla žalující u t~~:ti
sem ,me~y. ang~cké, poněvadž prý v Lond 'ně měl I ' .
mn0 7stvI hber sterlingů, nelze pochopiti Čí~ větší a, e::,\
~ngh~ký'c?, jež žalobkyně měla v kri,tícké době v ~~~~s, ~ 1'.1 0 '
k yla, JeJI skoda; odv'Olatelkúu zaviněna byla 'Ovšem
y;ne, lm
tera nastala opozděným placením ku n'
pouz,e ona

bylo.

t,

j~l~ap!;~~~íj~O~~~~~ P~~~'~~i z:p~f~e§~ h~~1~j~~ěc~:í~~Ů~t~7š~k

rtředn~~~~ir:;a~p;l~n~~/~!tl~IOJ1~~~oyi~ností ~abízeti tyt/p~níi~

~

to 'počín,~jíc d,nem 2. října 1931 (§ ~ VI~~~en~~S~~sl~~enske v
~~r~:na,pn~.r~na souvislúst, ~ezi I!knavostí údvolaielČi;~~I~ a
IktCh

Ydff:!m~~ Jf:t~v!f,:n~~i~~'n:~ů~~I~vda:O~0~a~7~~:o ~~b~ři

..
~:cem, s opo:?ění'2" žaliuLíc~ nemúhla předem upozorniti
.
vzn:~ié ze OVkl.fs~~ade z~oz~ene?o pl~,:ení bUde žádati náhradu
mohla!
' , I angh~k,:: meny, lezto tento pokles předvídati
ř
. ,vrzem, za ,o,=ane, ze bylo povinností žalující, ab
p edem, .~e ~YJImec~e v tO?1t?, případě požaduje lacent ' '
~e~pokoJI ,s ~Irúky lljednanyml, nelze proto bráti !á2íně rávě '
J~J,I tv;~edm, z~ postup ~trany žalující se příčí zásadě víry ~.
.
pnpa ~ obrym mravum.článek 33,6 obch. zirk. na '
.
dopada, .neboť není pochybným, ve které měně mělo
rozhodny prú vypočtení šk'Ody je onen den kteréh'O ia'I~1;kv~'ě,\el;~h
cenúu mohla disponovati' i kdyby 10 b I ď
"" " ,trh.ov·o u'
není přece třeba zab' aÚ se dot' . Y ,en. p 02lde lsl nez . ríjen 1 '
něvadž netvrdila od~atelka, ž/~~~: li~:;ltkO~. tt~any žal,::'.ané, ','
stoupl a' že tedy škoda žalu'ící stran b
ang IC ,~ po 5. nJnu
tě,na ku dni pozdějšímu. Chbe-Ii tím ~allvzxla t~r~~~i' ~edl',by. bJ::l.a
,
n
~e~ p~acen! žalovano~ ~ir~~u mu'sila s,t'fana žalují~í v ,J;tt .' .
S~ll! Narodm banky, prezlra, ze platnost nař. vlád. z 2K '
~;~: t~2s~i/~.aan~.0~~~;~~t b~~a až 2., říj~a 1931, na!ízení~ ~nt~~~ž ďne
b!zen'Ou jí angl. valutu, nýbr~k:o~~~~~t~ ~st~~e aVUbbyeCžanIUeJI?I.řcel,V~~la nla:
d Isponovala.
' J I VOl ne
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
DŮvody:

Žalúvané nedbá toho že ve sporu n'd . d
"
nýbrž o náhradu škody, kterou žalOvaná ~Jp;s~bilaú~~~~nblkykupní c~dny,
,
ll! opoz e-

'm placením. Bylo ovšem na žalobkyni, aby škodu, jež jí z toho vzešla,

~~okázala. Jestliže této procesuální povinnosti dostála, nemůže žalúvaná
namítati, že všecka škoda z jejího prodlení byla již uhražena úroky
prodlení, kdyžtě by tyto smluvní úroky byla žalovaná musila hraditi,
i kdyby žalobkyni vůbec žádná škoda nebyla vzešla; tím spíše musí
tak tedy učiniti, když žalobky;ně utrpěla prodlením žalované nepředvi
danou škodu, jež byla přivoděna poklesem anglické libry. Na tom nic
nemění výše smluvených úroků. Správný je závěr odvolacího s'Oudu, že
smlouva byla uzavřena v tuzemsku. Protože pak jde o smlouvu mezi
tuzemskou společností a ciZÍ' právní osobou, dlužno pro posouzení vzájemných nár'Oků a závazků použíti podle § 36 obč. z. o. Í!Uzemského
práva a to také pro po,souzení právních důsledků prodlení té které
strany. I kdyby p'Odle názoru žalované strany bylo smluvené plniště
v Londýně, nic by tú na věci nezměnilo, protože rozhodnou by mohla
býti tato okolnost jenom tenkráte, kdyby se z ní podle vykládacích pravidel § 863 obč. z. o. nedalo jinak usúuditi nežli že strany chtěly tím se
dohodnoutí také na platnosti cizozemskéhO' práva splniště, pro kterýž
úsudek není však dostatečnéhú podkliadu, jmenovitě, .jde-li o následky,
jež se předvídati nedaly. Správně tedy poznal již také odvolací súud, že
§ 37 obč. z. o. tu nemůže přijiti v úvahu.
Z

čís.

14650.

Dlužník domáhající se oposiční žalobou uznání, že nárok vymáhajícího věřitele byl zrušen nebo zanikl, musí dokázati, že vyrovnání soudem právoplatně potvrzené bylo splněno úplně a včas.
Domáhá-Ii se dlužník zrušení exekuce, nelze rozhodovati o tom, zda
pravoplatným potvrzením vyrovnání byl nárok vymáhajícího věřitele
zastaven.
(Rozh. ze dne 26. října 1935, Rv I 1714/35).
Žalobce vznesl v žalobě námitky prúti exekuci povolené dne
8. května 1933 jen z túho důvúdu, že vymáhaný nárok žalovaného
z rozsudku krajského soudu v Č. ze dne 9. listopadu 1932 byl přijatým
vyrovnáním zrušen. Niž š í s o u d y uznaly podle žaloby jen, púkud
exekučně vymáhaný nárok byl s k u teč n ě zaplacen, jinak žalúbu zamítly.
Ne j v y Š š í s o u d uložili odvolacímu soudu nové jednání a fQlZhodnutí.
Důvody:

Pouhým přijetím vyrúvnacíh'O návrhu (byť i pravoplatně p'Otvrzeného) nezaniká ani nárúk vyro,vnacího věřitele, ani účinnost jeho exekučního titulu z doby před zahájením vymvnacíh'O řízení (srov. rozh.
čís. 7144 sb. n. s.), nýbrž podle § 60 odst. (1) vyr. ř. čís. 64/31 sb. z.
a n. zaniká část nároku vyrovnacího věřitele převyšující vyrovnací
kvotu jen tehdy, by1ú-1i vyrovnání soudem pravúplatně pútvrzené úplně
a včas splněno a neobživl-li původní nárok p'Odle § 67 vyr. ř. Žádá-li
tudíž dlužník, aby bylo uznáno, že nárúk vyrovnacíh'O věřitele byl zrušen
anebo zanikl, musil by předpoklady tyt\lrditi a dokázati. To však ža-
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lObce v žalobě tvrdítí ant nemohl poněv d'
.
19. června 1933 byla splatna 'ed rvní a z.~. dobe pOdání žaloby
květnu 1933. I kdyby tato prvnjí splátka ~~l:tlb~ vjrovnací kvoty k
cena, .nebyly by tím splněny před oklad
yva a včas a ~Ině
b~lo JIsto, zda pozdější splátky budou Yvla~O O~S\. Sl) vyr. r., ano
na;ok vyrovnacího věřitele podle § 67 v r ř a up?e zaplaceny a
n
spely az d.o vynesení rozsudku první st!Ji~e' da~~bzl~~e,' Za sp?ru
JSou skutecnoslt, které nejsou vvloučen
sp alKy 2. az 7.
poněvadž je žalobce dříve _ v ctobě ~ ,P?~le ~ 35 odstavec 3 ex.
a nevadí také že okolností t
. po ".111 zalooy - uplatniti nel1101,'
rozhodnutí čís: 2483 sb n s
vZ~lkly az po povolení exekuce
k nim přihlížeti (rozhod~uÚ Čí~J~~5 ~olt~I?Od~e obdoby § 406 c.
stolice byl vydán ovšem dne 16 . . 19'" n. s.). Rozsudek
3", ~dy. dospěla í pos
osmá splátka k 5. lednu 1935 al~ ~~ola
jednání v první stolicí konáno' dne II sporu: v nemz bylo poslední
zeno, že í tato poslední osmá s l'tk bPlOsmce 1934, nebylo vůbec
spor~. nepřednesené nemohl pr';c~sn~ slJ~ z~p~f:ena. Ke. skutečností
nemuze uvažovatí o tom zd
, p n Izelt a ant dovolací

r

(t~7) ~~n~r~šeJ~~~~~~t~z:~fu~~~J1~d~~~~~ í~~~~st~~ac (ff

navrh zněl taJk, že nárok žalovaného ' . p .' e av y, I kdyby zalob'nr'.
úplným splněním pravoplatně otvrz~:~~ zrusen n~b? zanikl včasným a
o
voplatným) vyrovnáním se ná~ok vy 'h .~~~ovna?.': Potvrzeným (pra.
co zhl ze ov~e.~ uplatňovati rovněž opo~~anía~~io~o;eJ!te§le 1;n za.stavuje,
,:'
ex. r. (srov.
roz odnutl CIS. 9453, 10197 sb n s) O t
exekuce za nepřípustnou z toh~to' dti;odu s ~,v:n: rabroku a prohlášení
v dovolání o to nežádá n 'brž t .
, vsa . za o ce nežádal a ani
zrušení nároku. Nel'de t~ lnI' o rv a, a puvodlllm návrhu žalobním na
• I '
»mene« podle § 405 c •
~
za ovano, nýbrž jde o něco jíného'
•
•
. . .. : r. S., nez bylo
avnJ
roku jsou zcela jiné, nežli účinky ;t pon~vadz
. ucmky zrušeni násoudy zabývaly jen otázkou zda aven: n:,1O u. Pravem se proto nížší
dosnělými splátkami byl a~pon' Pla.c,entyml a do rozsudku první stolice
•
,
z cas I zrušen vymáhan'
'. k
V t '"
, omeO smeru Jde o méně než byfo .. d'
(§
•
y naw , ano
duvodně dovolatel, že ddvol<tcí s~~d ano • ~5 c. r. s-!:. ~ ,,u vytýká
soudu, zda a pokud byly za lacen s I' neprez.oumal zJlstem prvého
prvé stolice splatné, Z tOhcťto dů:ol ~tkr 5 az 7" dO' vydání rozsudku
~i.ti, . neboť teprve po zjíštění těchto ~ o ;.o~sudek druhé stolice zrucasÍ'! hyl vymáhaný námk zrušen o.? nos ~ ude .Ize seznatJ, do jaké
splátky byly pllaceny včas a úplně. ' pn čemz nebude lOzhodným, zda

r:

r:r

r

čís.

14651.

K výkladu § 1404 obč, zák.
Dlužnik může se domáhati
• "
.
'"
ZProstil závazku proti věřiteli' :::b:{:J:!"~tel~ pInem jen toho, aby ho
nechati na vůli, jakým způso~m to uČi~tna umluveno, musí mu po(Rozh, ze dne 26. ř!ina 1935, R II 423/35.)
Srov. rozh. CIS. 2553 sb. n. s.

žalovaní koupili podle tvrzení žalobcova ve veřejné dražbě nemo·....;;n<r (dům čís. 63 v P.). Podle dražebnich podmínek byly povínni za·
....o"nu veškeré dávky s převodem nemovitosti spojené, zejména dávku
l'lflru:,,~U hodnoty. Žalovaní tuto dávku nezaplatili a proto byl žalobce
ze zákona ručící uznán povinen dlužnou dávku zaplatiti a zemský
pro vyměřování dávky z přírůstku hodnoty dal také pohledávku tu
nemovitosti žalobcově hypotekárně zajistiN. Žalobce proto navrhl,
,ď ..•. :::i,n,~ž;a~.I~oívaní byH uznáni povínnýmí zaplatiti zemskému úřadu pro vy·
"
dávky z přírůstku hodnoty vyměřenou dávku. P r v S, s o u u
žalobu zamítL O ů vod y: Podle tvrzení žaloby převzalí žalo,vaní jako
vydražitelé domu čís. 63 v P. podle dražebních podmínek i povínnost
zaplatiti dávku z přírůstku hodnoty, toNž dávku, která podle zákona
stíhá prodatele, tedy žalobce. Tím by byli slíbili žalovaní žalobci, že
opatří plnění úřadu dávku vybírajícímu a ručili by tedy podle § 1404
obč. zák. žalobci za to, že úřad dávku vybírající naň nedokročí. Žalobce
mohl by tedy v žalobě jen žádati, že žalovaní jsou povínni zprostití ža·
lobce povinností zaplatiti dávku z přírůstku hodnoty vybírajícimu úřadu.
Jakým způsobem taik učíní, bylo by věcí žalovaných. Nejde v tomto pří
padě o převzetí dluhů podle § 1405 obč. zák. a jestli tedy žalobce žádá,
aby žalovaní předepsanou dávku zaplatiti, jest toto žalobní žádání podle
přednesu samé žaloby chybné. O d vol a c í s 0' U d uložil prvému
soudu nové jednání a rozhodnutí. O ů vo u y: Zproštěni žalobce povin·
ností zaplatiN dávku z přírůstku hodnoty vybírajícímu úřadu zakládá se
. v tom, že mají samí žafovaní u úřadu dávku platiti (viz čís. 4373 sb.
n. s,). Prolo není o' lom žádné pochybnosti, že musí zprostítí žalovaní
žalobce převzaté povinnosti tak, že nastupuje přímý jejích závazek
k placení dávky u úřadu a je tudíž žalobní žildost, aby žalovaní přímo
zaplatili dávku u úřadu, formálně správná. Než prvý soud nezabýval se
vubec dalšími předpoklady žalobní žádost'i, totiž, zda a pokud žalovaný
se zavázal k převzetí placení dál/ky, neprováděl také žádné dukazy
o námitkách žal1ovaného, že žalobce svojí liknavostí zavínil preklusi při
vyměření dávky z přírůstku a že pouze proto dávka byla vyměřena ve
značné výši. Vzhledem k tomu je řízení kusé.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu.
Důvody:

Mezi stranami není sporné, že v souzené rozepři běží po právní
stránce o »převzetí plnění« podle § 1404 obč, zák. (Jčelem takového
příslibu jest, aby byl dlužník zabezpečen, že na něho věřitel nedokročí
a toto zabezpečení může se státí také jiným způsobem, než placením,
t. j. plněním toho, co dlužník plniti má (§ 1412 obč. zák.). Může se to
státi na př, také ujednáním s věřitelem o privativním převzetí dluhu na
mistě původního dlUžníka (§ 1404 obč, zák.), nebo ujednáním o zřízení
hypotéky, ujednáním splátek, nebo i smírem o výhodnějších podmíflkách
plnění (§ 1380 obč. zák.). Chce-li a může-li přejímatel dosáhnouti zproštění dlužníka jiným způsobem než placením, jest k tomu oprávněn (srov.
motivy k § 1404 obč. zák. v doslovu III. novely, str. 414). Zpravidla
muže tedy žalobce žádati na žalovaném přejímateli jen, aby tento ho
zprostil závazku vůči jeho věřiteli (srov, rozhodnutí čís, 2553 sb. n. s.),
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~Ie jínak mus1 mu ponechati na vůli 'ak'm

c111ě

o

/0

, ••

nelze proto bezvyhradně SOUI;I~Si~ a~ťusso~Jm
,UCllll. V té
vO
zproŠtě~í. spočívá práv~ v tom, že mají 'žalovaní dá aClm s~ll.de
»zprost1tl« a »ZapJat1t1« nejsou souznačné J h
Vk~ zaplat1tl.
čis. 4373 sb n. s. nestačí nebof tam se n·' e,~ pou az k ro:zhc)dř,ú
ko~, byl-Ii správny žalob~í návrh, znějící J~VYSS1 SO~d ne~abýval
toze tam tato oMzka nebyla vůbec k "
~ nadhzap acel1l davky,
resem
na ozena Přes t
ne Ize re kur8U vyhověti. Nutno přihlížeti ke kon k , :
o
k obsahu tvrzené úmluvy mezí dlužníkem a přejím t fetl11mu
strany s~~luvily, že ?svobození dlužníka má se stá~ie em lm."" ..
na pr. ~f1Ino ~lacel11m Jeho' věřiteli, pak jest se takovou ;',~,.~I:u~'o~.e1lí,
(srov. Cl!. mO!Jvy str 415) a pak p b ' l b '
zaplatila dluh od o : d' t
'
ro,s a za o nl. aby žalovaná
bč'
, p Vl a vrzenemu prevzatému závazk
dl
~yli' pZ~~i ~ s~uzbeném případě tvrdil žalobce již v žalo~lože e
<d"UVam
e raze nych podmínek povinni zaplatiti veškelé '
vO,dem nem.o~ltost1 spojené, zejména také dávku z " o tk
~ fe bn~dost'ah své sm~uv:'i povinnosti zaplatiti zmíněnt:1~~~k~ J
~a o m prosba formalne správná. Ježto však se rvni
.

~~~~vK~zaan~;~tt~ni~\o~6~{~{~~s~t!~~í~i"eOn ni~~žd~~o~vo~~~ť, ob:sahleňj

P§§oc2§5beč~os3t,
1S.

pr á.';'gem odvolací, soud zrušd roz~udek
a 4 ~. odsl. 1 c. 1'. S.
čís.

jichž je třeba, aby silo stroj byl uveden do jízdního prnvozu a
ve stavu způsobilosti k provozu, jakož i ukončení jízdy a všechna
.on,..", .. í, kterych vyžaduje (srov. vtom smyslu rozh, čis. 11640 sb. n. s.),
tedy v souzeném případě auto ještě stálo, jsouc připraveno
jizdě s cestujícími, stala se nehoda přece v provozu, poněvadž pří
činu k nehodě dalo uzavření dveří řidičem auta, COž jest také vykon potřebný k tomu, aby auto bylo uvedeno do jízdního provozu.
čís.

Přlpustn'Ost exekuce pr'Oti majiteli s'Oukromé nemocnice s právem veřejnosti na pohledávky přislušející mu za léčení v této nemocnici.
Vymáhajícímu věřiteli mt1Sí býti dána možnost vyjádřiti se o projevu
'Okresního úřadu daném podle čl. XI čís. 2 zákona čís. 123/23 Sb. z. a n.

(Rozh. ze dne 26.

října

pr:~lí~~ JS~~du

14652.

Uzavření dveří auta řidičem před " d
'I "
automobilového zákona.
]IZ ou na eZI k provozu ve smyslu
(Rozh. ze dne 26. října 1935, Rv II 925/33.)

Žalobkyně domáhá se na žalovan' h 'h . d '
jí bylo způsobeno tim ž
' yc ~a ,1<', y skody za zranění, jež
řádně, zda již do auta' zC:la s~oluzalovany ~ofer .auta se nepřesvědčil
rozmačkal prst u ruky. Pl' v' ~t~~~la, a pnbouch~utím dvířek auta ji
s o u cl nevyhověl odvolání yz d ů v o uz~.al po'~I: z,al?by. O d vol a c i

t~~i:f~~~~:~~ t~~fážJk~a;:e~n~~eřp~:l~};' a;~v~~e~~í~:I~;:~:f~čif,°f:~~

Vv
jak bylo jeh
.
,'.
azery upozorml, že dveře zavírá
večer 17. led~l~~~~~I~l~:~~:;'~fc\i~~{ŽSbYIIO auto ,p~n~, byl!O 6Y2 hod:
ničim prokázáno. V tom že měla 'k 't: po uza'~l11em zalobkyně nebylo
místě , nelze ~patřova!i lejí zavině:í, r~d~~~Us~h;;:~l ::;-~~I~as~;t~e~peg?~m
a Jes ostaloe obvykle že lidé vstupu" 1C , d
, e z e y,
přidržuji se krajů dveř~ího otvoru ne6 ; .. o,,~ud-ta a v nem se usazující .
N'
, , ,
'
o Jma
o auta vstupovat nelze
'
e J v y s S 1 S o u d nevyhověl dovol'ání.

t

Důvody:

Provozem ve smyslu automob'l 'h
'
samu, nýbrž í přípravy k jízdě a 1 ~ve o zak~na ne~z~ rozuměti jen jízdu
v e, co s n1 SOUVISl, tedy všechny vy-

14653.

1935, R III 626/35; dilvody viz Úro sb.

čís.

2266.)

l

čís. 14654.

přlrůstku

/enabi!~:Y . , , '

úmluv'Ou, že kupitel ponese dávku z
h'Odnoty,
datel 'Oprávnění, by se domáhal na kupitelovi, by zaplatil dávku

přímo

přlslušnému úřadu.

r.

V přlpadě, že kupitel převzal smlouvou závazek zaplatiti dávky z při,
růstku h'Odnoty nem'Ovit'Osti, může se pr'Odatel domáhati na kupiteli
splnění tohot'O závazku i,hned, jakmile byla tato dávka předepsána. P'Ovinnosti prodatelovou je' v tomto přlpadě, by učinil vše, co je nutné
v zájmu kupitele, který převzal smlovou plněni tohoto závazku.
(Rozh. ze dne 29.

řijna

1935, Rv III 770/34;
čis.

důvody

viz Úf. sb.

čfs

22tH.)

14655.

Adv'Okát nemá nároku na zvýšení odměny podle § 7 vlád. nat.
95/23 Sb. z. a n. proto, že za 'Odvolaclho řízeni míst'O původni strany
vstoupily do sporu její děti jako dědici.
čís.

(Rozh. ze dne 29.

října

L

1935, Rv 111 857/34; dúvody viz ÚL sb.
čis.

čís.

2268.)

14656.

Propadttá lhůta § 33 zák. čis. 9/14 ř. z. počíná se dnem, kdy došlo
k předčasnému propuštěni úředníka, nikoliv dnem, kdy nároky z bezdů
vodného propuštění mohly byti na soud vzneseny.
(Rozh. ze dne 30. října 1935, Rv I 1519/35.)
Srov. rozh. čís. 7545 sb, o. s.
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. Žalobce byl ve službách žalovaného velkos·t'a!ku od r 1914' k
vI.mik s požitky v hodnotě ročních 27.000 Kč. Dne 22. čer'vence l~3 o
nahle ~e" služeb žalov,aného propuštěn pro podezření z trestného O
Trest11l flZe11l prolI nemu byl'o skonečno 17. července 1931
osvobozujícím. Žalobou, podanou dne 16. ledna 1932 dom'h I
lob
' I
.
od'
,
a a
dÓ ce n~ za ovan~nt~ ~uvo', ni e zaplac,ení služebních požitků, jež mu
d
,. vo nym p;opus enlm us y, a zmenil (doplnil) tuto žádost
zadal plac<;n,1 'pense podl~ služebního regulativu velkostatku mu
čenou; N I Z S I ~ o u d y zalobu zamítly, p r v Ý s o u d z léchto
vod u: Podle zakona.z~ dne 13. ledna 1914 čis. 9 ř. z., jak VVn!.',",.
Z Jeho' § ,~2 a ze ,srov.nal1l ~ 1162 písm. b) obč. zák. a § 29 zák. o
pom.; rusI se sl,u:eb11l p011l~r ~:atkových Medníků v případě jejich
č~sneho propust;I1l bezo d~le~ltéhoo důvodu. Zákon vypočítává v
n~roky l'redcasne bez dulezlteho duvodu propuštěného <tatkového
mk~, a11lž uv~dí n~ezi nimi nárok na Obnovení slU'žebníh~ poměru. (V
lobe se domahal zalobce zprvu, aby žalovacn)' byl uznán povinn'
platiti žalob~i ~Iuž.~bní poži.t,ky.) Lhůta šestiměsíční §
jest
ym
a ~u!no. k 111 pnhhzetr I z urední moci. Lhůta se počít"a~' tP~O~d~l;eeěJ)f;~~;~
znenl zakona od propuštění zaměstnance, a to ať byl p
nebo neprávem, ať z jakékoliv pohnutky. Nároky sta:tk{wí'ch
z ?ezdů,vodné~o. p~opuošt~ní jsou vypočteny v § 32 cit. zák. a musí
byli v sestu;r;SIČ11l Ihute propacdné uplatněny, jinak zanikají (§ 33
za,k.), (rozh. :IS. 8550 sb. n. s.). Žalobce byl dne 2:2. července 1930
mZl't'e ze sluzeb žalo,va~ého p;opuštěn a. to. z důvodu § 29 odst. 1
~e dne 13}edna 1914 CIS. 9 r. z. U krajskeho soudu v T. byla wuuan,
zalobc;m zaloba dne 13. ledna 1931 na zaplaceni odškodného a usléhf>
ZIsku uhrnem 27.000 Kč: jakož i odbytného 50.000 Kč. Tuto žalobu
lobce ~bmezrl o odbytne 50.000 jednak podáním ze dne 160. ledna 1
zaslan)'", na okre~m soud v K., jednak při roku dne 10. května 1
konanem u krajske~o soudu. ':. T. Nynější žaloba byla podána dne 16.
ledna 1932, a dom;rhal se JI zalobce původně zaplaceni 27 000 K'
d?bu od 1. února 1931 do 31. ledna 1932. Žalobní žádost ta' byla ~m~:
nena tak" že žalob,~e žádá, počí~aje dnem 1. února 1931, roční pensi
12.500, Kc 2? ~: Pn roku, konanem dne 10. prosince 19034, žalobce ob",e~r1 zal?bnr zacdost v !om směru, že žalovný jest povinen platiti, počí
uaJIc, 1: uno~a 931, čatku 5.000 Kč ročně jakožto pensi, a doplnil ji
p.0'Z~tell tak, ze zalovaný po případě bude povinen na místě požitků ensIJn:c~ nahradi'li žalobci odškodnění odbytným 50.000 Kč. Každé oJ'meze;rl . zalo~y za~rn,ule v sobě částečně zpětvzetí žaloby. Proto pro, čás
jec,ne zp,:tvzetr zoaloby platí zásadně táž ustanovení, jež platipro
zp;!vzeli z~lobY,vubec (§ 2?7
s.). Plyne to z úvahy, že se zpětvzetí
m~~e po prrpade vztahovatI t<1krka k celému žalobnímu nároku jednak.
z, ucelu u~tan?ve;rí § ~37 c. ř. s., aby totiž žalovaný, když sp~r proti
n;'11lu zahaJ~ny .J.I3' do jlste n;í~f pokročil, byl uchráněn obav, by celé do
t~ doby s n:r:' JIZ pro~~dene fl'Ze.~í bylo zmařeno a žalobci bylo umožneno, aby tyz spor o castku, o mz byl žal'obu obmezil Znovu zaháiil za
poměrů l1~bo v době žal?van~mu méně vhodných. MAže proto žalobCe
ob;nezlh zalobu I ~ez jeJI z~eny jen za pře0pokladů § 237 c. ř. s. pro
zpetvze.tl z~loby vu.b~c, tudlz Jen se svolem!]] žalovaného kdykoliv do
konce ustl11ho jednam, ale bez svolení jen do počátku prvního roku a

:33

!

c.J.

Cíe~;tlii,e

němu nedostavil, také ještě při něm a po té do
zřekne-li se nároku; nezřekne-li se žalobce
'.,O")KU a nesvolí-li žalovaný k částečnému zpětvzetí žaloby, neni zpět
. podle § 237 c. ř. s. možné. A právě v daném sporu žalobce žalobu
krajského soudu v T. podanou obmezil o odbytné 50.000 Kč podáním
e dna 16. ledna 1932 zaslaným na zdješí soud a při roku dne 10. května

se žal·ovani' k

ústního jednání jen)

~932 konaném Ll krajského soudu v T. a hned dne 16. ledna 1932 podal
na zdejší sOl:d předmět~?u, žalobu, ve které opětně v kone~ném koli~
kráte měněnem pehlu zada zase event. odbytne 50.000 !<c, ohledne
něhOž vlast'ně již se zřekl nároku, jak shora bylo vylíčeno. Zalobce sám
doznává, že obmezení původního, sporu u krajského soudu v T. vedepokud se týče odbytného, stalo se až v projednávání u krajského
soudu, kdežto předmětná žaloba že je žalobou novou, podanou dne 16.
ledna 1932, a že promlčení nenastalo, ježto podkladem nové žaloby
musilo býti osvobozující ro'Zhodnutí soudu trestního, od. kterého lhůta
šestiměsíční teprve běžela. Než však lhůta šestiměsíční, jak svrchu uvedeno je Ihůt'ou propadnou a počíná podle jasného znění zákona ode dne
prop~štění zaměstn~!ice a to bez rozdílu, zda se propuštění stalo právem
či neprávem, ať z jakékoliv pohnutky, a veškery nároky z bezdůvod
ného propuštění, vypočtené v § 32' cit. zák., musi býti tudiž ve lhůtě
propadné uplatněny, jinak zanikají.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovoláni.
Důvody:

Nižší soudy správně doUčily, že podle § 33 zák. o stakových úřed
nících ze dne 13. ledna 1914 čís. 9 ř. z. jest uplatnÍ'l'i nároky statkového
úředníka, jakým byl žalobce, z předčasného propuštění do šesti měsíců
po dni propuštění a ž:. lhůta ta je Ihůto"u propadnou, k ~íž jest přih~iž_et~
z úřadu (srov. rozh. CI'S. 5072, 7719, 8050 sb. n. s.). jezto k propustem
žalobce, jak nesporno, došlo dne 22. července 19,30, nároky žalobcovy
v projednávaném sporu z tohoto bezdůvodného propuštění byly však
uplatněny až po uplynutí propadné lhůty § 33 zi/k. čís! 9/1914, právem
byla žaloba nižšími soudy zamítnuta a to i pokud se opírá o prohlášeni
žalovaného ze dne 10. dubna 19129, pokud se týče ze dne 15. června
1931, jež jest podle sdělení Státního pozemkového úřadu ze dne 11. prosince 1934 čís. 141235-Vlj2 čís. 1 25 totožné s prohlášením ze dne 10.
dubna 1929 a bylo jen nedopatřením Státního pmemko,vého úřadu vyžádáno. Podle uvedeného prohlášení ze dne 10. dubna 1929 převzal
žalovaný závazek, že zaměstnance v seznamu k prohlášení připojenému
uvedené a převzaté podle § 75 náhrad. zákona odst. 3 bude zaměstná
vati na nemovitostech ze záboru propuštěných a že je nepropustí, leč
z důvodů v tomto prohlášení uvedených, v případě, že by je propustil
bez těchto důvodů, že zaplatí propuštěnému zaměstnanci odškodnění
odpovídající vládnímu nařízení ze dne 21. října 1922 čís. 305 sb. z. a n.
Z uvedeného sdě'lení Státního pozemkového úřadu ze dne 12. prosince
1934 plyne, že žalobce byl uveden v seznamu zaměstnanců připojeném
k tomuto prohlášení ze dne 10. dubna 1929. Prohlášením tím byla tedy
na základě dohody sjednané mezi Statním pozemkovým úřadem a žalo-
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v,a~ým. služební :.mlouva
(ll1č; .zak) .1 tvo!,! p~oto

ž.alobcova doplněna v jeho prospěch
zavazky prohlášením tím žalovaným
~ouI cast . tet? skluzebbm sd~loudv>:'h Pokud tudíž žalobce tvrdí, že mu
za.?va~,: naro >: z ez uvo ne o propuštění příslušejí na zák laď
hlasem :alo,:aneho ze dne. ~O. d~bna 1929, jde i tu o nároky, e
se, o. sluzebnl. sml?uvu, a jeZ'vo naroky ty nebyly uplatněny v V~'fa"o
Ihute § 33 zak. ČI'. 9/1914, byla právem zamítnuta nižším'
loba, i pok.ud.se ?p!r~.o.pr~hlášení ž,,;lovaného ze dne 10. áubna
Oko!n?s!, ze seshmeslcm Ihuta § 33 zak. čís. 9/1914 neupl nula v
pod,:m zaloby od osvobozujíciho rozsudku krajského SOUd! v T
7. cerv.ence .193:, pokud se týče, že neuplynula v době uplat~ě~~
zalovanych naroku od doby, kdy žalobce zvědělo prohlášení LalOV·an,'hc
ze ~n~ 10. dubna 19:2~ íe be! :vj~nan;u, ježto podle § 33 z,rk. čís.
pocma se propadna sesht;Jeslcm Ihuta o předčasným propuštěním a
kohv teprve dnem, kdynaroky z bezduvodného propuštění mohl
na soud vzneseny, jak tomu je podle § 1162 d) obč. zák.
Y

!

čís.
Obsluhovač

benzinového

14657

čerpadla

(Rozh. ze dne 30.

října
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žalované oři nové dodávce benzinu a potvrzeni nové zásilky benv dodacím 'lístku. To platí i ohledně prodeje oleje, který ostatně
.
čerpadle jest rázu vedlejšího, neboť hlavním prodejním
jest benzin. Žalobce nelze tedy považovati za obchodního
..00Imcl . CmK:a podle § 1 zák. ze dne 16. ledna 1910 čís. 26 ř. z., neboť vybenzin bud' za hotové podle předem pevně určených cen, nebo na
nř~rleln zákazníkem ža:lované zaplacené. Neměl žádného vlivu na
zvjíšelnI odbytu zboží, neboť odbyt' ten závisí na umístění čerpadla a na
:.',Mn benzinu žalovanou do jejich čerpadel dodávaného, kterážto jaautomobilistům jest známa, takže každý automobilista vyhledává
ždy čerpadlo vydávající benzin jakosti jemu, vlastně jeho stroji, vyho~ujíci to platí i ohledně autooleje. Nelze tedy ani na výpověď služebího 'poměru žalobcova užíti předpisu zákona o obchodních pomoc~ícich, a žalobni n~r~k opíraj!cí ~e o, to, že žalobc.i příslu~í náhrad~ za
"estinedělní kvartalm vypovedm lhutu, kterou zalov:llla nedodrzela,
davši mu výpověd' týdenní podle služební smlouvy, mezi stranami ujednanou, jest bezdůvodný.
Ne j v y Š š í s o u d nevyho'věl dovolání.

{ .. iMiV"

D ů vod y:
není obchodním pomocníkem.
1935, Rv [ 1001/35.)

žalobce byl zaměstnán u žalované od 12. prosince 1929 u benz'
,
pumpy v K: M?} ,ttdně platu 180 Kč, od čehož byla žalovaná
Inove
SI strhnouti pnspevky zaplacené k pojištění nemocenskému a
..
nhnu. Mimo to žalovar:á platila. mu několik haléřů z každého proli:~:~~
~Itru ,benzm~. Podl~ predn~su zalobního žalobce přijímal ve svém slu-·
7ebmm p.omeru o~ za~ovane benZin a oleje pro její pumpu v K., prodával
J.e v detailu kupcum, mkasoval kupní ceny a činil periodicky odpod
zalovanou. Jeh,; slu~ba obsahovala tudíž úkony služby obchodní. b~=
plse,? ze dne 22. hstopadu 1933 rozvázala žalovaná s ním slu· eb '
pomer podle smluvené týdenní, ,;ýpovědi a udělila mu týdenní do'vo~eno~
do 9. prosince ~ 933,. do ~terezto doby bylo žalo·vanou služné žalobci
zaplace~o. Ponevadz se zalobce pokládá za obchodního pomocníka
podle zako.n~ o obchodníoh pomo,cnících ze dne 16. ledna 1910 čís. 20
T •• z., uplatn~]e v~ sn;ysl? §§ 25 a 29 cit. zákona proti žalované nárok za
zak.onn~u vyp.ove~n! Ihut~ ~o 1. dubna 1934, ježto až tehdy by mohl
sluzebm, pomer byh rozvazan. Níž š í s o u d y žalobu zamítly o d v.o I a C.I s o
z .~ěc~t?, d ~ v ~ d ů: Kupeckými službami ve ;m slu
z~!«,na ]so~ sluzby, Jlchz radny vykon předpokládá aspnň v pTůměr~chc
pnp~dech , sk?!enost a, dove~~?st s hled!ska kupeckého odbornou, ne
musI to byt~ c~n~?~t r,,;~u vysslho, ;,ylouceny jsou jen případy, kde jde
~ čm!,ost, zalezejlcl v ukonech podradných. Žalobce konal činnost podra~neho rázu, neboť obslluhu benzinového ,oerpadla záležející v tom že
nacerpal do měřící ~k!eněné nádoby u čerpadla ži.dané množství benzmu, a tento.pa~ had:cI vpushl do ?enzin?vé nádržky ve voze zákazníka,
a dale v pn!eh pen~". za pr?dany benzm, nelze považovaH za služby
rázu kupeckeho, prave tak pko ne odvedení stržených peněz závoz-

U?

čis.

Z toho, co bylo zjištěno o služební činnosti žalobcově, správně posoudily nižší soudy, že žalobce nelze pokl1ádati za ,;bchod~lho' pomocníka ve smyslu § 1 zákona ze dne 16. ledna 1910 ČIS. 20 r. z. cmnost
žalobcovu, pokud se nevyčerpávala v ryze mechanických úkonech a
pokud lze v ní spaHovati obchodní činnost (prodej benzinu a .o"eje zá~
kazníkům, přejímání benzinu a oleje od žalobkyně a úhrada zalobkym
za dodaný benzin a olej), nelze pokládati za »kupecké služby« ve smyslu
§ 1 zak. o obch. pom. »Kupeckými službami« jest rozuměti takové
služby, jež vyžadují jistého stupně odb.ornéhO' školení .the?,retického
nebo praktického a pak jIstou obchodnickou znalost (VIZ CIS. 10300
sb. n. s.). činnost žalobwva však, i pokud šlo o její stránku obchodní,
byla twk jednoduchá. že k jej.ímu řádnému konání nebylo třeba odbo,r~
ného školení, nýbrž stačily základní znalosl'1 početní, j~chz I~~ n~byÍi
obecným školním vzděláním. V podrobnostech se odkaZUje k pnslusnym
důvodťtm napwdeného rozsudku.
čís.

14658.

Vědomost jednoho z členů představenstva
zkrátiti věřitele rovná se vědomosti družstva.

'O

úmyslu dlužníkově

(Rozh. ze d~e 30. října 1935, Rv II 674/35.)
Eduard Z., člen představenstva žalovaného družstva, byl rozsudkem
krajského soudu v N. J. uznán povi.nným zaplatiti žalující firmě
60.000 Kč. Dne 26. října 1932 vystavil žalovanému družstvu dlužní úpis,
na jeho,ž zá:kTadě bylO na polovině nemorvitosti jemu náležející vloženo
právo záslavní pro částku 40.'000 Kč. Žalující nabyla na základě roz47
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sudku proti Eduardu Z. bezprostředně pot·éto pohledávce zástavní
na uvedené polovině nemovítostí a podala při rozvrhovém roku
nejvyššího podání, utrženého za tuto nemovitost, odpor
pohledávky 40.000 Kč žalovanému, tvrdíc, že tato' [JUlllt:uaLVKa
gována a odporovatelná podle odpůrčího řádu. Exekuční soud uUKa:zal
S jejím odporem na pořad práva. Ve sporu: přednesla žalující
dluhopisu ze dne 26. října 1932 40.000 Kč nebyla Eduardu Z.'
place~a, u.v~dený dluhopis byl vystaven na oko, aby Hmto zPIUsober
byla zalujlcl strana pnpravena o mOžnost uspokojení své
a že, i. kdyb~ valuta tohoto dluhopisu byla vyplacena, šlo
vatelne Jednaní podle § 2 čís. 1 a 2 odpůrčího řádu, neboť
pohledávku byl ji Eduard Z. dlužen. žalující strana byla odlporov'tnvl
jednáním zkrácena a nebýti toho·to, bylia by došla aspoňll~::~'~~~~~:h;
uspokojení. Dlužník Eduard Z. věděl, že tímto jednáním ~
zkracuje žalující a také žalované družstvo vědělo o tomto' zkra,:o\'aCíň
úmyslu Eduarda Z., neboť Eduard Z. jest členem představenstva a
vědomost takového člena rovná se vědomosti společenstva. Niž
s o u d y uznaly podle žaloby, oid vol a C í s o u'd z těcht·o d ův o d
Ze skutkových zjištění prvého soudu vyplývá, že Eduard Z., který
čl;nem představenstva žalovaného družstva, měl při kontrahování
pUl'čky v roce 1932 a při vystavení dlužního úpIsu ze dne, 26. října I
zkrawvací úmysl a že právním jednáním Eduarda Z. byla žalují'Ci
c<;na. To stačí k rozhodnutí rozepře, neboť vědOmost jednoho
predstavenstva o zkracovacím úmyslu dlužníko'vě se rovná věd'o'mosti
společenstva samého., S názorem žalovaného, že k vědomosti
stva o zkracovacím úmyslu dlužníkově by bylO' třeba "p,rl~'m~<H
čle,;ů, představenst~a, ?dv,olací soud nesouhlasí. V daném případě
dluzmk a Jeden z clenu predstavenstva jedna a táž osoba (Eduard
Podařil se tedy žalující důkaz o tom, že žalo'vané straně byl "''''','CL'vaCI'
úmysl Eduarda Z. při kontrahování zápůjčky a vystavení dlužního
v mce 1932 znám. Následkem tuho byl právem shledán odporový,
podle § 2 čÍs. I odpůrčího řád'u ospraved,lněným.
N e j v y Š š í s 00 II d nevyhověl dovolání.
Důvody:

. Nel~e. o tom P?chybova!i, že uzavřením sporné zápůjčky a jejím zakll1ho~amn; byla zalO'bkyn,e ,zkrácena, čemuž nejlépe nasvědčuje okolnost, ze ?usledkem vyh.ovem odporu se do,stane na pohledávku žalobkynmu častka 23.070 Kc 25 h s úroky, která byla přikázána UU'VUIlan:lct:
mzvrh,ovým usnesením, okresního soudu na V., kdežto žalobkyně vyšla
~a pr~zd~o .. Ž:,I'~bkyne neodporuje. p~uz,: knihovnímu zajištění, nýbrž
I,uzavrem zapu]cky, a JSou proto hche zavěry, vycházející z opačného
predpokladu. Při právním posouzení věci nutno vycházeti z logického
úsu~ku niž~ích sto~c; že ??uard Z. měl při, uzavření zápůjčky a vystavenI sporneho dluzmho U.pISU zkracovacl umy,sl. I dovolací soud sdílí
právní názor soudů nižších stolic, že vědomost jednoho ,člena předsta
venst'va se rovná vědomosti žalovaného družstva samého (srov. Komentář Bartsch-PolIa:k ke konkursnímu řádu § 28 pOZll. 9 a literaturu
a judikaturu tam citovanou).

čís.
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Exelmce na požární náhradu.
Neprokázal-Ii vymáhající věřitel v exekučním návrhu předpoklady
290 čis. 2 ex. ř., za kterých požární náhrada není z exekuce vyňata, lze
§"ekuci na tuto náhradu povoliti jen s výhradou, že p'Ožámi náhrad~ ne,e
podle stanO'v býti použit'O ke zn'Ovuzřízení bud'Ovy nebo k d'Oplněni
příslušenství.
,
(Rozh. ze dne 31. října 1935, R I 900/35.)
Opačně: sb. n. s. čís. 5521, 5523, 5M7.
P r v n í s o u d povolil bez jakékoliv výhrady exekuci na požární
náhradu, ač vym~hající vě~Í'Í'el neprokázal v ,náv~~u, .že .Jsou tu p~ed
poklady § 290 ČIS. 2 ex. r., za kterych nenr pozarnl nahrada vynata
exe'kuce. Rek u r s 'll í s o u d pro tenlo nedostatek návrh zamítl.
z Ne j vy Š š i s o u d obnovil usnesení prvého soudu, avšak s výhradou, že se exekuce povoluje. jen potud, pokud nem,u~í hý-ti pO,žární
náhrady použito ke znovuzřízenr budovy nebo k doplnenr JeJlho pn~llU
šenství.
Důvody:

Podle § 2900 čís. 2 ex. ř. jest exekuce na požární náhradu připustná,
pO'kudnemusí býti použito náhrady té ke znovuzřizení ,~lld?vy: nebo
k dopl~ění jejího příslušer:ství. Nelz,: yedX. exekUCI na p~zarnl. nahradu
povolitr bez vyhrady, kdyz vymahajlcI ventel v exekUČlllm navlhu neprokáz~l (§§ 5~ a ~5 e~. L), že jsou tu předp~klady § ~90, čís. ~ e~; ř.,
za kterych nelll pozarnl nahrada z exekuce vynata. Nenr vsak prekatky,
aby v takovém případě byla exekuce na náhradní nárok povolena s výhradou že požární náhrady nemusí podle stanov býti použito ke znovuzřízení' budovy nebo k doplnění jejího' příslušenství. Tím jsou částky
majetku dlužnIkova, na které má býti sáhnuto, !l0dle § 63 čís. 4 ex. ř;
dostalečně označeny, poMedávka je zabavena len potud, pokud nelll
z exekuce vyňata, a práva ostatních účastníků zůstanou nedotčena. Bu~e
pak na vymáhajícím věřiteli, aby při vymáhání pohledávky na poddIuzníku, po případě při rozvrhu náhrady k sOLldu složené prokázal, zda a
pokud mu na ni nárok přísluší.
čis.

14660.

N.áhrady podle § 1037, 1041 'Obě. zák. se nemůže d'Omáhati na 'Obci
podnikatel, který provedl dil'O bez platnéh'O usneseni 'Obce.
(Rozh. ze dne 31.

října

1935, R I 1057/35.)

Žalující firma přednesla, že ve schůzi obecního zastupitelstva žalované obce bylo usneseno, aby byl zřízen gravitační vodo'vod pm užitkovou i pítnou vodu podle projektu, schváleného jak zemským úřadem,
47'
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~~k i při vodoprávním řízení. Na zakladě tohoto' usnesení byly p k
zadost žalované provedeny žalobkyní předběžné práce ke stavbě a
vodu. Na to žmtovaná vypsala soutěž na stavbu vodovodu a
ném úředním řízení zadala usnesením svého obecního
stavbu vodovodu žalobkyni, a nadřízené úřady to jestt a~l~~~;~i
ministerstvo zeměděl'ství a ministerstvo zdrav~tnict'Ví Ž,
podnikatele předmětné stavby schválily; žalované byla
na sta'.'bu subvence ve výši asi 45% stavebního nákladu' ž~~J,:~~~~
složila předepsané vadium, které jí dosud žalovanou stra~ou
bylo. ~ za~,ájení stavby byll'a pak žalující strana vyzvána
zemskeho umdu a se stavbou vodojemu a oří'.'odního řr;á~d~u~v~::Po,;::~
bylo za 'přítom~osti zástul?Ců žalované strany' a úředního s .
usnesem obecnlho zastupItelstva o zadání předmětné
dána některými občany stížnost; o podání této sÍ'Ížnosti
VŠa'k ža:~~jící teprve, kdy, by~y práce, za něž se žalobou požaduje
hrada, jlZ skonceny a preruseny pro nastalé zimni období. Až do
doby konala žalovaná také řádně splátky na práce, a odepřela
~o?cem roku 1~32 po změně v obecní správě další splátky, takže
pCI s!r~na od !e~?by ~ p~'acích těch nepokračovala. Žalující oo~bvil,
strane zalovane pnvodm rad vodovodu a dodala k tomu OO.Ue,nn,V
teriál, a na tyt~ pr~~e předložila účet z,: dne 20. října I ' . který
upraven zemskym uradem v Praze na castku 120.737 Kč 30 h'
p~o,:,edla ž~lují~í firma ž~I:.lVané obci stavbu pozemního vodovodu' s
damm potrebneho matenalu a za tyto práce účtovaJla dne I. UI.'JSllnc.e
1932 ~jedl~~ný paušální obnos 35.0153 Kč 80 h, který byl' př,ozk:oušen
zemskym uradem v Praze a uznán v téže výší. Úičly ty nr,,","
~alovan~,bez ?ámi:lek, ale nez~pla!ila ~a,žalovaný zbytek. Ld'UJ1.Ci
zalobu tez o predpls § 1037 obc. za'k., jezlo provedla věc na
naKla:O
k zřejmému.. převl~daj~címu prospěchu žalo.vané; řádný provoz
vodu )e toÍlz zabezpecen, voda podle provedených zkoušek je
r1?loglcky zcela bezvadná a v žalované obci je naléhavá po,třeba řád
neho vodovodu. I podle ustanovení § 1042 má žalující právo žádati na
straně ž:tlované zaplacení zažalované částky, ježto učinila za stranu žalovano~ ,náklad,. který tato podle zákona by byla měla učiniti sama,
Ostaine zalovana strana by byla provedenými pracemi zcela bezdůvodně
obohacena (~ 1041 obec. zák .. obč.). P r v Ý s o u d uznal podle ža>loby.
O d vol a c I s o II d, vyhradlv svému usnesení právní moc zrušil rozsudek prvého soudu a uložil mU nové jednání a rozhodnutí.'
. N e j v y Š š í s o u d uložil odvolacímu soudu, by o odvolání znovu
jednal a rozhodl.
Důvody:

usnesení obecniho zastupHelstva žalova>né obce ze dne 22.
1932 bylo výměrem okresního úřadu v T. ze dne 5. listopadu
1932 zrušeno. Výměr tento ovšem nebyl' vydán proto, aby byla vůbec
amezena stavba vodovodu obecním zastupitelstvem v zásadě platně již
~ne 21. ledna 1931 usnesená a nadřízenými úřady schválená, ani proto,
'e by shledáno bylo závadným, že k provedení těchto prací byla vy~Iédnuta žalující firma, nýbrž byl vydán jenom jako, důsledek toho, že
bylo pro nedostatek náležitostí § 10 zák. čís. 32912'1, resp. § 19 odst. 4
zák. čís. 169/~0 ~ru~e~o předchozí obecní usnesení ze dne 1., kV,ět,:;a
1932 o zaopatrem vYPujčky. pro te?to vodovod. Shora llved,e~y vl;mer
okresního úř~du tedy po~le skutečne po~ahy znamenal ylastne Jen. SlS!~vání zadávaclho usnesem ze dne 22. kvetna 1932, Jehoz provedelll meilo
býti odloženo až do doby, kdy bude podle zákonných předpisů opatřena
peněžní úhrada. Na to bylo pravoplatným výměrem okresního úřadu v T.
ze dne ll. května 1933 čís. 27126 žalované obci z moci dozorčí nařízeno, aby podala žádost za schválení zápůjčky na d'Ostavbu vodovodu
a dostavbu tu aby v hospodářském zájmu 'Obce pmvedla. Řádným
opatřením této zápůjčky a zařazenim úhrady do obecního rozpolčtu
odpadne překážka, jež stojí v cesiě platnosti usnesení ze dne 22. května
1932. Jakmile bude vyhověno předpisům zák. čís. 329/21 a čís. 169/30,
bude usnesení obecního zastupitelstva ze dne 22. května 1932 konvali~
dováno. To Se však do,sud nestalo. Tvrzeni rekursu, že obecní zastupite'l'stvo bylO rozpuštěno a že byla dosazena do obce správní komise, aby
shora uvedené příkazy nadřízených úřadů provedla, je nepřípustnou ':;o~
votou a kromě toho by ani tento nový přednes nedostačov:tl k vyhovení
žalobě, poněvadž nenítvrze,no, že správní komise se o opatření výpůjčky
a zařazení úhrady do rozpočtu již skutečně postarala. Pokud tedy žaloba
je opřena o uzavřenou smlo'uvu o dílo, je předčasná, Námk žalující firmy
n.e.!1f_1Lšak QpřítLlInLS1""WÍ,atl;Q,'!:!'}nL§§JQ31.""J041 obč. zák. Neboť nelze
přejíti zákonné předpisy, směřující podle § 867 obč. zák. k o'chraně obcí,
zeíména pak ustanovení § 10 zák. čís. 329/21 a § 19 zák. čís. 1691"30,
kterými mají býti obce chráněny před finančni újmou. Prohlašují-Ii sholra
uvedené zákony usnesení obecních zastupitelstev o vydání, jehož úhrada
není zabezpečena, za neplatné, bylo by zřejmÝ1lL.Qbsb,ázenJm_,"z~J{g:na,
~dybyse bez platnéhousnesenfobce nějaJkédilo provedlo a pak měla
ll'ý'1í~tájeh(T'pfoVeďehí přisouzena náhrada podle § 1037 nebo § 1041
obč. zák. bez ohledu na to, že není zde řádné úhraJdy. ,Ú,čel shora uvedených zákonů, totiž ochranaobecního hospodářství, vylučuje, aby
třetí osoby podle § -f0T37-óbč.zákríébo§ 1041 obč.zák. oklikb'udó-

.l~;,ptnla

saJily toh?"čenlu'"má bÝÍizabráněno oněnii předpisy (srov.též,~ozh.'

55;

:;d7~~:a~u~~ z p~řel~~')'
"""=_. _.,
<."",,,,,,_,",,~,,.~;.. .. _~'.'

~áz?r o?volacího, soud~, že se nemůže zabývati otázkou, zda žac
lo~m narok Je smluvne zalozen, není správný. VMyť t'ento důvod žalobce
v zalobě uplatňoval v prvé řadě jako zaklad žalobního nároku a též ve
sv~m od~olání i.v po?an~m,o?volacím sdělení uplatnili, že jeho nárok je
o~uvodnen na z:,klade uónene smlouvy. Proto se měl od'.'o,lací soud zabyyah, tO,UI'O otazko'li, a:,šak !O n~mění nic na věci samé. Jeť správný
pravm nalOr soudu prve stoh ce, ze k tvrzené smlouvě o dílo nedošlo,

,-c

_,'o

__

-

Není

prototIel:l~,QQJlJně:l1í,kteJé,,",():!1X9Iací
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Berní exekuce.
O odkladu berní exekuce rozhoduje úřad exekuční i tehdy, jestliže
byl odpor proti berní exekuci uplatněn u soudu žalobou podle druhého
odstavce § 357 zák. čís. 76/27 Sb. z. a n.
(Rozh. ze dne 31.

října

1935, Rl 1.091/35.)

!I
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Se žalobou podle druhého odst'avce § 357 zák. čís. 76/27 sb. z.
podal žalobce i návrh na odklad berní exekuce, jemuž p r v n í s o
vyhověl. Rek u r sní s o u d návrh odmltl.
Ne j v y Š š I s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:
Stěžovatele stačí odkázati na rozhodnutí čís. 10893 sb. n. s. v
nejvyšší soud vyložil, že o odkladu berní exekuce rozhoduje '
úřad exekuční, i tehdy, jestliže byl odpor proti benuí exekuci U~ldLlIOV
u soudu žal'Ůb'Ůu podle druhého odstavce § 357 zákona
sb. z. a n. To vyplývá zřejmě z ustanovení §§ 361 I a 360 čís. 3 cit.
jež nerozlišují, zda odpor byl uplatňován u exekučníhO' úřadu
u soudu.

D

v

ů

va d y:

B la-li žaloba pro zmatečnost založena na tom, že s,měnečný platební
y byl doručen osobě teh:dy již ~,uše.vně cl;oré, kt~ra ne!1'?,hl,a JednalI
"m'"z·Lákonného zástupce, dluzno' pocl,tah konecnou,lhutu ~eslc~1 v § 53~
2 c. ř. s. stanovenou, ode dne, kdt hyl dorucen smenečnJ:: .platebnr
zilkonnému zástupCI, byť I znzen byl tepl.ve p,~zdeJ! J'0zh.
10464 sb. n. s.}. Mylný je názor, že by v, takovem pnpade ..zalo~a
matečnost musila býti zamítnuta proto, ze. rozhodnuti, tohz, smepr~n~ platební příkaz, nenaby,[:o ještě právn! mOCI. I",ředpok~aden: zaloby
neo {matečnost podle § 529 c. ř. s. jest tolIko tormalnl, zd~nlIva pra~o~
pr rozhodnutí že totiž po jeho doručení uplynula JIZ lhula k podalll
moc'
"
,,'
.
řádných opravnych prostredku.
čls.

čís.
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K výkladu § 534 čís. 2 c. ř. s.
Byl-Ii směnečný platební pfikaz doručen osobě již duševně
jest počítati lhůtu § 534 c. ř. s. ode dne, kdy byl doručen směnečný
tební příkaz zákonnému zástupci, byť i zfizen byl teprve později.
(Rozh. ze dne 31.

října

1935, R I 1124/35.)

P r V Ý s o u d odmítl podle § 5,3'4 c. ř. s. žalobu o zmatečnost
§ 529 čís. 2 c. ř. s. podanou dne 5. března 1934 proto, že s~~i~i~č~'tnf;:~i

tební příkaz, o jehož zmatečnost bylo žalováno, nebyl sice
žalobwvu opatrovníku, ale bylo, mu již dne 9. pro-since
lení exekuce, vedené na základě onoho směnečného platebního _u, ...... >
ze kterého opatrovník zvěděl, že platební příkaz byl opatrovanci ;1nmčP"
a veš"l v právní moc. Poněvadž doručení onoho povolení exekuce
stejný význam jako doručení platebního příkazu samého, jest lhůtu
§ 5,34 c. ř. s. počítati ode dnedomčení povolení exekuce 'Da.trrIVll,i'krlVl.,
takže lhůta k podání žaloby uplynula 10. ledna 1934 a žaloba
vznesena pozdě. Rek u r sní s O' u d uložil prvému soudu nové
nání a rozhodnutí. D li v O' d y: V § 534 c. ř. s. se ustanovuje, že mi;sÍi;ní
lhůta k podání žaloby pro zmatečnost má býti v případě § 529 čís.
c. ř. s. počítána ode dne, kteréhO' doručeno bylo rozhodnutí straně a
není.;]li strana ta zpúsobilá k procesu, jejímu zákonnému zástupci. Usta'
novení to jest jasné a nutno je jako předpis velící povahy
.'
přesně, takže není pochyby, že je doručení mzhodnutí samého nezhytnou
podmínkou, aby lhůta podle § 534 c. ř. s. začala vÍIhec běžeti. Jestliže
tedy žalohcův opatrovník toliko z usnesení, kterým na záJkladě smě
nečného příkazu platebního byla povolena nekuce, nabyl vědomosti
o tom, že proti jeho chráněnci hyl vydán platební příkaz, který vešel
. v moc práva, nestačí tOl.
.
'O'

Ne j v y

Š

š í s oud

nevyhověli d'Ůvolacímu

rekursu.
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Smlouva ve prospěch třetih'O.
K účinnO'sti smlO'uvy ve prospěch třetich osob nenl třeba, aby byla
třeti osoba ve smlouvě individuelně určena, st'lčí, je-li podle objektivmch
známek určitelná.
. ..
Pfijetún PO'jistky uzavřené ve pr'Ospě,ch ~~t!ch o~b pozbyla p'OJIS:
ťovna práva něco měniti na ustanovem P'OJlstova~1 sml'O~vy_ ohledne
. 'Obmyšlených osob. Pojistník může tak učiniti, není-h obmyslenych 'Osob
v pojistce uvedených.
.
"
Ustanovení § 132 II p'Oj. řádu plati jen tehdy, nebylo-h sm1uvne neco
jiného ustanovenO'.
_
(Rozh. ze dne 31. října 1935, R I 115(}/3~.)
Manžel žalobkyně Karel H. uzavřel podle i,ejího, tvr~,e~í se žalo~wnou

pojišťovnou pojišťovací smlouvu, podl'e ktere se, PO'Jlsto~na. zavazala,
že po jeho smrti vyplatí určitou částku v Kč man~elce a dltk~m Je.~o, a,

nebude-li jich, rodičům jeho, a nebylo-:i by ani techlo, osobe ,po'jlstencem určené. Pojistník zemřel dne 13. cervna 1934. jeh? l11'an,"elstvl s~
žalobkyní bylo bezdětné a nebylo rozv~de?o ne? r~~louceno .. zalobkrne
tvrdí, že podmínky pojišťovacl, podle mchz se JI me,.o ,dostah p.o]!stneho
kapitálu, byry splněny, a domáhá se jeho ~yplace:'1 zal~bou, Je,;t? pojišťovna jí odepřela kapi,tál, vypla,titi.proh zal?~e namltla pOjlsto~na,
že manžel žalobkyně neuzavrel se zalovanou pOjlst?vno'~ ,sml~u~u, nybrz
že šlo o jubilejní pojistku, která n~u byla lako v?:m uredl1lkul11 da:ována a že při tom jest nositelem ~rav a po;:":n?,st~ zal?v,,:na sa~~, Je~to
uhrazuje sama prémie z těchto pOjlstek a. Pfl:IUSI)' take dls~oslCl1l ~:av~
ohledně přiznání nároku ze smlouvy pO]ls!ne, teGl, I s,tan?,vlÍ! obmy;l~cl
doložku a tuto kdykoliv až do dostavel1l se pOjlslne pnhody zmemÍ!.
Manžel žalobkyně byl jen osobou, na jejímž úmrtí byla závislá ~lalnosl
pojištěného kapitálu; jinak neměl žádných práv z pOJIstky. Dopl,sem ze
dne 5. září 1933 žádal pojistník žalovanou, aby mu .?yla Pov?,tena , na
pojistce změna potud, že v případě jeho úmrtí stávajl se obmyslenyml
dítky jeho sestry a žádost tu odůvodnil tím, že sestra se o něho starala

-
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'Cl~hl,vl1,e nenabyla přímého práva na plněni již uzavřením smlouvy
stranou a manželem žalobkyně, pak dlužno přiznatí

:' nemaci a uvedl výslavně, že si nepřeje ab
a'i tk b·
jeh? ,manželce. Tamulo přání bylo vyho~ěnJ ~bj s,,~ ,Y"laDloŽk,;~'i~;!!
zmenena cine 6, září 1933. P r v Ý s o u d ~znal my~ ~CI ,U'
vod y: Nejde a smlauvu pajišťavací n 'brž o dar P, d!e, zalaby,
byla provedena ve farmě pajišfovacf s~lauv V ovam ~alované,
je,n výplata věnavaného 'Obnosu oddálena a ~Čine~nsku~ecnlosh byla
služebnl'ha
'
" po"meru az, 'd
o penswnavání
Karla H-'h a zavls
N I au na
pasuzovam nabytých práv z této t z v " "
e o,, e ~e se proto
jišť?vací, smlouvě, Úmyslem stran' neb:I'dI~t~'Iv~~volav~ťtl zflk,ona ?
ponevadz nebyly u' d'
",
pOJls ovaCI ' ,,'

snllu'vníkům právo, aby obmýšled doložku dodatečně vzájemdollOdlo u změnilí v neprospěch žalobkyně, A tu tvrdila právě žalože obmýš1'ecí doložka byla změněna k žádosti manžela žalobkyně
před nastalým pojistným případem, kdežto žalobkyně popřela prapodpisu Karla H-ého na prohlášení ze dne 5. září 1933, resp. tvrin eventum, že Karel H. ,nebyl dne 5, září 1933 ve stavu př,četném.

Tuto' okolnost pro spor rozhodnou však prvý soud náležitě neprobral
neučínil v tom směru p'atřičných zjišrění. žalovaná též tvrdila, že byla
sama nosite,l'em práv a povinností, že jí příslušelo disposiční právo ze
smlouvY pojistné, tudíž též právo stanoviti a dodatečně měniti obmýš'. leCÍ doložku, než nelze jí při svědčiti, neboť pOjÍ'stníkem byl manžel žalobkyně, takže bez jeho souhlasu nemohla býti obmýšlecí doložka žalo-
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Mylný je po právní stránce názor odvolacího soudu, že ~alobkyně nenabyla ze smlouvy před pojistnou príhodo'U přímého práva na plnění.
K účinnosti ve prospěch třetího není třeba, aby byla třetí osoba již ve
smlouvě individuelně určena, stačí, je-li podle objektivních známek
určitelna (sro vn. rozh. čís, 89;73 sb. n. s.). Tak tomu jest podle obsahu
. po'jistky u žalobkyně, která byla bezdětnou manželkou pojištěncovoU
v době jeho úmrtí. Z obsahu ujednání, pak z povahy a účelu smlouvy,
vyjádřeného zejména v dopise žai]b.vané pojišťovací banky ze dne 15,
května 1929 je zřejmo, že jest žalobkyně přímo o'právněna ze smlouvy,
ovšem pod podmínkou obsaženou v předposledním odstavci pojistky, že
pojištění nezanikne, kterýžto případ nenastal. Přijetím pojistky ze dne
15. května 192,9 převzal manžel žalobkyně všecky podmínky, za kterých byla pojistka vydána, tedy převzal i slib .žalované pojišťovací
banky k plnění ve prospěch obmyšlelllých osob. Tím ovšem banka vydavši tuto pojistku, takto pak spolusmluvníkem přijatou, sama po'zbyla
práva ohl:edně těchto osob něco měniti; oprávnění pojištěncovo pak
v tomto směru omezeno bylo jen na pří-pad, jestliže by nebylo obmýšlec
ných osob v pojistce naznačených, Z těch přichází v úvahu vzhledem
k tomu, co dříve bylo uvedeno, žalobkyně jako bezdětná manželka,
která n:tbyla přímého práva ž"dati plnění odsHbujícf baniky (§ 8081
ods!. 2 obč, z.). Stěžovatelka však také zdůrazňuje, že odůvodňovala
žalobu pojišťovací smlouvou ze dne 15. května 1929, kterou její manžel
dojednal' se žalovanou pojišťovací bankou. I když by sé v .důsledku
toho posuzoval sporný poměr ja'ko pojistný, čemuž v podstatě neodporuje ani stanovisko žalované, dospělo by se k stejnému výsledku.
V úvahu by přicházel § 132 zák. o smlouvě pojiŠť. ze dne 23. prosince
1917 čís. 501 ř, z. Podle jeho prvního 'Odstavce nabývá třetí osoba,
v jeiíž prospěch se pojištění stalo (obmýšlená), práva na plnění teprve
dostavením se příhody pojistné, neustanovuje-li smlouva jinak; podle
druhého odstavce tohoto § 132 jest v pochybnosti míti za to, že po-
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jistníkovi vyhrazena oprávnění tam uvedená až do př'} d
Oj.
V souzeném případě ~ylo právě smlouvou ustanoveno jin~~O /net
VIŤ! tedy v tomto
smeru o pochybnosti. Nepřekáží prot
. ze
'k "
d"
o aOl
§ 132 ~v,e d '".za . zaveru nve uvedenému, že žalobkyně nab I
n"; pInem pnmo ze srr:lou~y, tedy ještě před pojistnou říhtdaou
m,el-!I pOdl,e !?ho manzel zalobkyně oprávnění nwkládati P 'i tk .
uC,mIl, ,~e~alezl na tom, vyhovoval~Jii jeho proi ev ve směr~~6 s .o,u,
ml'to, zjlsteny odvolací soud, vycházeje z jiného právníh
' jez
Nem tedy treba tohoto zjištění a doplnění řízeni.
o

čís.
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Kdo, podle 'Obsahu pojišťovací smlouvy jest SPOlulSl11llm;ní'ketn,
stranou v ř1!'.ení rozhodčím a aktivně legitimován k
o bezucmnost rozhodclho výroku.
proce~~!

(Rozh. ze dne 3·1.
k

ž~lobkyn~, ~n:la

října

1935, Rv I 187,0/33.)

K:ova byla vlastnicí nenlOvitosti čís 5 v H

o'll~rla od d;lvejsl drzlte,lky Julie L-ové, jež tuto nem~vitost 'p'oji,;tn,

pro!1 oh~1 u zalovane vzajemné pojišťovny St. F. v Ch.
chtel ~ cer~~.ncI 1927 }olo pojištění vypověděl('i, Ža~o,vaná však
P?,ved nepnjala, ponevadž v)Í1pověď tehdy podle jejích stanov
pnpustna. Nato Jan K. dopisem ze dne 12. července 1927
~'d I
Jetr
člen, žalo vane'h'O us
' tavu, a pro případ tohoto zaza
" jako
,
ři'etí a
k,anr, ab~ predchozí držitelkou došlé běžné pojištění bu~ot na ,~oo.
c a m~vltostr na 3.000 Kč bylo prodlouženo. Že Anna K-ová e .
vlastmcl domu čís. 5 v H., z tohoto oznámení 'ež ode S;I I~UllnCllj
V kanceláři žalované jménem Jan a Anna K., nenl iře'm~ KKo .
lel',I. domu, o tom se tehdy dále nemluvilo. Jan K (.ehdy· oznán;~1
P?j,rstku, podle níž pojišťovaný dům byl již oOjištěn na n18 OOOu'Je"v"".
Jis(ovn y »U.« Nato vystavi,la žalovaná pojiÚovna St. F ~ p~"stk
u ~oa
g?dle"níž
pojistil
Dne 9. ledn'a 1925um CIS. 5 v ,., jako~.: ~el,novitosU určitými čá.stkarrlÍ.,
shořela. Případ Ško~yyP~k: ohe~ na pOjlstene ~~,movltos(i a nemovitost
obdržela A
, y oZ:lan~en ~"obou pO]Isťovacích ústavů. Nato

9Á~~~n~_~;~:;

žal~vaný ~stav

čle~ůn/úst:v~eia~~

e~o~~~;e~~~:\gt~~~:~lf,~~SN~I~~j,~~:o~~~~=p~~~l~n~t~t~~~'~o~~~~Čí~
b ,la záro'
,
u v pa e
ne 27. ledna 1928. Anna K-ová

2f ledna
~e9n2;y;vana, aby ,vyrozuměl~ sY,é~o znalce stavebního. Dne
U
'
opoledne pnsel na spalemste ,tavitel K z Ch a 'n' P

za » ,'« a predsevzalI vyměření. Anna K-ová b la řít~
. I z.. :
?;;ana, aby
do
strvitlIe
e y ve vysetrovacl vazbe u kraj'ského soudu Ch A '
.
tacké skutečně odpoledne do kanceláře stavitele ~
. nna K-ová přišl'a
jak tvrdí,
tiskopisy, jejichž obsah
,tam,
znala. I??plsem ze dne 27. února 1928 posl'ala na to »~~< °A nne
vr:em ne~
exernplar plotokolu o ustanovení
,oudce
a vy
. h o toventK-ove
'roZ-·

eřišla, odpol~dne

kanceláře

tři předložené

~~~a J~nb~a bey~

P;d~h~ r~derala

rozhodčího
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:híJ(jCIlIU výroku ze dne 28. ledna 1988, který byl vydán inž. P-ou a staK-em. Jan K. rozhodčí nález neobdržel. Rozhodčím nálezem
určena škoda celkem na 68.645 Kč, již měla nésti žalovaná obno10.146 Kč. žalobou domáhají se nyní Jan a Anna K-ovi, by rOZnález byl proti žaJlované pojišťovně St. f, prohlášen za neúčinný
zrušen. K odůvodnění žalobního nároku namítli, že žalovanou nevyrozuměni o tom, že škoda bude zjištěna mzhodčím výrokem, jak
učinila pojišťovna >~U.» a také, že žádného rozhodčího nebo znalce si
sebe neustanovili. Zalobce Jan K, pak nebylo rozhodčím vyrozuměn
ač'
smluvníkem žalované, třebas nebyl knihovním vlastníkem
"",movitosl:i. neboť provozovaJl' v domě hostinskou živnost na svůj
Byl tudíž podnikatelem pro·vozu, je manželem žalobkyně,
pojišťovaci prémie platil ze svého a také žalobkyni poskytl peníze ke
koupi nemovitosti. žalobkyně Anna K-ová z dopisu pojiš5ťovny "U.«
ze dne 21. ledna 1928, jsoUC méně vzdělaná, nevyrozuměla, že jde
o ustano'vení rozhodčího soudce pro určení škody vzniklé z požáru
a o rozhodčí řízení. P r v Ý s o u d žalobu zamítl. D ů vod y: Pm rozhodnutí sporu jest především rozhodno, zda h!obce Jan K. byl ohledně
pojištění u St. F. smluvníkem a zda uzavřená pojišťovací smlouva
ohledně něho po případě je po právu. žalovaná to popírá, poněvadž Jan
K. neuzavřel předmětné pojištěll1í ve vlastním jméně, nýbrž jako zmocněnec a zákonný zástupce své manželky Anny K-ové. Toto tvrzení žalované však neodpovídá skutečnosti, neboť .000námení o· zrněně držby týkající se pojištění ze dne 12. července 1927 výslovně bylo učiněno
Janem a Annou K-ových a bylo Janem K-Bm jménem Jan K. a Anna
K-má podepsáno. Tomu také odpo.vídá vystavená pojistka 00 p'ojiště~1Í ze
dne 19. srpna 1927 znějící výslovně na čl·eny Jana a Annu K-ovy. Zalovaný ÚSlt'3V povaZoval oba manžele, tedy Jana K-a a Annu K-ovou za pojištěnce, neboť kdyby mBi' za to, že Jan K. vystupuje nikoliv vlastním
jménem, ale v plné moci a jako zákonný zástupce své manželky Anny
K"ové, bylo by úplně nesrozumitelným, jak mohl by vystaviti pojistku,
znějící na členy ústavu Jana a Annu K-O'vy, tedy na oba žalobce. žalovaná nemůže se tudíž na to odvolávati, že Jan K. není smluvníkem. Žalovaná během sporu namitla, že Josef a Anna K-ovi učinili oznámení
a žádall!i o přijetí jako členové žalované, aniž by uvedli, že Anna K-ová
je sama vlastnicí objektu. Žalovaná se dověděla teprve prý při vyšetřo
váni škody v lednu 1928, že držitelkou objektu je Anna K-ová sama,
a tudíž jenom tuto k vyšetření škody a prO\'edení rozh'Odčího řízení
o výši škody přibrala a s ní jednala. To·to tvrzení žalované nemůže n,c
jiného obsahovati, než tvrzelní, že žalo'vaná o obsahu jí učiněného prohlášení, to jest o obsahu pojišťovací smlouvy, byla v omylu, který se týkal
hlavní věci nebo podstatné její nál\ežHosti, a tudíž pro ní- z toho nevzešel
žádný závazek, neboť omyl byl způsoben druhou smluvní stranou, tO'
jest Janem K-em. žal'Ovaná se sice výslovně na toto úkonné ustanovení
§ 871 obč. zák. neodvolala. Jan K. oznámení ze dne 12. července 1927
podepsal jménem Jan a Anna K-ovi. V tomto prohlášení stojí výslovně,
že podepsaní pro případ přijet[ jako členové St. F. si přejí, aby pojištění bylO prodl'Ouženo po dřívější vlastni ci L-olvé. Tím došťo výrazu,
že podepsaní Jan a Anna K-ovi p'Ojištěnou nemovitost získali od dří
vější držitelky Julie L-ové, jakkoli skutečně jí nabyla jen Anna K-ová.
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o tom,

kdo je vlastně vlastníkem po'jištěného objektu, se dále nemluv;
jenom bylo prohlášeno Janem K-em, že objekt je pojištěn také
vacího ústavu »U.« v P. Žalovaná se teprve dne 27. J:edna
děla, že Jan K. neni spoluvlastníkem pojištěné nemovitosti, nýbrž
dinou vlastnicí její je Anna K-ová. Předpoklady § 871 obč. zák.,
jde o Jana K-a, jsou dány. Žalovaná při vyšetření škody a při nr')Vf'Č'o,
rozhodčího řízení mohla míti za to, že pro ni, pokud jde o Jana K-a
vznikl z pojišťovací smlouvy žádný závazek. Byla tedy oprávněna '
liti od přivzetí Jana K-a dne 27. a 28. ledna 1928 k vyšetření a
a provésti rozhodči řízení o zjíštění ná:hrady škody toliko s
jitelkou Annou K-ovou. Jan K. se také nemůže odvolávati na us::t'anov,,"
·čl'. 27 všeobecných pojišťovacích podmínek, že pojištění uzavřel
účet, neboť o tom nebylo řeči. Na vlastní účet nemohl Jan K. nemovit,c,
čís. 5 v H. pojistiti, poněvadž nebyl vlastníkem. Žalobní
pokud postihuje Jana K-a jako žalobce, bylo: z výše uvedených
zamítnouti. Pokud jde o žalobkyni Annll K-ovou, byla žaloba zalní:t'l1ut~
ohledně ní, poněvadž nebyly prokázány žádné z výtek, které
čímu řízení a nálezu Ulčinila. O d vol a c í s o u d nevyhověI, VliVUI"",
D ů vod y: Výtkou nesprávného právního posouzenI namítají žalotlci,
že se prvý soud odvolává na omyl žalované ohledně vlastnictví ku
jištěnému subjektu. To se týká otázky aktinvní legitimace žalobce
K-a. Žalovaná nenamítla nikdy, že byla v podstatném omylu onleClne,
Jana K-a. Nedovol'ávala-li se :tedy sama omylu, nemohl ani soud
nenamítanou okolností se zabývati. Avšak žalovaná namítala ve
nedostatek aJktivní legitimaJce Jana K-a, poněvadž týž nebyl --.' .. ,,-- .
aní spoluvlastníkem pojištěné nemovitosti a nelze ani o pojištění na
účet mluviti. Námitka tato jest oprávněna. O pojištěni vlastním před-o
mětné nemovitosti nelze mluvíti, když nemo,vitost jest vlastnictvím
Anny K-ové, o pojištění pak dle § 69 poj. zák. po případě čl. 27 poj.
podm. žalované (pojištění na cizí účet) nelze mluviti, poněvadž § 69 poj.
zák., který ostaÍ'llě dosud platnosti nenabyl, a čl. 27 poj. podm. stan'Oví,
že při p'Ojištění na cizí účet může příjemce pojištění vlastnim jménem
disponovatí s právy, která pojištěnému podle smlouvy příslušeji, a že
sám může placení přijmouti bez svolení pojištěnc'Ova, což v daném pří
padě možno není již prot'O, že p'Ojištěnka Anna K-ová sama své práv'O
uplatňuje proti pojišťovně, z čeh'O'ž nejlépe vychází, že nešlo 'O' pojištění
na cizí účet. Pojištění na cizí účet předp'Okládá zákon pr'O zcela jiné pří
pady, jak z motivů k zákonu o p'Ojišťovací smlouvě § 69 vychází, t. j.
když někdo převezme pojištění cizí věci, kter'Ou má v úschově aneb svě
řenu k dopravě neb pod. Spíše by se tedy v daném případě mohl'O ml'uviti
o p'Ojištění vlastního zájmu na cizí věci, které však by musilo býti ve
smlouvě pojišť'Ovací jaJsně vysl'Oveno, p'Oněvadž ono jest sam'Ostatnou'
smlouvou, která jest nezávislá na doty-čné věci (srov. mot'ivy k §§ 48
a 49 str. 74), avšak jaloo taková musela býti také vyznačena, aneb aspoň
by musel býti zřejmý úmysl stran smlouvu takovou učiniti. To však
z pouhé 'Okolnosti, že smlouva p'Ojišťovací vystaJvena byla na Jana a
Annu K-ovy, ještě níjak nevychází, a z okolností, že ve šml'Ouvč té poji~těnJ: js~u i movitosti (vozf ~ hospodářské stroje na ... Kč), které j'sou
vl'astmctvlm Jana K-a, vychazl jen umysl stran, ze Anna K-ová pojišťuje
nemOVitost, Jan K. pak m'Ovltosti, o tyto však v předmětném sporu nejde,
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neb I . TaJké námitky, které žalobci 'O'pírají o předpisy
posk>::tnuto bylo
§ 5?5 , . § 595 čís. 2 c. ř. s.), vychází z toho, ze pn Z]lSťO.V,311! sk'Ody byla
sly,sen~n~ třebas ne p'O celou dohu, ale to, stačí; záko':,zada p'Ouze, ~by
pnt?n; é;"u oskytnuta byla možn'Ost zúčastniti se nzem rozhodčlho,
pop,sten ůsobem pojištěný onu účast provede, ponechává se .lemu na
Ja!'ymc;gval'a-li se při tom pa'sivně, nese toho násle~ky. Že nem, os~bou,
vuli;. 'Od růměrem obyčejné venkovské žen~, ld~ra Jest zvykla sve do.st~p~l p•. pvyřiz'Ova:t-i že její sch'Opn'Osti chapacI JSou zcela nor~alm,
macl , vec~ rv' a mohl t'O t<rké zjistiti, když ji sám jako stranu vyslychal
Z]1st~ sl~u pr~t/třeba, aby duševní její sch'Opnosti dal zjišť~vati ~na:c~m
a ne ~naleckými svědky. Jakým způsobem rozh'Odcl ke svym vypoe-tun,'
nebo .1' 'ležel'O na nich strany měly je upozorllll! na okoln'Ostl; k!~r;
'dospe I za
,
.'
···t·· •
S'O dulezlle
'~ínění stran pro správné ocenenI POJlS ene ve Cl , J ' li .'
. . ;"
e
pod které by snad znalci rozhodci přehlédli. Překr'Očen~ h~al1l~e Jejich
~~~I~ se strany rozhodčích (§ 595 čís. 5 c. ř. s.) nelze shled.~va~ \to.~,
~ ozho.dovali ve věci ».0.« a St. f. zároveň. V obou pnpa ec ~?
ze z'ištění škody a to byl'O právě jejich úkolem. p0ct.le§ 22 vse'Obe~n'ycn
o dmínek pojišťovací smlouvy ustan'Oví, neuJedna]!-1I strany co ]!n~~o,
po. dá strana p'O rozhodci, 'Oba rozh'Odci určí dále rOlZh'Odce vrch~l o,
kaz, sv'Oučinnost vyvine teprve tehdy, když se oba rozhodc~ ned.'Oho~
k~2 Nepřichází prolo k platnosti §. 30 s,!anov ~ ll'sta~'Ov~m čtyr, roz=
~ dců O tOlm kdy r'Ozhodci jmen'Ovam byh ma]!, nerua zakon u~a.no,
o, Anna K~ová věděla, že jde 'O zřízení rozhodčíh'O s'Oudu. .~ n~
ve~~~ oval .<iko rozhodce stavitel K. Po~er:sala !aké proto~ol, o znz~?~
;lzho~člhO koudu. Bezdůvodnou jest I namltka" ze rozh?dčl vy~ok p~č:
se nutídm předpisům právním, zejména dobrym mravum, a, ze n~
. řibrán manžel Anny K-ové ke zjišťo'vání škody. ?o~~cOvaclml. 'pr~ p.
I· § 5·9·5 ČI'S 6 c ř S J'sou I'enom pre. dplsy matenalmho
plsy ve smys u
'
.
..'
'.
..
.
vy' tky vy' še uvedené však porušení takove ne'Obsahu'JI.
. prava,
• I b
Ne j vy Š š í s o u d uznal podle za 'O' y.
.
kdyz

dnut

o~ht s., ri;;jso/nřkterak odůvodněny. Ž~ žal?bktni

b

X

Důvody:

Pro pos'Ouzeni pojišťovaci smlouvy jesl r'Ozh'Odný obsah po'iistkJ ze
dne 19. srpna 1927; kterou žal'ova!,á vzáje~n~á .p0lišť'O~ací s'P~lecn'Ost
pojišťuje svým členům Janu a Anne K. ~aleze]lcl pre~metY!.,a':lz by se
."1
dl'I mezi vlastnictvím nemovltosh a vlastmctvln1 svrsku. Obsah
cml r ' O Z ·
. t ·t· "d h 'oznámení
o'istk v naznačeném směru odpovídá v poas a.~ pre c 'OZl
~~ěny Ydržebnosti, učiněné jménem obou nabyva]!ClCh Ja~a a. An!,>::
dne 12. července 1927; že se to stalo jménem obo.~, te t:,? za~aZ?eJSl,
p'Orovná-li se t'Ot'O, 'Oznámení s tím, které 'Ohledně sklIzne u~lml leh oz ~n~
sám žalOlbce. Ostatně i podle žalované strany ve ~kut~c,:osh ~zavrelI
smlouvu 'Oba manželié společně a po~áv~ se t'O. tak.e z Jeph'O predn.esu
při roku dne 5. října 1928, p'Odle něhoz pn nabrtt ;d~zby Annou IS· u:čtllll~
om"mení oba, Jan a Anna K., ž"dajíce, at.y 3ylI pnph za ,členy zalova?~
pojišťovací společnosti, aniž by byli udali, ze Je Anna K. ~~ma .vl~stn}~~
nemovitostí, což se objevil'O teprve dne 2'7. ledna 1928 P;I vysetrov",
škody. Pokud pak první s'Oud posuzoval okulnost posleze uveden'Ou
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s hle~iska o,;,ylu (§ 871 obč. zák.), způsobeného u žalované poiiiiiťc".:
spolecnostl zalobcem o obsahu pojistné smlouvy
d' I k
teto společnostI nevznikl žádny' závazek oh'ed ,aJ ose
L"'er'"
ne ana K tak"
Opl avr:en~ upushtI od Jeho účasti při rozhodčim řizení t l
ze
p~edmetnym podle rozsudku odvolacího soudu kter' 'ť a ~ se to
UZltI ustanovení o omylu právem vyloučil z'
Y v, 0111 ? sp~ru
pa~J.a;li ta,to právní překážka, pak plyne z p~~~~~~~~~~ džuevOd u.
I'0Jls,tovacl spo'lečnost nejen pokládala oba žalobce ři'
zaln".,"
Jlstne ,smlouvy za s,:,!uvni stranu, nýbrž že neměla PřiČi~ .. k
na pravnl postavenI zalobce ani v řizeni rozhodčím P y Jlna d ~Uljjl,,,,
tedy vystihl ž
' d l I d ' rvnl sou
b b • , e nelil po 'a u pro obranu žalované strany
y, YI z.alobce Jan K. vystupoval jen jako zástupce nebo'
plrlOnloc:n
sve .ma~zelky Anny K. pti ujednáni pOJišfovau smlouv
nepnchazel v úvahu jaka smluvní strana. Tim ad' ,y'. a • tedy
~obcl ~edo,stává oprávněni k žalobě (aktivní le~iti~a~:)I~a'd z~ se
m~tny. ~a.rok z pojištění a nelze tedy s tohoto hledisk eJ e, o
opravn:?1 za!?bc~vo k žalobě, nýbrž jen se zřetelem k
a
rozhod~lmu flz,em. V tOI~ smyslu stačí, že se žalobce
.
smlu~nlk, ktery Jest v dus ledku toho i procesní stranou v Jako
hodčlm: ?:Ivolací proto pochybil, řešil-Ii s jiného r' ,
o~ravnenI z~!o.bc.ov,: k žalob.ě, přihlížeje též k' otázce PVI~~~I~~~tvíhlerlisld
Jeho. n,a pOjlstene vecl, Jakoz i k té okolnostI. nešlo-Ii snad o n'n
?a CI,ZI u.čet. Z toho plyne, že měl by'ti žalobce pr'l'vzat k "0:'hcldi'ímu'
I rl'
.
"
flzem Jez m'l
sledk~m přís~uO p a I I n~J~n pro pojiš.ť?,;,ací ~l'olečnost »U.«, nýbrž
.'

v

•

•

I

•

"".x_'

~~~~~ ja~~ stra~~z~ ~~~~:a °r~~~~~č1~]~S~fz~~~1 n~W~~~~!a;Sat. n~b~1

pn omen. apls o ustavení rozhodčího soud
d
' ,
žalobkyní a toliko jí byl doručen rozhodčí '. k NU po epsan Jest
• I b
B
vylo. a tom niC llCl"elll.
radil I'
.. : I se za o ce s ,K-em hned po požáru o v . ši škod kd
bý;' r~;;~~~~í
nzenl nebylo Ještě ani zahájeno, rovněž tak n[ mohl
svou m.anželkou o průběhu rozhodčího řízeni' kd • I
•
v trest~1 vaz?ě. Z těchto okolností nemůže žalo:aná ~fc eY:ěž~ti dobe
~~~~g~~sv~'s tkm k~éně,. p~jímala-li v ří!e;,í př.ed I?rvni stoli~í ono }~~nání
manželem 'ak~ z1~J~,~ z~ánomocnenl, udelene K. pro žalobkyni jejím
novil rozhobČího (čL 2lodst. ~t~~~~. ~ai~~ce tudíž písemně neu.stapřiv:;at k rozhodčímu řizeni zahájené~lsice drUo~O~·)poj.:,rYI ~ll! J1ln~k

h'

~Oj~jlí~ť;~~tks~~f~~~I~~~t~~i~7~al~~ ~~~;~O~1~~yf6o~~~n~~~~~ř~g~jf~~~

zen.1 pred r,::;h.~dči,;,i právního slyšení (§ 587 c. ř. s.). V~ld~°far~no v r!flZell! ?h~edně žalované pojišťovací společnosti i v;~fehdu~~
~e 5~5 c~~c 2zma~ec?YI1!: a Jest tedy. rozhodčí výrok bezúČinný podle
;'činn t ' , • c', r. .s. JIZ z tohoto duvodu bylo' proto žal'obě na bezos a zrusenl vyroku toho (§ 596 první odstavec c 'r. s. ) vyh Ove-tOt.

ce~e r?~h.odcl

r

o
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K výkladu poslední věty odstavce druhého § 1330 obč. zák.
(Rozh. ze dne 31. října 1935, Rv I 224ú/33,)

podle tvrzení žaloby hájil žalobce (Dr. H.) žalovaného v procesu
urážce na cti proti Ludvíku l-ovi, při čemž působením žalobce jako
'. ávního zástupce byl ujednán velmi příznivý smír pro žalovaného.
~ned
přelíčení odebral se žalovaný do krámu Antonína H-a ve V.
nr,lhlasl'l vůčí témuž: »Dr. H. jest hackenkreuzler a byl by mne málem
do kriminálu«. Tato sdělení žalovaného obsahují podle žaloby
;'ě(loulé křivý údaj o pol'itické příslušnosti žalobcovy a způsobilo'sti jeho
advokáta a obhájce v trestních věcech a jsou v nejvyšším stupni s to
žalobce, jeho úvěr a výdělek ohroziti. Vzhledem k nemož: udati číselně výši škody, navrhuje žalobce s výhradou odškodnění,
žalovaný byl uznán povinným uvedený výrok odvolati. Niž š í
ud y uznaly podle žaloby, o· d vol a c í s o u d z těchto d ů vod ů:
Druhý odstavec Š 1330 byl připo'jen třetí novelou k občanskému zákonu
ze dne 19, března 1916 čís. 69 ř. z. Jde o náhradu škody za újmy, které
někdo trpí tím, že se o něm rozšiřují nepravdivé zprávy. To nemusi býti
spojeno. s, uráž~~u ~a cti (o té jedná. prv~i od~t:;.vec téhož parag,rafu).
Stoupajlcl soutez SI vynutrla ·tento predpls prave tak jako druhy odstavec § 1295· obč. zák. Oba předpisy souvisejí velmi úzce s předpisy
o nek<!l'é soutěži a byly do jisté míry předchUdci zákona o' nekalé soutěži. Ve druhém odstavci § 1330 obi.:. zák. jsou upraveny dva případy,
totiž rozšiřování a t. zv. důvěrné zprávy. V obou případech musí jíti
o zprávy nepravdivé. Zpráva jest nepravdivá, když vypovídá o vlastnostech, jmění, rodinných poměrech a pod., které neodpovídají skuteč
nosti. To jest nepravda objektívní. Pachatel však může býti subjektivně
přesvědčen, že zpráva, kterou rozšiřuje, jest pravdivá. V souhlase se
. zásadním hlediskem občanského práva, že pachatel ručí za vinu, stanoví
citovaný paragraf o onom prvém případě, že pachatel věděl, nebo věděti
musil, že zpráva jest nepravdivá. To znamená, že pachateli jest přičítati
vinu, když nejen neopatrně I'Ozšiřuje zprávy, O nichž ví, že jsou nepravdivé, nýbrž i tehdy, když ro·zšiřuje zprávy, aniž dbá potřebné opatrnostI,
aby se přesvědčil, zda taková zpráva jest pravdivá. Nelze tedy rozuměti
snad § 1330 obč. zák. tak, že by snad dotyčný byl vubec zbaven povinnosti starati se o pravdivost nebo nepravdivost skutečnosti jím rozšiřované. Vždyť v materiáliícb k § 133tJ na str. 47 (mzh. čís. 45,74
sb. n. s.) jest uvedeno »Wer Mitteilungen verbreiten will, die einen anderen schwer schadigen kon.nen, sol1 eilne gewfsse Gewahr Ó'afiir haben,
dass sie nich! hei erfunden 'sind, sonst haftet er ..... «. Rozši'řová
ním míní se sdělování neurčitému pOlČtu lidí a 101 nejen sdělení, které
se stalo prostředky, aby Je co největší poút lidí mohl vnímati, nýbrž
i taková, která jest určena pro· jednotlivé o,sohy, jež jsou s to dále ji rozšířiti. Zpráva musí ohrožovati úvěr, výdělek uebo obživu. Újma nemusí
povsl'ati, stačí nebezpeči, že povstati může z takové zprávy přijímané
za pravdivou. Tím se zavádi do náhrady škody nový nárok, totiž nárok
na odvrácení škody. Žalobci jde o 10, aby bylo zabráněno dalšimu ohro.žování a tím i další škodě; nebo,f není v každém případě jislo, zda žalovaný bude s to, aby nahradil skutečnou škodu. Nárok žalobcův dlužno
formulovati tak, že jest žalovaný povinen nepravdivou zprávu - již
dlužno specifikovati - odvolati, odvolání uveřejniti a dalšího rozšiřo
vání té zprávy se zdržeti. V onom druhém případě jde o zprávy, které
byly podány neveřejně, když sdělující nebo příjemce sdělení měl n.a
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něm opra\"dový zájem. Zákon praví, že v tomto případě neručí
daj za hrozící újmu pro nepravdi\"ou zprávu, když mu její nenr,""lh"
nebyla známa. To sluší vykládati tak, že neručí, když byl
subjektivně přesvědčen, že zpráva jest pravdivá. Odvo1iaci
zuje sporný případ dle těchto hledisek má za to, že stačí, že jest
výrok prokázán a že není potřebí řešiti otázku, zda jde o první či
eventualitu uvedenou v druhém odstavci § 1330 obč. zák.,
zpráva, totiž výrok shora citovaný, jejž žalovaný pronesl k
H"ovi, byla nepravdivá a žalovaný si toho byl, po případě musel
vědom, takže ručí i kdyby šlo o t. zv. důvěrnou zprávu. Jde o
ohrožující úvěr, výdělek a budoucnost žalobcovu. Jest
žalobce se nedomáhá také výroku, že jest žalovaný odvolání výroku
vinen uveřejniti, ježto přece zákon nevyžaduje, že se dotčený musí
máhati obého zároveň, takže jest věcí žalobce, žádá-Jii obé, či toHko
\"olání.
.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

D

Ů

vody:

Sporná věc byla odvolacím soudem správně posouzena a z".ov"
lze pro stručnost poukázati k důvodům uvedeným v
CIS. 13223 sb. n. s. Podle poslední věty druhého odstavce § 1330
z. o. ručí žalovaný také za sdělení, které nebylo učiněno veřejně a
nespadá pod pojem rozšiřování, když se ani nepopírá, že jeho orl"o_'
bylo objektivně nepra'o'divé a že ani žalovaný ani H. na onom
neměl nějaký zájem, který by bylo l'ze ve smysl ucitovaného místa
kona uznati za oprávněný a právně relevantni. - Že k onomu
náleží při nejmenším také povinnost nepravdivý výrok odvolati, o .
nemůže býti pochybnosti, aniž sejde na tom, vznikla-Ii žalobci ještě
nějaká hmotná škoda a je-Ii její náhrada požadována.
něho
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Prozatlmni opatření podle § 382 čís. 8 ex. ř.
Manželka, jíž bylo ve sporu o rozvod manželství povoleno proza" i
túnní opatření podle § 382 čís. 8 ex. ř. odděleným bydlištěm a placenlm
výživného, vzdala se mlčky práv z prozatúnního opatření jí plynoucích
tím, že obnovila na dlouhou dobu manželské společenství a ponechala
rozvodový spor v klidu.
(ROlh. ze dne 31.

října

1935, Rv I 2579/33.)

Usnesením krajského soudu v P. z 8.

září

1924 bylo povo'l'eno nyní
a placemm vyzlvneho pocmaj1c 13. 'cervna 1924 a to na dobu sporu 00 rozvod
manželství od stolu a lože až do pravoplatného jeho skončení. Spor ten
byl dne 1. října 1924 ponechán v klidu a obnoven teprve dne 6. dubna
1932. K návrhu žalované byla této usnesením krajského soudu v P.
žal~van~ ,~lž~ětě Č-5',vé .prozaH~Jmí opatření odděleným bydlištěm

753

dne 25. ledna 1932 povolena podle usnesení ze dne 8. září 1924
MClZaNnmim opatřem exekuce k vydobytí pohledávky na výživné na
od 1. září 1931 do ledna 1932 a k zajištění nároku na výživném_na
dobu zabavením a přikázáním služebních požitků žalobcovýc~. z;anamítl proti exekuci její nepřípustnost (§ 35 ex. ř.) tvrde, .ze ~a
obnovila s ním manželské spo'lužití po povolení prozahmmho
,lio,atřen! a setrvala v něm až do 15. března 1929, přijímala od žalobce
v této době, takže vzdala se tím a pozbyla nároku na
prozatímního výživného, které jí bylo povoleno' vzhleden;
tomU, že žalobce souhl~sil s povolením ,oddělené~o bydliště. P r V y
u d žalobu zamítl. O u vod y: Prozatl111lll opatrem povoleno bylo
o
na dobu sporu o rozvod manželství od st'Olu a lože až do pra,vool atm'lIu jeho sk'o,nčení, což se dosud nestalo. Platí tedy prozatímní
oa,llfl'llI dále, protože dob~" na kterou ?ylo povole,no, ~osu~ neupl~nula
ex. ř.). Žalobce nemuze se dovolavah toho" ze narok zalovane zakdyž prozatímní opatření, na němž nár~k :en se z:,kl~~~, dosud
latí. že by žalovaná náro,ku z tohoto prozatlmmh~ o1'atrenl )' plyno.u~ího' se výs!'ovně ~zdal~, zalo_bce n~tvrdll. V tom, z; zal ovana o~no~lla
žalobcem manzelske spo·lecenstvl a po dobu tu narok z p!Ozahmmho
~~atření jí plynoucí nevykonávala, nelze spatřovati, že by nároku toho
se vzdala. O d vol a c í s o u cl nevyhověl odvolání. O ů vod y: Jest
sice správné, že každý exekuční Mu] zaniká, jestliže po jeho vz:uku '~a
stane skutečnost nárok onen zrušující, avšak obnovení manzelskeho
spolužití mezi žalobce,:,. a žalovan2u !'~ ur~itou dobu nebyl;o" takovou
skutečností, která by pnvodlla plny zamk naro~u z ~rozatrmmhO' ,opa~
. tření povoleného na dobu, až bud~ pravop!atne sk?ncen, spo; zahaJeny
~ o rozvod manželství od stolu a loze, 'ktery v dobe povolem exekuce,
o jejíž zrušení ~e jedn~, neb~! dosud skončen. ,T~m, ,~~ žalobce pos:<ytI
své manželce (zalovane) po JIstou dobu natu:"lm ':'yZIV~, P?uze zan2eúl že nebylo praH němu exekučně postupovano; JakmIle ,:,sa-k. to prest~lo, nebylo důvodů, pmč by nemohla žalovaná ,se dom~ha~1 cestou
exekuce placení výživného jí ~Ie platného, povo!elJl prozahmn!h? op~
tření příslušejícího. V dočasnem obnoveni manzelskeho SpOlUZ1~ SpOlných stran a přijímání výživného- od nynějšího žaliobce ,:e form~ nayurální nelze spatřo,vati ani ko?kl-?dentní čin, kterýn~ bY,se zalovana sveho
nároku z prozatímního opatrem vzdala (§ 863 obc. zak.).
N e j v y Š š í s o u d uznal pod le žaloby.
.
Důvody:

účelem zatímního opatření podle § 382 čís. 8 ex. ř. - jako' zal!n;nich opatření vůbec - jest jen prozatímní úprav,: d~~čených "p5'mer?,
tedy v souzeném případě prozatímní povolem oddeleneho bydhste a vyživy manželce po dobu sporu ·0 rozvod. Odporovalo by pk doslovu, tak
duchu zákona kdyby se tato prozatímnost změnila v trvaly stav. Tato
tendence zákdna jde najevo. také z motivů k ~,396 ex.}-, který o,všem
se nehodí na prozatímní opatřeni podle ~ 38,2 CIS. 8 ex. r. (Jak byl? vy:
loženo v rozh. čís. 5960 sb. n. s. a Pravmk str. 421/1'925), ale Jehoz
motivy mají platnost všeobecnou, protože ??poví~aj! právní povaze zatímních opatření. Praví se tam, že musí byh zabraneno tomu, aby poCivilní rozhodm·ti XVII.
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vstal nerozhodnutý stav trvání nebezpečně dlouhého; zatímní
nesmějí býtí vykonána v čase, kdy tu již nejsou podmínky pm
vydání a poměry se již tak značně změnily, že by toho času to
opatření vl1bec soudem již povoleno nebylo. I v souzeném případě
povolení zatímního opatření poměry úplně změnily. Zákon ovšem
předpisu o tom, že by prozatímní opatření povo'lené manželce
§ 382 čís. 8 ex. ř. pozbylo platnosti, kdyby spor .o rozvod byl po
hou dobu ponechán v klidu a kdyby dokonce manželé na dlouhou
zase obnovili manželské společenství. Exekuční řád nemá podobnél
předpisu, jako je § 1497 obč. zák. o přetržení promlčení,
se
aby bylo v žalobě náležitě pokračováno. Ale tím není nikterak
čeno, aby nastalo vzdání se zatímního opatření ať již výslovně
mlčky podle § 863 obč. zak. Projev vůle ml1že se totiž státi nej
slovně, ale také mlčky takovými jednáními, které v úvaze všech
ností případu neponechávají pochybnosti o tom, že byla projevena
určitého obsahu. Záleží tedy vždy na jednotlivostech případu. V
ném případě bylo ve sporu manželky proti manželovi o mzvod
želství manželce usnesením ze dne 8. září 1924 povoleno
opatření podle § 382' ds. 8 ex. ř. odděleným bydlištěm a placením
živného 370 Kč měsíčně, manželé však dne 1. října 1924
spor v klidu, obnoviU manželské společenství a žili spolu od roku
až do, 15. března 1929, manžel později manželku zase opustil a
dne 1. března 1932 pokračování v původním rozvodovém spom,
manželka si vymohla dne 25. ledna 193,z na základě pl1vodního
tíiOlního opatření exekuci jednak k vydobytí splatných alimentů
jednalk Je zajištění výživného na rok ku předu. Jde o žalobu oposiční
dle § 35 ex. ř., v níž manžel tvrdí, že skutečnostmi nastalými po' V7";I<,,"
exekučního titulu byl vymáhaný, případně zajišťovaný nárok znlšel',
protože se manželka svého nároku z prozatímního opatření
nostiOli svrchu uvedenými vzdala. Nižší soudy zamítly žalobu,
jíce z čistě formálního stanoviska, že prozatímní opatření bylo
leno na dobu až do pravoplatného rozhodnutí rozvodového sporu,
ještě nenastalo a že prý v okolnostech žalobcem uváděných nelze
dati vzdání se ani konkludentními činy podle § 863 obč. zák. Právem
žalobce tento názor napadá jako právně mylný. Jestnže manželé
chavše rozvodový spor v klidu dne 1. října 1924, obnovili manó,elské
společenství od roku 1925 až do března 1929, tedy po dobu č,tyř roků,
jestliže spor zůstal v klidu po dobu 7Yz roků a pak v něm bylo pokračováno nikoli na návrh manželky, nýbrž manžela, nelze v uvážení
okolností případu o tom rozumně pochybovati, že manželé mínili spojení nikoli jen dočasné, nýbrž trvalé, že mínili ve vzájemném souhlasu
obnoviti zase manželské společenství, jako bylo před původním roz;.·
chodem a před rozvodovou žalobou, a že manželka se tím vzdala svých'
nároiků z prozatímniho opatření. Jinak by se stav jen prozatímní zvrhl ve
stav trvalý, neb aspoň ve stav trvámí neurčitého a nebezpečně dlouhého,
čemuž právě zákon podle 'svého ducha i podle vysvětlivek k § 396
ex. ř. chtěl čeliti. Nutno tu však uvážiti ještě také jinou okolnost, totiž,
že oddělené bydliště jde ruku v ruce s pmzatímnílllt výživným a že toto·
předpokládá, že bylb bud' manželce oddělené bydliště soudem povoleno,
neb aspoň že její svémocné zrušení manželského společenství bylo sou-
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znáno za odůvodněné. I tato okolnost ve spojení s ostatními uveu okolnostmi nezavdává pochybnosti k úsudku, že se manželka
do společné domácnosti a zrušením odděleného bydliště na
lIouhou dobu vzdala i nároku na prozatímní výživné, a to nejen po
( obnoveného společenství, nýbrž vl1bec. Manželka by SI byla mohla
nových poměrů podati novou žádo,st o zatímní opatření, o níž. b~
rozhodnouti rovněž podle nových pomérů, ale nemohla zal1lkla
práva z prozatímního opatření uvésti zase v živo!,
čís.
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postup pohledávky.
,
Postoupený dlužník může namítati, že postup stal se z podnetu vyrO'iOa.ci~lo nzení v souvislosli S nim (§ 55 vyr. řádu).
účinek postupu pohledávky několika osobám.
(Rozh. ze dne 31. října 1935, Rv II 904/34.)
žalobkyně tvrdí, že poskytovala Josefu S-ovi, k,onfekcionáti vP.;
úvěr z obchodního spojení a úvěr peněžní na zakbde dopls~ .. zalovane
firmy na českou komerční banku, filiálku v P. ze dne .10. rlJna, 1928,
němž žalovaná výslovně podotýká, že jest ochotn~ splatky zadrzovane
jejímu dělnictvu pro pohledávku Josefa S-a 3'a bm~o .. dell1lctvem ~a
zmíněnou banku odvésti. Při tom poukazovala zal ovana firma k tomu, ze
jednotlivé splátky sr~ž~né, při jed~lOtli;rých výplatách činí až 30.()OO Kč.

. Vlomto dopISU udava zalovana tez pohledavku Josefa S-a caslkou
10'8.508 Kč. Žalobkyně tvrdí, že jen na základě toh'Oto dOpISU posky!ovala Josefu S-ovi úvěr a půjčovala. mu peníze. J?sef S. post?upll za.lobkyni do neomezeného vlastl1lctvl svo']e pohledavky protI zalovane:
pokud se týče proti j~iímu děl,níctvu/ ~ žalovana hrma tyto postupy take
potvrzovala dOplS?:,- Zalobkynetvrdl" z~ postupl1l hshno,u ze dne 5 ..čer
vence 1930 byla Jl postoupena uróta caslka, a post~pl1l h~hnou, z~ d~e
4. července 1930 dalšÍ ,částka, a žádá, aby zalovana na zaklade t~chro
postupů, které vzala na ~ědomí a k .iejkhž ~aplacení ~e, zav:,zala,
byla odsouzena k zaplacel1l postoupene pohleda~ky. Pr~h zalob,e na,míti a žalovaná, že nebyla povinna postup pohledavek VZltl na. v~d,~ml,
poněvadž Josef S.tyt.o pohledávky již dříve P?stoupll »Uvernlmu
spolku« v P., dále, že o jmění Josefa S-a bylo zahaJ~11O dn~ 13. led~a
1931 vyrovnací řízení a žal'Ovanána, výz;,u vyrovnac~ho sp~~vce platIla
přímo jemu, zaplativši mu v dubnu az kvetnu 1931 urCltoU. castku a k?nečně, že cesse pohledávek jsou neplatny d,le ~,~tan;o,yel1l § 55; vyr.. r.,
poněvadž postup ten stal se na úkorostatl1lcn ventelu a konečne, ze 1de
o pohledávky budouCÍ a neurčité, jež předmětem ccsse ne,:,ohly by tl.
P r v Ý s o u d uznal dle žaloby. D ů vod y: J?sef S., kdyz s~ J~?nalo
o pwlongaci směnek nebo peněžní úvěr, vyplnll blankety, kteryml~ pos!oupil svou pohledávku proti žalované firl11,ě žalobkrm. ,Ž~,lovana ~e
může pochybnost o správností post~,pU nam:!alt"ponev~dz, JI z pomer~
zastupitele k postupníku námitky vubec nepnslusl. S~ravl1e Je~t tvrzem
žalobkyně, že žalo'vaná nebyla oprávněna postoupe~e ,poh!~davky.. za:
platiti vyrovnacímu správci, neboť tento nebyl opravnen clmŤ1 ne!"ke
48'
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prohlášení, dle něhož j~ou dřív~jší právní jednání vyrovnacího I
zeJn;ena P,ostupy, bezuc111n.e, ~~lobkyn~ získ,ala těmito postupy
oddelovacl a ve vyrovnac1111 nzem mela narok jednak na vv,'~,,,,,
kvotu od dlužníka a jednak byla oprávněna požadovati
ěla
stoupené od postoupeného dlužníka. Žalobkyně
správně o postupech jí poskytnutých Josefem S-em s upoz,orn
platy se musejí konati výhradně jí. Tím, že žalovaná podle
s delmctvem a Jo.selem S-em určitou částku mzdy dělníkům
povstala pro S-a přímá pohledávka proti žalované na vydání
ných částe~, ,a když S. } těcohto postoupil část žalobkyni,
treba oz~acltI, kterym del11lkum tato část měla býti zadržena po
se tu nejednalo o pohledávku pmt'i dělnictvu. O d v o' 1 a c í 's o
vyhov~l odvolání.. Soud prvé stolice zcela správně uvádí, že
z pomem postupItele o~ pos!~pníku nepříslušejí žádné námitky.
§.!.396 obč. zak. nemuze tO\IZ postoupený dlužník více platiti
vente~, lak:11l1e ~ostupník byl mu o'známeu, jest mu však
a~y UZll ~v~ch n~mlt?k praÍl ~ohIedávce;Z t-oho plyne, že
nc;mu d~~~mku pns!usI vedl,e n,amltek z pnméllO právního UUl1lCfL
vemu v?nteh n.amltky. z prav11lh~ poměru k diívějšímu jeho vp;Ci".!;
kohv vsak take namltky z pomeru mezi postc!pníkem a p,o,,:slupitelen{
Jak tIto mezi sebol! upravili právní poměr, jenž na venek je
toho 'p~stoupenému dlužníku nic není. Z toho důvodu nebylo ani
provadeh dukazy o tom, zda postupy jsou dle vyrovnacího řádu
~·ovatelné, v čemž spatřuje žalovaná rovněž neprávem kusost řízení.
tde .také o nesprávné právní posouzení, když soud prvé stolice vyvozuie,
ze zalovaná převzala závazek odváděti Josefu S-ovi obnosy
dělníci za odebrané oděvy zůstali dlužni a se tímto zaručila'
dávky losefa S-a budou ve splátkách z~placenv, žalované'
přisvěd.Číti v, tom, že postup pohledávek jest ňeplatný pro
a ,do'sp~lost I.ellc;h v. budoucnosti. l'!'eboť lze postoupiti i budOUCí
davky, ,lsou-:: JIZ ~rceny nebo ~spon ,určitelny co do osoby dlužníka,
v d~nem, pnpade. bylo a t~ke .,určltost pc;hledávek jest dána. Jo .
S-?.:n vZ~Ikla pro}! zalovane.'p~lmo po~ledavka v okamžiku, kdy
srazky de111lctvu zalovanou ucmeny, takze není ani v 'Ť'Om směru
statněna výtka žalované, že rozsudek prvé stolice odporuje ustanovení
§ ~05 c. ř. s. Není k?'sostí řízení, jes:tliže soud pn~é stolice nezabýval se
o!azkou, zda pohledavky prolI dělníkům byly postoupeny již dříve úvěr.
l11mu spolku v P., neboť se strany žalované se ani netvrdilo že by
o tomto případném postupu byla žalovaná uvědoměna. nebo:ť
v tom příoadě by neměla platiti dle §§ 1395 a 1396 obč. zák. nr'vnímu •.
~ěřiteli ~ebo pozdějšímu ce~sionáři. .vzhledem k tomu nebyla oprávněna
zalovan~ pbtI!I, postoupene }JOhledavky také vyrovnacímu správci,
Ne J v y s S I S o 11 d zrusIl rozsudky ObOll soudů a nrvému sOlldu
uložil nové jednání a rozhodnutí. V otázce, o niž tu jde u~edl v
důvodech:

Žalovaná namítala neplatno'st postupu případně poukazu, protože
prý právní jednání mezi S. a žalobkvní byla učíněna z podnětu a v těsné
souvislosti s vyrovnacím řízením a že se jí tím dostalo zvláštní výhody
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'iný~n věřitelům. Nesejde celkem n~ tO~l; ze tuto. ná}?litku posuzo~

J podle § 47
e

dřívějšího vyrovnaoho radu a mkoll po~le § 50

řádu k němuž žalovaná poukazovala) proto,ze podle
3358) bylo v podstatě obsaženo již v § 47 to, co pak

ustanoveno v § 55 nového řádu. Proc;sní sou~. tut?
".""'·TKU nevyřídil, odvolací soud neshledal am t~ ,neupln~w .':IZe11l,
.e
to že ani tato námitka postoupenému dluzmkll nepnslusl. Nez
mahl l zll~C k' t~mu že zákaz zvláštních výhod měl důvody veřejnoprávní
ne e e ,
,.,
ť'
t
y'
'iž proto měl účinek absolutnl, dlu~@ prc.ce ~:na 1, ,ze pos oupen
~l~žník nevystupuje z?e, na ochranu zaJ?:u ventelu, kterych se, o.no ·n;.~
dovolené právní Jednam mohlo hospodarsky dotk.nouÍl,. nyb:z ,ze h~JI
ředevším zájmy své vla,stní,. aby ~e vy~nul O?p.ovc~no~Í1 z namltky" ze
P
platil postupmkovI n~ zaklade Jednal11" Jez zak~~, zapovld~, a
takovým placením nemuže se zprostlÍl zavaz~u .vuel puvodmm~

případně jeho věřitelům. Když te?y.žalov:c-na Jako postoup.eny
dlužník anebo jako aSIgnat tuto namltku u,~mIla, melo o m byb Jed~~no,
což se však nestalo. Jest zde tedy kusost nzel11 pOdle,§§ 182, 4?~ CIS · 3
1
i 2 c, ř. s. Stejně vadrl'ým zůstal? říze!;í hne? v prvm stohcI,Jeste. !aKe,
okud šlo o námitku zal ovane, ze totIz S, tyz naro1< prolI 111, kt~1 Y .byl
~ředmětelTl postupu anebo po,ukazu na žalob,kY~I,. postoupIl, II~ dnve
~áložně a zastavárně v P. (Úvě;nímu spolku, za10zne .a zas!avarne"v P,),
tedy jinému věřiteli.~ K t~to n~mltce, zalobkyne poprela, ze by Jl b~IO
o tom něco známo, ze pry by J111ak pkykolI obcho~ se S. byla odmIL~!
že ii S. nbezpečoval, že se postupy dály výhrad~e Jenom pro ..?1. Am
tató námitka žalované strany nebyla před proce~,l11m, soudem. blIze, p;obírána. Odvolací soud nespatřuie tu neúplnost r;ze_111 proto,.ze pry z~
'lovaná ~ni netvrdila, že by o onom postupu (na Uverm spole,,) byla ~y
vala uvědomena a že jenom v případě, kdyby se ~ak bylo ;8talo. ~mela
'. by uspokojení žalobkyně jakc: pozděi.ším;1 po~t~pmku ?depf1~·1. Nez nehledíc k tomu, že v přednesu zalovane Je llnplIC! le obsaze.no, ze ?: ,0 p~
stupu dozvěděla, není vůbec rozhodné; zd~" O' )?OS!~?U byl<: zvlast ~lV?~
domena a jakým zpIlsobem. Pos.toupí-l: tolIz, ty~ ~::Itel to~z pohledavkl;
postupně několika osobám, Je zre]111e, ze pravne uC111nym Je tolik?
postup, jímž právě pohledávka přs~tává býti .majetk:m púvodl11ho ~e
mele a vymyka se tedy Jeho dalsI pra~11l d!s~os!CI: nesejde na lom,
byl-li o tomto p:vní~1 postupu postoc;peny dluz~lk, ,;vedomen, anebo.dozvěděl-li se o l1em JInak, a byl-ll uvedomen o l'I1YC,' postupech dalslch,
které podle toho právního účinku 'míti nemohly, a ~erozhod,L1Je ~nl ,to:
v jakém pořádku se mu". uvědnr;:e!:Í. d~~tal0, proto ze, pla!nym ~u~ta.v~
jenom první postup. Netreba tu resltJ ol"azku, p.k by se v:c meL s :u
čením žalované, kdyby, nevědouc o postupu ve p;ospe;h ů:ver111h~

pn:"

v

v

spolku, o němž

tvrdí, že 'časQlvě

předcházel) na ~aklade uve,~omvem

o postupu ve prospěch žalobkyně, této byla zaplahla, Roz~odne, vs~k
nesměla ve smyslu §§ 1395, 13% o. z, o. nech?ti bez .po.vslmnutI ~(!

věiší postup, iestliže se o něm ještě před placell1m dozvedela, ~ n:~~~v~
jí býti odpírá~a obrana v tomto sporu, na kterél~ onen tvrze~y dnveJsl
postupník zúčastnčn není a vůči němuž by teo,!. rozhocl;11lIÍ1. v t011;lo
sporu nemělo právní moci (§ 12 o. z, o.), Nelze toÍlz vyloucIÍl,.ze by za,-

lovaná mohla býti odsouzena jak v tomto sporu, aby platIla zalobkyn"
tak v onom druhém sporu, aby platila prvnímu posiupmkovl. Je tedy po-

-
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třeb~, abJ! také v tomto směru bylo jednání do I o
se ve.c vyjasní ve příčíně .námítky zalO'žené na p~~~e~~~ Po~~e
~yr. 1., bude lze POSOUdIl!, Jaky význam lze "'ičítal, § o .
~al?vaná platila vyrovnacímu správci a jak,! . r'
1 SK~~ecnv~S~I,
Jevum, učiněným v této věci vůči žal~vané. y \ yznam pnslusl Jeho
čís.
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Sb Předpokl.adem P,ov.ol~ní zajišťovací exekuce podle § 5 zák ..
. z. a n. Je domaham se soudního stanovon' ,
. CIS.
chovu n~bo, o~aol?atření, nebo plněni z něho ~ II ::~~ruF.nOladlát1ím
o placen~ vyZlvneho je dán tento předpoklad. p y
.
Jakmile byla podle § 5 zákona čís 4/31 Sb
vaci exekuce k zajištěni dávek spla~ých v dOb~':r ~'pov~lena ~za.ijšť,o'
povolena další exekuce podle tohot od"
a .. ~ ,u,
ných ve zbývajlcí části roku.
o pre plSU jetl k zajlstem dávek

:0

(Rozh. ze dne 31. října 1935, Rv IV 428/35' dL1vod víz Úr b
Srov. Úr. sb. čís. 184\ 1971.
. s . CIS. 2277
oe

čís.
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Předpis druhé věty § 420 obč z 'k
I ti
jsou pěstovány v cizí údě ·en ~o a . nep a pro ro~tliny a květiny,
př. při obchodním zah;adnic'tví. p to, aby byly oddeleny a zcizeny,

(Rozh. ze dne 2. listopadu 19'35, Rv I 2211/33.)

Obc~O~~í~~ ~~ ~~~faJr?;t~v;II v~~~~~ikavylU~?Va~í,

pokládajíce žalobce,'
ných a žalovaným zabav~ných 'o d v o ,[~Sc ~nllm nla cízí púdě pě:tov~
J,:~t hleděti k tomu, že lleb 10' 'IÍm slem ž I s o u; s oduvodnoe~lm, ze
pnpadě stromkv stále zůstlI v Y . , al~bcovym, aby kvetl11y, po
továny (§ 294 Ďbč zák') , lb .oe s6 0Je111 s pl~~OU, ve Meré byly vypesdány.
. .. , ny 'z a 'Y co neJdnve byly odděleny a proNe j vy

Š

v souzeném případě použíti nelze, poněvadž nabytí práva vlast,v,,,··k pěstovaným rostlin<ÍJm občanský zákon upravil zvláště
v § 420, ale lze použíti všeobecného pravidla § 294 obč. zitk., že příslu
šenstvím jesti pouze to, co jest spojeno s věcí hlavní trvale. Podle doslovu § 420 obč. zák. mohlo by se zdáti, jakoby tento předpis nepři
pouštěl výjimky, a jako by tedy veškeré rostliny, jež zapustily kořeny,
náležely vlastníkovi pozemku. Tel]to výklad nevyhovoval by však potřebám skutečného a zvláště obchodního života v případech, kdy rostliny, aniž by tím trpěly, lze od půdy odděliti, a to zejména, když na základě zvláštní smlouvy s vlastníkem pozemku uzavřené pěstovatel rostlin je vypěstuj e v cizí půdě jen za tím účelem, "by je od ní zase oddělil
a zcizil. Názor ten lze opříti o všeobecné pravidlo § 294 první věty obč.
zák. svrchu již zmín"né, a o obdobu § 415 obč. zák. Tento názor zastává i právnická věda. Tak praví Klang, komentář k obč. zitk. k § 420
str. 147, že nabytí vlas,ll1íckého práva přírú'Stkem předpokládá trvalé
spojení s pozemkem, a že pro,!o rostliny sázené obchodním zahradníkem, zůstanou vl:astnictvlm vlastníka do,savadního. Rovněž tak řeší tllto
otázku pro obor říšskoněmeckého občanského práva (§ 95 obč. zák.
něm. a Staudinger Liegkr komentář k obč. zák. I str. 366) a pro obOl"
švýcarského práva Egger-Wieland (komentář k Švýcarskému civilnímu
zákonu IV str. 123), při čemž jwk německé ,lak švýcarské občanské
právo má celkem o přírůstku podobná ustanovení jako, občanské právo
československé. Ze starších komentátol"ú občanského práva rakouského
praví Stubenrauch 1902 I ,str. 521, že jest předpokladem nabytí vlastnictví přírůstkem, že ro'stHna zapustila kořeny, poněvwdž jinak, 'kdyby
,mohla býti bez poško'zení oddělena, bylo b,y přípustné oddělení podle
§ 414 a 415 obč. zák., a Winiwant:er (druhý svazek str. 18Q) vysvětluje
předpís § 420 obč. zák. tím, že pokládá ocldě:llení ros,tlin od púdy bez
poškození rostlin za nemožné, když již zapustily koleny, tnkže by pravidlo § 420 obč. zák. nemělo pI,atnosti tam, kde je oddělení možné i po
zapuštění kořenú. Vycházeje z těchto úvah, schvaluje nejvyšší soud
právní názor odvolacího soudu, že jest pokládati žalobce za vlastníka
vylučovaných rostlin a stromků, poněvadž nebyly určeny k trvalému
spojení s púdou a poněvadž podl:e povahy věci mohou býti beze všeho
od půdy odděleny.

š í s o u d nevyhověl dovolání.

čís.

K § 226 c.

Oúvody:
ODvolatelka napadá rozsudek

·en

hl d ' .

. '.

přímo v púdě, a jen s hlediska § 2:95 1 o ~í :d~& rostlIn o pěstovaný?h
ze se nestal žalovaný vlastnike~m ros!Jin Pa '~tm ;'I20,obS· 'Sak., otvrdlc,

~I".stníkovy půdy

c

jak? »smíšený přírůs,tek«: jež%k~:o~Ji~~' . zoe pnpa~:y
oreny)de ,t~dy o otazku, zda platí předpi's druhé vět
JIZ zapus,~ y
bez vYymky I pro případ, že rostlina neměla b' ti
Y § 420 ohe. z,,~.
dou, Ó' zda v takovém pi'ípadě !'ze obdobně pOU~íf tr,::a~e spoJena s pu~ák., ž,e při. sloučení věCí různých vlastník" každé~uP~~ ,PIS:' § 41? obč.
Jeho vec, lze-li je zase od sebe odděliti Před . o
294ast11J,kovl.zustane
.
PI'SU
a 295 obč. zák.
§§'

ř.

14670.

s.

žalobní žádost, znějící obecně jen na zproštěnl škody pojistnika pojišťovnou, je neurčitá; k této neurčitosti jest hleděti z úřadu.
Rozh. ze dne 2. listopadu 1935, Rv I 2511,/33.)
žalobce přednesl, že uzavřel se žalovanou pojišt!o,vnou pojišťovací
smlouvu ze 14. července 1931 proti povin'nému ručení na deset roků
jako majitel kolářství pro případ usmrcení, poranělni, poškození na
zdr"ví a poškození věci až do obno,gu 2.00..000 Kč a že ve smyslu této
smlouvy }esl pojišťovatelka zavázána zprostiti pojistnika škody, jes,tliže a pokud byly na zákl'adě tuzemských zákonných ustanovení o po-
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vinném ručení platných v době uzavření smlouvy na něho vzneseny
roky, odvozované z nějakého smluvně označeného zdmje nebezpečí
skutečnosti spadající do doby ručení pojišťovatelova, která měla
sl~dek usmr:ení,. ~ělesné zr"nění n<;bo ,poškození zdraví o.soby
Dale uvedl, ze VIlem V. podal na neho zalobu, v níž tvrdí že 22
padu,1931 .šel k ~ěmu, aby si dali z~0'toviti oblouk na pdu, a že:
vkrocrl do jeho drlny, sklouzl, a zpusobil si zranění, čímž mu
škoda v zažalované výši. Vilém V. shledává zavinění žalobcovo v
že neopatřil přístup ke své dílně 'l'ak, aby zákazníkům nehrozilo
pečí. Poněvadž žalovaná pojišťovna odmí,tla uhradití zažalovanou
hl~dávk,u, navrhuje žal?bce, by, žalovaná byla uznána povinnou
tllI jej skody z toho, ze na neho byly vzneseny nároky od. V07';,,""
Z provozu jeho živnosti a z úrazu, jímž dle tvrzení byl dne 2"2.
padu 1932 II něho stižen Vilém V. Žaloba byla zamítnuta s o u
vše c h tří s t o I i c, 11 e j v y Š š í m s o ude m z těchto
dfrvodů:

Pro zažalovaný nárok není sice rozhodným, zcla jesl- pravdivé
zení po'škozeného Viléma V., vznesené v žalobě na žalobce Antonína
zda nárok ten jest pmtí Antoníem K. po právu a zda Vilém V. má
na úspěch své žaloby čili nk; nýbrž rozhodné jest, zda Vilém V.
vodňuje svůj žalobní nárok takovým zpfrsobem, jakoby Antonín K. I
nější žalobce) byl zavinil škodu Vilému V. v oboru své kolářské
nosti, neboť podle čl. 1 ods!. 1 všeobecných pojišťovacích
vzniká závazek pojišťovny, spro-stiti poji'stníka škody, »i"E;stl.iže
kud byly ... na pojistníka, jakO' náhradou po-vilnného, vzneseny n;,ml""
odvozené z nějakého smluvně označeného zdroje nebezpečí ..
I kdyby VHém V. byl vznesl ve své žalobě nároky, plynouCÍ ze >!II:Ju'\rne
označeného zdroje nebezpečí (kolářství) v pojistce,· nelze nynější hlnh"
Al1I('0Inína K vyhověti, poněvadž neobsahuje určitý žalobní nárok
předpisuje § 78 čís. 1 a § 226 odstavec 1 c. ř. s. Dokud poFstník ~o'.oŤ_,,1
poškozenému, nemá ovšem proti poji-stHeli nárok na náhradu tellch,;'
plnění, nybrž pouze nárok na sproštění škody. Avšak nárok na, ~~rs~:~:~é
škody jest nárok zcela všeobecný, jenž nevyjadřuje, jakým z
má býtí pojistník škody sproštěn a co mu má pojišťovna plniti. Žalobní
žádost, znějící všeobecně jen nasproštění škody, jeslt pmlo neurčitá,
a obsahuje jen všeobecnou definici závazku podle čl. 1 ods!. 1 všeobecných pojišťovacích podmínek. Měl' by proto i rozsudkový výrok žalobě vyhovující jen akademický význam a, ač jde o nárok na plnění, netvom by exekuční titul k vedení exekuce zzpůsobilý, poněvadž z něho
nejsou patrny předmět, zpfrsob, rozsah a doba plnění, jak se žádá v § 7 .
ex. ř. Určitost žalobního plnění jest pro'cesním,nikoliv hmotným před- .
pokladem žaloby a jest proto, k němu přihlížeti z úřadu i bez náOli<'l,v
odpfrrcovy, neboť hmotněprávní otázka, zda jest soukromOiprávní nárok
po právu, jest ovšem věcí strany, kdežto' otázku, zda jsou. splněny před
poklady, za kterych jeslt žalobce oprávněn dovolati se ochrany státu;
totiž rozhodnu'Í'Í soudu, jest řešiti s hlediska veřejnoprávního a jest to
odňato volné disposici stran.

čís.
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P' hodem daňové povinnosti ze zákona podle § 260 zák. čís. 76/27
l' ~eCnař. čís. 175/27 k § 260 odst. 1 cit. zák, na dědice původního
d~~véhO dlužníka nemění se pořadí daňové pohledávky v konkursu
dědicově.

(Rozh. ze cine 2. listopadu 1935, Rv I 1624/35.)
žalujici stát přednesl, ~e přihlásil, ],e kOlllkmsu na tmění Adely E. na
ákladě výkazu nedoplatku bermho madu v M., Jehoz v:ykonatelnos,t Je
z t . na do II třídv konkursních pohledávek na damch ne starslch

po VI ze,
.
"
. 'I ' I
. k
1,1' č'stku 19.816 Kč 015 h. Při zkušebl11111 roku popre a za'Ova~a on~L1:sní ~odstata pořadí ll. třídy přihlášené pohJ~dávky a L~zn,!lol JI ve Jl.
"'d' ča' s·tl,ou 487 Kč 60 h kdezto zbytek per 19.328 Kc 4~ h uznala
tnouze
e ve JlI. třídě konkursních
"
d' d"
'
,
věři,telu ~ to s O' uvo n~mm, ze yry
~ dk ně provozovala obchod na sve Jmeno po smrŤ! sveho manz;!a
ťtrv/ocl 11. dubna 1933 a pohledávka nálsží ceíá dle §: 55 ko.nkursmho
,,~u do llI. třídy bez ohledu, zda úpadkyne obchoLl s,vyol Jmen~m plOra .ovala. Domáhá se protO' žalující stát, by žalovana ~yla uz~ana pov~znou uznal"Í přihlášenou poMedáVku ve výši 19.328 Kc 015 h Jako po~~~dávkU druhé třídy konkursních věřitelů. l'!" i.ž š í ,s o u d 'j uznaly podle žaloby, odvolaCÍ soud z těchto du~.od~:)de J~n o to! zd~
řihlášcná pohledávka patří do n. nebo III. tndy vente}ske, ponev,,;dz
~oL1ze v tomto směru byla přihláška žalujíci. stranJ:. poprena., A po ,t;I::
stránce posoudil prvý soud sprá~ně věc, u~,nav, ze pohl".davk~, naleZL
do ll. třídy. Jde o pohledávku danovou, ktera. ;110 § ?5 k. r. ~aln d~. Jl;
třídy. Nerozhodno je při tom: kon;11 jedno0lv~ d.ane b)'ly predepsan) i
zda přímo úpadci nebo jeho preclchUL~cl, takz~ upadc~ prevzal za.placel~
z jiného titulu. Jedině ro-zhoduje, že 'úpadce Je d}e z"ko?a p~.vll:en"dan
zaolatiti a lomu tak jest v tomto případě, kde upadkyn.e Jes.! dedl·ckou
svého manžela Sigmunda E., takže n~ ní ~řešla po~le zako'lla pov,:nn~,st
zaol'atíti daně jak za manžela, tak I za Jeho pozusta~ost ,(§ 260. zak.
Čí~. 76/27 sb. i. a n.). Náleží tedy do ll. třídy nejen clane, Jez byly upadkyni Adéle E. předepsány a jd ,se vztah~jí na, dobu, od kdy provo,zovala ohchod na své jméno, nybrz 1 oSi('atm dane v~tahuJIcI. se ,na dobu,
kdy obchod provozoval její zemřelý manžel" nebo upadkyne behem pozůstalo'8tního řízení.

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

,

Již v rozhodnutí čís. 7822 sb. n. s. bylo, vylož:~10, ~e ko~k~rsní p~ed~
nostnÍ právo pohledávky převzaté k placem, nemuze llI'~ zmemlI v pora?1
věřitelfr v ko,rikursll dlužníka převzavšiho dJ;uh. Obdobne to pjalI I o ,dluz~
níku na něhož přešla daňová povinnost ze zákona podle § 260 zakona
čís. '76/2'7 sb. z. a n. a podle vliud. mřízení čis. 1~5/27 sb. z. a n.
»k 26.0 ods!. 1«, neboť v právních účincích p!evzetr dluhu sml~uvou
nebo ze zákona není rozdílu, pokud zákon Oi pr,ev 7ell ?lu~u ze za~o,na
neustanovui e jinak. Poslednější ustanovení pravI SIce, ze JSou zavazalll
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dědici s ~ýhradou inventáře jen v poměru dědick ',c
.
zak.), a dedlcl bez výhrady inventáře jako korreál~' 1~IP?d,I1U (§ 821
s pravem regresu (§ 820 obč. zák.), ale z t ,
I uzn~cI u~vu"'czer
I pořadí daňové pohredávky. Zůstává roto vho ne~lyne, :~. se tím
pořadí nezměněna (§ 1407 ,ob'c. za'k). '. P
pohledavka ventelova Co
o

čís.

14672.

Noyoty podle § 482 druhého odstavce c ř s
POjem chovatele zvířete podle § 132(} obč:

zák.

(Rozh. ze dne 2. listopadu 1935, Rv II 915/33.)

došl~o~~~ P:~dmneusLdl ožal~bdY ~ltrpěk'l Žl alobc~. zranění pádem

s kOla k
,
pre. m'10 'o- a skocll pe
-~. ,.
lišce a Jar.omíře D"ovým a běžíc! ik s l'~' pat~lcI zalovaným
D-ovi, který jej, volali k sobě pískáním PONa~rzOakovane~l,hu Jde]I'C,h 'Oki
prv '
d dO'
,na na, ra u skod
s o u~ ~~u~nal .~va~~~odeOmP,rá~u j~n prot.i Ja!l1~ D-ovi. O d v ~ I a c
(Janu D-ovi).
j J
po pravu am proh tOnlut!O žalovanému
Ne j vy Š š i s o u d nevyhav'l d
1"
roku, jimiž nebyl uznán žalobní ná~ok ,~'~~o~n:, pokud, S!J11ěřov~lo
~ J:I~~n&~~. D-ovým; obnoví! však rozsudek ~fv~:~a:~u~~~iIpOkUd
v

'

Důvody:

V první stolici přednes:li žalovaní že ' .
"'"
ulici, a to vždy v průvodu, rvníh.o ža'lova ~es jen vy]lm:cne příjde na
(t. j. v době nehody) nebyl pes bez dOhll~eho Ja~a D.; ze I' tentokráte
Jan D; měl stále psa pod dohledem. [)ál~ uf pone".adž první ~alovaný
poblha bez dozoru po ulici, nýbrž vždy s k J', edneslI, ze pes nIkdy nevodu .lana D. Konečně 'řednesli ž
ose~ a I:?d dozor~m a v prů
vany'ch svy'ch ,dcer st P
, e Ja~ D. \ nepntornno!stispolužalo_
, ara se o psa a lna nad '
d
'
"
v době žalobcem tvrzeného úrazu Pr'
n!rl!. .ozo,r, coz bylo také
Jan D. vede dozor nad sem že d:oz vy ~O'~d ZjISt~, z~. sp?lužabvaný
žalbvarré jeho dcery jsO'~ zan'Iě'stná or mel I, v dobe. knhcke, že spoluD. nemá jinak žwdného zam'st ' ,ny,po cely den mllmo domo,v, že Jan
náležitě věnovati. Ta!ké Jane Dnaundlaal Zf:.se~roto ,dozoru nad psem mohl
,
.,
pn S'Vem vysl echu v prv' t I' .
ze psa, patřícího žalovaným dcerám ošetř . ,
"',
111 S o <CI,
nechává volně pobíhali s náhub'kem"e ,uje a ,":~~eJ se. ~taráa že jej
soud naprot'i tomu zjistil na základJ ~ v~ vedl;hslCh ,UhCICh. Odvolací .
dcery otci dOzor nad psem nesvěřil ,pa ovane o vys.I~~hu stran, že
nosti psa opatroval, že v o'sudnou r~bze I~enl to pouze y JejIch :nepřítom
D, -ová doma a z'e sta.l·ost
tU, y a s,poluobzalovana Jaromíra
o psa v II dobu pro I 'I .. T"
odvolaCÍ soud v rozporu s přednesel ' I
' IS Use a JI;
ocitl' se
ným, že i v době nehody hyl pes p ~Ja o'vanych v,prvl1I stohci učině
o rozpor podstatný na ' , '
' o' , , ozorem prvmho žalovaného Jde
založil. Nelze Přip~stitrea~~ ~~:~,~~~I StOUd svůj ro~sudek z valné Ústi
,
,
s s rany z prvm s,tohce byl teprve

ln:

druhé stolici - a to ještě ve lormě výpovědi strany - měněn. Jiné
skutkové údaje strany ve stolici druhé, než byl:y učiněny ve stolici první,
'sou nepřípustnou novotou (§ 482 odst. 2 c. ř. s.), ať byly učiněny poháním, či ús,tním přednesem, či výpovědí při výslechu. Vlastní přednes
první stolici musi si:rana dáti proti sobě platiti, ať je jí na prospěch
nebo neprospěch. Nelze také připustiti, aby podle toho, j~k se poměry
utvoří, ten neb onen člen společné domácnosti, kde mají psa, prohlásil
sebe za chovatele, jemuž starost o psa příslušela, ale aby zároveň každý
z nich odmítal odpovědnost za poškození psem, jak se děje v souzeném případě. Je p'Ochopitelné, že z o'sob přicházejících v úvahu jako
chOvatelé psa, hlásila by se především ta, jež by mohla podle § 1320
obl'. zák. prokázati, že, pokud na ní bylo, učinila vše k náležH:ému
opatření zvířete. Pojem chovatele zvířete je p.ojmem právním, jejž nutno
rozřešiti na podkladě zjištěných skutečností. Chovatelem zvířete podle
§ 1320 obč. zak. rozuměti jest toho, kdo zvíře po nějaký čas u sebe má,
vykonává k němu práva z lohot.o skut:ečného stavu vzcházející a rozhoduje při tom i o způsobu, jak zvíře má býti opatřeno z důvodu veřejné
bezpečnosti (srov. na př. rozh. čís. 5419 a 798.'5 sb. n. s.). Vlastníkem
zvířete chovatel býti nemusí, neboť záko!n klade v § 1320 obč. zák. váhu
jedině na skutečné chování zvířete a ne na vlastnické právo k němu.
Není také zákonem vyloučeno, aby bylo i několik chovatelů, jde-li
o zvíře chované ve společné domácno'sli. Z toho, DO' žalovaní v první
st:olici přednesli - a Co si musí dáti proti s:obě líbiti - vyplývá, že
i Jan D. byl chovatelem psa a to i tehdy, když zároveň s ním byla dcera
doma. Vždyť sám přiznal, že vedl do,zor nad psem i v době úrazu, a jde
najevo také z výpovědi toholo' spo1!užalovaného učiněné ve druhé sto,lici,
kde uvedl, že pes mu vyběhl pootevřenými dveřmi ven na ulici na protější chodník, že ho ""olal zpět a že od okamžiku, kdy zjistil, že pes je na
ulici, až do okamžiku, kdy se stalo neštěstí, uplynuly asi, dvě minuty. Za
toho,to s·tnvu věci je zcela nerozhodné, zda dcery otci formálně dozor
nad psem svěřily, když jej ve ,skutečnosti vykonával. Bylo tedy na .lanu
p-ovi, aby prokázal, že se postaral! o potřebné opatření a dohled. Chovatel psa jest povi:nen učinili taková opatřeni, která lze rozumně oče
kávati se zřetelem k potřebám denního ŽÍ'vot!a a k jednotlivostem pří
padu. Potřebná míra opatření musí býti posuzována objektivně a jest
žádati na chovateli zvířete takový st"peň opatrnosti, jaký lze požadovati
na člověku obyčejných sch.opnosti (§ 129'7 obl'. zák.). Toho Jan D. neprokázal, jak ukázala skuliečnost, že pes, po frekventované ulici volně
pobíhají, porazil cyklistu a že asi po dvě mi'nuyt - tedy po! dobu k tomu
postačující nebyl odvo'lán a že při včasném odvollání mohlo býti nehodě zabráněno. Je lhostejné, že pes byl ,mírné povahy a že nehyl kousavý, nebo.f může poškoditi l<Lké jiným způsobem, než kousnutím, jak
se právě V tomlo případě s,talo. Nedostatek důkazu potřebného opatření
podle § 1320 obč. zák. "t'ačí k odsouzení. Ani v tom směru nelze souhlasiti s odvolaCÍm soudem. že je bez významu zjištění prvnlho soudu, že
pes i jindy po ulici volně pobíhal, nebo,ť i tato okolno'st je důležitá pro
úsudek, jak byl pes vůbec 'Opatrován a zda byt: niiležitě opatřen \' době
kritické. Jinak jE'st tomu v příči'ně spolužalo'vaných Františky a Jaromíry
D-ových; i když Jaromíru nutno pokládati také za chovatelku psa, když
právě dala psu náhubek, chystala se s ním vyjíti z domu a jen na chvíli
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Pojišť'Ovací sml'Ouva,

VÝP'Ověd' p'Ojistného poměru daná J'ednatelem poJIS
"'t' 'h
čenstva.
ene 'O
(Rozh. ze dne 2. listopadu 1935, Rv II 974/33.)
, Proti žalobě na zaplaceni pojistných prémi! namítlo žalované
censt~~, že pré,mie ls~u žalován~ za dobu, kdy pojišťovací s'ml"0U11;
n:lda radnou vypovedl danou Jmenem a na jeho příkaz jednatelem

m~em P-en~, takže žaloba je neodůvodněna. P r v Ý s o u d uzn I
zlt~m.J11m navrhu ~'rčovacím, že pojišťovacÍ smlouva netrvá ~ o

D u vod y: Antomn P. byJ na základě usnesení ředitelstva
I
společc.nstva. zmocně,~' aby jako jedna!!el žalovaného vypověděl u

I~~kyne pOJIstku. Ucmi! tak jmé,nem. žalovaného dopisem ze dne
zan 19~2 a, ke svemu pOdpISU pnpoJII označení: jednatel. I7Ú"nA. "'rl'
s~ala vcasne, a platně Cl učinil ji jednatel žalovaného jako .. ,
nen~c; ve vy~.ovedI uvedl číslo pojistky s výsJovným
PovI~d:~me. pOjlstku«, z čeh~ž jasně plyne, že nejednal svým " .
kterazt? okolnost pJyne,. t~ke z .toho, že se podepsal jako jednatel.
lohkyn~ plO~O r:;useJa v,edet~, o Jakou pojis<iku a o kterou smluvní str' ,
Jde, Coz astatne Jest zreJme z dOpISU ze dne 13 ledna 1933
, ••
obrací se
" I
'
I
v ,nemz
"
,', na za ovax:,e spo ecenstvo, uváděJíc přesnou ieho adresu
č~sl~ pOJIstky. Ostatne, kdyby zal?bkyně měJ,a ohledně sporné ,,,,,.',0.""",.
neJa,K~ pochybnostI'"byJo jeJ! P?~,nností, aby se ihned po .
,
. v' c
povedI,ze d?e 20. zan ~ 93~ 'ObratIla na žal'O'vané společenstvo s dotaze;;'
o v~svetlelll, pk !oho zadap?ct~voS'iL v obchodním styku, a nikoHv nechatI kntIckOIl lhutu po dOJItI vypovedi uplynouti a teprve pot
v2zov.at: z t~ho '~ůsle9k'y ve svůj prO'spěch. Nehl~dě k tomu je~rl.
pl e~vedcen, ze vypoved smlouvy pojišťovací jest platná již Droto žé
dopIsem ze dne 25. ledna 1933 žalované společens'i'vo schválilo tvýpo~ěd'
danou ,Antoninem P-eITI jako jeho jednatelem, při 'čemž tento do, is b 1
po~epsan :fe smyslu stanov žalovaného společenstva firmanty a tpatř{n
I aZllkem zalovaného spoJečenst~a, takže žalobkyně nemohla míti pochybnosŤl o. ~lat~em 1?,r,oJevu, zalovaného. sp'Olečenstva. O d vol a c í
s o u d vyslo~Il, ze P0'l'sťovacI smlouva trvá po právu. D ů vod y'
Podle § 17 zak. o hasp. spol. určují stanovy hospodářských sp'o,lečenv

'

.

,
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odběhla, nelze jí se zřetelem k okolnostem tohoto připadu
.
t,yka~I n;dostate~ II otřebného. ?pa!ření psa. Nemohla se nadí~fv~m

bzavreny ve .'svetmcl, za prvmm zalovanýin vyběhne a kd b ' ze,.
byla nadála, mohla. předp'O,kládati, že Jan D. psa zadrží (~ i2~;
zak.). Spoluzalovane FrantIsce D. nelze přičítaN něj'ake' za'\'I'n' "
ť
f
."
t ~
.
eld na
?pa re~ psa j." pro. o, ze v te d'Obě nebyla. doma a doma bvli ostat '
c~eno've ,domac?ostl. D?dati jest, že názor d'Ovolatelúv, 'že
nI
vSlchm z~lovallI podle § 1320 'Obč. zák. nedílně i v.tom
jeden. z llI<:h opomenul ~sa, op,atřiti, nemá opory v
' . /,:;,:,~P'~~.~.ad
§ 1301 obc. zak. pro rucem nekoTlka osob za škodu plotin
benou nejS'OU tu dány.

čis.14673

kdo podpisuje projevy

'eV

J tv~

vůle představenstva,

jež se tím stanou pro-

vůle -družstva. Podle, s!an?v žalovanéh,o družstva zastupuje dru~

soudně

i mimosoudne redrtelslvo se vsemI pravy, ktera Jemu za-

~onem čís. 70/73 ř; z. jsou vytknuta! a podpisuje dlU~stvo; p.od~,lS z~

děje se Ťlm, ze pOdplSUjlCI pod fIrmou druzstva pnpOjI sva
Právní závazky družstva vůči třetim osobám jsou jenv,ehdy
Jlatny podepíší-li se clvačlellŮ'vé ředitelstva, Podle tohoto doslovu
Ptano; dopis Antonína P-a podepsaný jen jeho jménem, byť s dodatkem
~ednatel nebyl projevem vůle žalovaného družstva a je právně bez výJamu. Podle doslovu dopisu toho Antonin P. ,neohlašoval vůli družstva
Z~jistku vypovědě'N ani jako zmocněnec, ani jako posel, kdyby už snad
Ppísemné poselství se připustilo, neboť v obou případech byl by musel
~isatel dopi'su sděliti žalobkyni, že družstvo ve schůzi svého ředitelstva
nebo výbo,ru pořMané _určitého dne se, usneslo"vYP9vědět! žal'Obky?i
pojišťovacI,smlou,vu a ze 5'u byl ;,m9cnen, .po pnp~de vyslan, aby vyověď oznaml!. Zalobkyne, '0Ibdrzevsl dOpIS Anto'lllna P-.a z~ d~e
~áří 1932, nebyla povinna dotazovaŤl se p,'satele, o 00 se jedna, treba::e
pisatel v dopise uvedl čí~lopojistkYJ ,neboť nelze ~~ch?dní slykX z~te
tovati vadnyml dopISy, Jlmlz adresatI by bylI obtez'ON"al1l a zdlzovanL
pisatel porušil svoji statutární povinnost opatřiti dopis firmou družstva
a dáti jej podepsati ještě jedním členem ředitelstva .. Bylo by v nepr~
spěch i družstevnictví samého, kdyby se ta'kové nedbání ~tano,v. a zakona mělo promíjeti na účet třetích a následky neměly stIhnoutI t'Oho,
kdo se poklesu dopustil. Vždyť ustálení ~akových protistatutárních projevů jednotlivých členůředitelstva jménem družstva by nutně ~edlo
. k rozvratu v družste\"llictví a k nejistotě ve styku s družstvy, jez by
mohla míti v zápětí velké škody ať družstev, ať jejich komili:entů, ač by.
ji zavinil ten, kdo stan'Ovy porušil. Do!pi'su ze dne 2'5. ledna 193,3 nehe
přikládati yýzna,:,,~, jaký ;nu dáv,á nap~den~ r.ozsudek: neboť ym pro~
hlásilo ředItel StVl zalovaneho druzstva, ze dava pIsatelI Antomnu P-OVI
absolutorium z poklesku jeho proti stanovám, ale to' nemťrže zal~~ih ně
i'aký právní poměr k žalobkyni pro dobu dOplS~ ze dne 20. zan 1932;
Družstvolu sice prominulo Antomnu P-OV1, ze odeslal dOpIS, ktery
nebyl řádným projevem vůle družstva, ale nikde není ani tvrzeno, že poklesek ten prominula žalobkyně s účinností od 20. září 1932.
N e j v y Š š í s o u d obnovil mezitímní rozsudek prvého' soudu,

d užstvo

.

'~éna.

29'

Důvody:

Antonín P. byl na základě usneseni ředitelst'va žalovaného spoleaby jako jeho jedna'lel vypověděl pojistku. Nelze PEoto
v sOllvi'slosti s tím dospěti k závěru, že ředitelslví žalovaného spolecenstva pouze prominulo Antonínu P:ovi, ž.e odeslal dopis, k!~rý ~ebyl
řádným proievem společe,l1'stva, a ze dOpIS ten nemoh! "zalozltI nej3ky
právní poměr k žalobkyni pro dobu dOplSU ze dne 20, zan 1932. Naopak
ze souvisl,osi'i té plyne, že ředitelství žalovaného spalečer:stva dalo Antonínu P-ovi plnou moc k výpovědi pojistky a že výpove~' ze, dnE; 20.
září 1932, doručená dne 22. září 1932, se stala z usnesenI celcho n~dI
telstva. Po právní stránce (§ 503 čís. 4 c. ř. s.) jde o otázku, zda Antonín
čenstva zmocněn,
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P.,.,ienž byl ředitelstvím žalovaného spOlečellstva znlOC '
po tk
"'1'
'd' k
nen
FS', u; ,~CkIl1l AVYPt o~e pta. ovým způsobem, aby měla p1'O'ti
P r~vnt UCll1 .y. n omn . Se v písemné výpovědi ze d
20
OVS~l11 nendv91al na zm~cnění k výpovědi, dané mu ř~~itel~tvín
vaneho spolecenstva, a slo by pm~o o tajnou plnou moc kt ,,1
§ I 017 ~oslední věty ob~. z,ále n.emá na práva O'sob třetrch eI a
~ltvu. Avsak hned po obdrzem dOpISU musila pojišťovna zře 'mě
ze dOpIS JeM podepsán jednatelem bez vymačení'
J
~. mo~la se Ihned"podle, čísla pojistky ve výpovědi
sPOh'čenSlI"C
CI,tI, z,:, Jde o ~oJIg,jku zalovaného spo.lečenstva a že Antonín
vyp~ved, Jako jedn.at:I,. ni,kol~v jako osoba soukromá vlastním
MU~Ilo J2 I?wto bylI zrejme napadným, proč a z jakého dŮVOdu
k vypo~edI s?ad neO'právněný, ~ám. o své újmě dává výpověd'. jedlnall'pl
tyto du~odne pochybnoslI u zalulicí pojišťorvny, bylo 'e'j •
podle z~sady 'o P?ctivosti styků (§ 914 obč. zák.), aby )eJbez ~."'."_.,.'
z~lov~nemu s12oIe~ens'Ťvu ?známi/a a dala mu tak přHežit~s.!,
vec ~cas vysvethlI, a nemela čekati, až uplyne výpo,vědní
I'
., I
P? nt ~eprv~,dopIsem ze dne 13" ledna 1933 prohlásiti že ""nn"".,,
vedomI.nebere z důvodů, které jí byly znácmy a mohly 'í ři
I'OIS'ŤI by~ zná,?y hned I?,ři obdržení výpo.vědi. Jednal~J! tak, ,'.
obmyslne
32? ob~č. za,~.), a zaVl~ala svým dlouhým mlčením
k. du~?dn~mu presvedčenI zalovanehO' společenstva, že béře ""no .. u>
Jako radne danou na vědomí (§ 863 'Obč. zák.), Rozhodn'm 'est fO
~eobmysh2'0'~
osobu projev, jakým kdo vůli svou vyjadf~e ~a vlnek
.:9 hv vmlr,:'- neproJev~p~ ~ jen. zamýšlená 'vůle, a nemoMa roto'
Jlsťovna svuJ m,lčky: UC1~~~y proJ'ev po tak dlouohe době úČinnl
Jest P,:oto poklada.!I po:psto,vací smlouvu v pojistce čís 70096 ""nn.,,'~L

.<§

za

"

zľusenou.

čís. 14674.

K § 70 vládního nařízení čís. 15/27 Sb. z. a n
Vládní nařízení čís. 96/30 Sb. z. a n. má moc zákona.
(Rozh. ze dne 7. listopadu 19~5, R 11123/35.

žalo~,:e \hradlař) byl dán dnem 1. října 19130' do pense a za základ
p;o vymerem pense byla vzata doba 29 roků 9 měsíců k níž byl . T
p~'počteno pě,t válečných půl!etí. ,Pmti tomuto V.Ýimě~u podal ž~I~~c~
namltky a sltznost k mIl1ls·t!erstvu zeleznic v nichž uva',d'l'
'b I
nepr'
Y'"
5 '
e, ze mu y'O
, . avem pnz~ano Je;n
~alecných ~glletí a že nebyl poučen o o rav?ych pro~tredClsh. Jezlo namlltky I S.lIZI1'o-St jeho byly odmítnuty v/nosy
,:edltel~tvI statnt~h drah v P. pro opozděnols:!, domáhá Se žalobou že
:~l. osta't.Jest p..,ovlnen započítati mu za úče1em vyměření ne-nsrních' 0Zl,tk,: ~"no pet :'álečných pololetí již započítaných iešiě dajlších Pět
v<!lecnych polol'etJ za kalendářní roky 1914, 1915, 19;15 1917 a 19)8
celkem tedy. 10 válečných pololetí či 5 válečných roků' a podle toh~
znovu u'~ravIÍl peI~slJní požHky. P r v Ý s o u d uznal podle žalob O dvol a c I s o u d zalobu odmítl. D ů vod y: Podle ustálené jud;,icatury
v

'

.~o;",'ssl.nu

soudu (viz čís. 9875, 11897, 12225, 12633 sb. n. s.) bylo I"O'Z"o,lnvalll (judikováni) o nárocich, týkajících se nesprávné výměry nebo
virOla l ") služebních příjmů, upravených podle vládního nařízení ze dne
1927 čís. 15 sb, z. a n., přikázáno' úřadům v § 70' vyjme no vajako úřadům správním, stejně jako u zan;ěstnanců ~tátních podle
151 plat. zák. čís. 103/26 sb. z. a n. Nesp,avnou vymerou Jest ro.,. nejen číselný výpočet příjmů, nýbrž i použití nesprávné základny:
t . nesprávného skutkového nebo právního pokli/du při nové úprave
·ři]:m ů . Náprav~ p;oti ro;hodnutí sprá~ních úř~dů o své ,platové úpravě
p ůže se železmcl1l zamestnanec domahalI poradem prava jen, vyčeI
ml_li pOlřad stol.jc správních, řídě se us\'anovernim § 70' vlád. nař.
~ts. 15/27 sb, z. a n. Nevym:ohl-li si železniční, zaměstn~n~c ko~eč,ný
meritorní výrok nlll1lsterstva zeleme, nepodav vcas odvolam z vymeru
nižšího správního úřadu, je po-řad práva nepřípustný a jest celé řízení
o zaměstnancově ža~obč, zmat~.č~é. Ža~obc~ domáhá, se žal?b?u zapolčtení za účelem vymeřem penSI]nlCh pmltku mImo pet valecnych P?,~o:
letí již započítaných, ještě dalších pěti' válečných pololetí 'fa k~lendar:ll
roky 1914,1915,1916,1917 a 1918, celkem tedy započtem desllI. valeených pOlo,letí či pěti válečných roků a tudíž nové úpravy p~nsIl~lch ~o
žitků počínajíc 1. říjnem 1932. Z toh? i,e úelmo, že .kope-čnyrr;, ctloem zaloby jest náprava tvrzené nespravne upravy penSI]nICh pOZltku a jen
tento konečný cíl ž,aloby a jemu odpovídající žalobní žádost? převod do:
nových pensijních požitků jsou rozhodnými pro posouzem, zda j~ t~
pořad práva přípustný či nikoEv. Nesdílí tudíž odvolací soud pravl1l
názor soudu, ~e §
vlácd. nař. čís. 15/27 sb, z. a p. ~etýk~ se danéh?
případu, ponevadz se nevz.úahuje na propodel1l ~alecnyc~., ~~Ioleh,
o nichž jedná zákon čís. 456:119 sb. z. a n., neboť dluzno, tu pnhhzeh jwk již shora řečeno - na konečný cíl žaloby. Pensijní požitky nej,soiU
,pak také ničím ji,ným než také služebními pří,jmy. Nesporr;á okolnost, že
výměry řidilelství státnkh drah v P. ze dne 18. cerVence 1932
čís. 3063-1-32 a ze dne 16. záři 1932 čís. 1232/829-1-312 neobsahovaly
proti ustanovení výno'SlI býv. rak. ministerstva železnic ze dne 10.
února 1900 čís. 4918 dodatek o 'Opravných prostředcích, nepadá na
váhu neboť neznalostí zákon.ných předpi'sů nemůže se nikdo omlouvati
a ót: výnos býv, rak. ministerstva železnic jest jen vnitřním předpisem
(směrnicí) podřízeným úřadům a měl ostatně ž:alobce okolnost tu up/3"t.ÍÍovati u správnich úřadů jmenolvitě í v žádostI podané mll1ťsterstvu zeleznic v Praze O' připočtení lej· do pense. Na. žalobci bylo, ;]'by proti výměru ředitelství státních drah v P. podal včas námitky dle § 70 vlád,
nař, čís. 15/27 sb. z. a n. v souvislos.ti s § 47 odst. 2 vlád. nař, čís. 96/30
sb. z. a n, (§ 21 a) stanov pensijního fondu státních drah, který by.1 vlo~
žen do pensijních stanov s pla:tností od 17. června 1930 ':: SQUVIslost!
s ci'1. zákonnými ustano'leními). Žalobce však nepodal vcas opravny
prostředek, pročež jest jeho nárok na připočtení v~le~ných pěti P?llo,letí
. do pense a opravu pensijníhO' výměru prekludován. Zalobc~ nevycerpa~
tudíž opravných pro:středlků v řízení správmlm, jak to předpISUje vli>dm
nařízení čís. 15/27 sb. z. a n., takže si nezískal potřebného předp'Okladu
k nastoupení pořadu práva a jest proto' poř<!d p' áva tu vyloučen, ač
jedná se jinak o poměr soukromoprávní. Pokud pak žal'Obce teprve
vodv'olacím sdělení dovozuje neplatnost vlád. nař. čís. 96/30 sb. z, a n.

70
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není ~apotř~bí otázkou tou se zabývati, ježto předmětem odvolání'
Volacl ~I;IS ~alovaneho ~ mkoh,:, odvola'Ci sdělení žalobcoNo a )e.,
v prvm rade jest tu s~erodatny~ § 70 vlád. nař. čís. 15/27 sb~lmo
a jen v souvlslo'StI s tom v druhe řadě § 47 vlád. nař. čís. 96/~Oa
z. a n.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu.
Důvody;

, Nejvyšší soudv.odůvodnil již v četných f'OIzhodnutích, k nimž
l<aZUje. (~b .. n .. s. CI~. 9875, 1189'7, 12225, 12633, 13831) zásadu žse
h?dovam (j~dlk~vam) v~. n~rocích, týkající se nesprávné v' měr e "
vyplaty s,luzebmch pnjfi1U upravených podle vládníh' y" y.
bře a 1927 v 15 b
'
o nanzem z
C' Z?,
ov c. o
s.;. a. n., bylo stejně jako u státních
pnk:,zano urad:lmv v nem j~e~'Djvaným jako úřadllm správním.
protl 10zhodnuÍI techto spravmch úřadů lze se domáhati pořadem
jen za podmínek ,zákon~ čís. 217':25 sb, z. a n. Nevymohl-li sí
na;lec rozhodn~Í1 mmwÍ'erstva zdeznic jako správního úřaduzalne~'t~
ne:~~ou 'Pla~no~h 'O věci mzhodujícího, nepodav včas odvolání z '
mzslh~ spravnlh? ~řadu: jest pořad práva nepřípustný a jest celé
o ,zamestn,!'ncove zalobe pro zmatečnost z úřadu zmši!i a žalobu
mltnou:1. Ze po,stupem předepsaným v § 70 vl. nař. Čí'S. 15/27 sb z
Y souvIslostI s § 47 (2) vl. nař. čís. 96/30 sb. z. a n. jest se ,','
I 'Úl'ra,,::"y ne~práv~é v~m~lJ nebo výplaty odp'Účivných (Zéwf1a(,řo\T",cích,)
pozltku, od~'Vodml nejvyssl soud v rozhodnutí sb. n. s:
1 k
se I;ro vs~ru:cno's,t .odkazuje. Nejvyšší soud nemá důvodu, aby'se VHCIllU'"c
zene V~CI odchyhl od s'Vrchu u'Vedené ustálené praxe. Netřeba se
V~tl o't~zkvo~, zda státní správa železniční je povinna připoljiti k ~Qll'll
mm ,vyl;nerum poučení o opravných prostředcích ježto tato 0"".,"
~e:~a vy!nam pro posouzení věci, nýbrž spíš-e pro' to, zda si žalobce
Jest~ n;u~,e . vymocI ro~zhordnutí n:inis.terswa železnk jako. nejv šší
sP, raVl11 stohce. Dokud zal·olbce to vsak neu'činiI a nevymo'hl s' ,k Yč'
rozhodn ť ' . t t
'I
.
Ione ne
, ',ll 1 mlnI~ ers va z~ ezmc, není -oprávněn domáhati se zažalovaPl' 'I
neho naroku poradel11 prava podle zákona čís. 217/25 sb
nOlstí
'b
"
z. a n. " vvo vlád'. nar.v CIS. 15/27
'
8'. z. a n, a najmě jeho § 70 zaJlbýval se nejVy.'''l soud v rozh~dnutí ve stb. n. s. 11897, k němuž se odkazuje a ři"
~vedČ!l' k phtnosh tohoto nařj,zení a -('otéž platí z podobny'ch' ,P h
I o vl' dní
96/30 b
uva
",
" ,m nanzenl CIS. "
s'. z. a n., vydaném k provedení záJkona
?!s. ~0/30 sb. z. a n., zvláště o ustanovení § 47 (2)lohÚ'to vládního naTlzen}. Neboť vládní nařízellíčís., 96/30 sb. z. a n. bylo vydáno'
'_
kl~de ~mocněnív~l~ :ilk. vČís. 70/30, sb. ,z. a n. a je ve shodě s §n~ ~~_
hoto zakona ~larlz~j1Clm, ;.e od vyhI.ašem tohoto zákona platí ustano'Vení
§ 51 platoveho zakona CIS. 103/25 sb. z. a n. '0 opravě nesprávné vým~ry, nebo výplaty služebních po'žitků pragmatikálních zamě'Stnanců
s~atl11Ch obdob;ně ,též pro' :aopatřo;vací požitky zaměstnanců ,čsl. státnich drah. Do,tcene nanzel11, vydane v mezích zákona (§ 55 úst listina)
na zákl~dě zmocnění § 12 zák. čís. 70/30 sb. z. a n. a jsoucísVÝ~lÍ před
PI~l v ,upln~ shodě ,se zákonem, i řádně podepsané (§ 84 úst. listi.) a vyhla~;ne, m~ moc zako~a, ~ s0l!dy j~ou jeho předpisy vázány. _ Jinak
stacI poukazah ku sprawlym duvodum napadeného usnesení.
Vo

Vo

!

,Vo

čís.
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K výkladu zákona čís. 145/34 Sb, z. a n. o pojistné ~ouvě. ..
,
Předpisy §§ 79 až 83 zák. čís. 145/34 Sb. z. a n. platí 1 pro poJlstne
>namě!'Yl trvající v den účinnosti zákona čís. 145.;34 Sb. z, a n. (20, ledna

P~~s~~~ll~~;:~ jest pokládati za ukončený složením pojistné násoudu podle § 79 odst. 4 zák. čís. 145/34 Sb. z. a n.
rozvrhu požární náhrady požívají podle obdoby § 265 čís. I zák,
Č ' 76/27 Sb. z. a n. přednostního pořadí dvouleté daně počítajíc na, IS. ode dne s Iozem na'hra d y.
Do souhlasných usnesení o rozvrhu pojistné požární náhrady je do,volací rekurs přípustný.

rl,

v

,

(Rozh. ze dne 7. Hstopadu 1935, R I 1156/35.)
Prv

Ý

s o II d

rozděluje

požární náhraJdu 17.0000

Kéč

přikázal

z vní

ořitelně měsrt'a V. na její pohledávku 5.449 Kč 14 h; k odporu spon-

" ;~ny mě·sta V., nepřikázal čsl. stávtu na přihl~šeno~ daňo,;ou pohled~vku
hic R e:k u r sní s o u d nevyhovel rekursu csL statu. D u vod y: Predměiem rozvrhu jest požární náhrada 17.000 Kč složená k soudu, ze
které připadá na nemovHosti 5.4,4? Kč 14 h ana ~vršky 11;5,~O ,Kč 86 h.
částka 5.449 Kč 14 h připadallcl na nemovl'tosŤl b>:l:, pnkazana ~po
čitelně města V., pro' Ioterou byla vinkulována a nemuze pr?'to na 111 !t'nanční pr'Úkuratura uplatňo'vati .předn?stní, práV? zástavm pr'Ú, nedo,platky daní pozemkow, domovlll a čmzovm. Pravem tedy prvlll sou~
vyhověl odporu .pr~~i přikázáJní daňové pohledávky stěžova'telo'Vy a k 111
při rozvrhu nepnhhzel.
v v.,
Ne j vy Š š í S'Ú U d vyhověl do,;olacímu ;ekursu ~otu~,v ze pnkazal
čsl. státu podle výkazu nedoplatku, 'Vydaneho bermm uradem ve V.
k hotovému zaplacení čás·tku 188 Kč 10 h v předno'stním pořadí.
Dů

vody:

Předeslati jest, že dovolací rekurs z,"sahuje toliko poměrný díl
5.440 Kč 14 h ze složené náhrady, pokud totiž připadá na nemovitost.
V rekursu nadhozenou otázku přípustnúlsti dovolacího rekursu proti souhlasným usnesením 'nižších soudů jest zodpověděti kladně vzhledem
k ustanovením zákona ze dne 3. července 19G4 čís. 145 sb. z. a n. o p'Újistné smlouvě. Podle § 16Z/1/d) platí jeho us'vanovení §§ 79 až 83
i pro pojistné poměry, které tu byly v den účinnosti tohoto zakona, t. j.
dne 20. ledna 1935. V té době tu byl ještě pojistný poměr, '0 který jde,
neboť jest jej pokládati za ukončený teprve složením pojisnné náhrady
v dohodnuté částce u přÍ's!ušného s'ÚlIdu (§ 79 (4) uved. zák.), což provedeno na poukaz okresniho soudu ze dne 11. března 1936 č. j. ~c I
52/35-15 převedením dotyčného peníze z tamní úschovy k Okre'8111~nU
soudu ve V. dne 30. března 19'36. Jest se tudíž říditi uvedenými př~dP.1SY
tohoto zákona, podle jehož § 79 Č. 5 rozvrhne soud složenou pOJIstItelem náhradu, užívaje přiměřeně ustanovení exeku~ního práva o ro~
vrhu nejvyššího podání při nucené dražbě nemovlto'stí. To zahrnuJe
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i uS'kmovení § 239 posl. odst. ex. ř., dle něhož proti rozhodnutí o
se ch týkajících se rozvrhového usnesení, přípustný je další rekurs
soud druhé stolice potvrdil usnesení prvního soudce v odpor vzaté
věcí samé jest dovo,lací rekurs jen částečně opodstatněn. Z
.
§ 79 čís. 5 zákona čís. 145/34 sb. n. s. a § 216 čís. 2 ex. ř.
jest ze složené náhrady zapraviti přihlášené daně v přednostním
kteréžto pořadí podle § 265 čís. 1 zákona o přímých daních ze
června 1927 čís. 76 sb. z. a n. požívají v tomto případě dvouleté
po6t!ajíc nazpět od složení náhrady, které se dle předchodho stalo
30. března 1935. Na tříleté daně podle § 265 čís. 3 uved. zákona
tu přednostní právo rozšiřovati, ježto knihovní zajištění z 2.
..
se stalo až po dvou letech od splatnosti, t. j. ode dne 1. ledna
Z dřívějších knihoN"ních zápisů pak nelze určiti částku knihoN"ně
ných daní, jež by spadala N" poslední tříletí. ZJbývátudiž jen
domovní daň za léta 1933 a 1934 po 94 Kč 05 h, úhrnem 1
jež mohla býti přikázána z částky náhrady, připadající na ",j~~~.:t!~~
Odpor spořítelny města V. proti příkázání této částky, není ()
Uzávěra (t. zv. vinkulace) požární náhrady pak nebrání prlKazani
náhrady, případající na nemovitost, jeŽJúo má podle § 1
vee všeobecných pojišťovacích podmínek účinek. že
.
nesmí bez svolení knihovního věřitele Spořitelny
pavěd'. ~ pojiš~ění ~ebo snížení poji~.tné hodnoty, ani UHUIl',,"U
vyplatItI. Ponevadz pak nebylo pouzltO ustanovení § 35 všeob.
pod~ín~k, d~~. n}h.o-ž jsou náhr~dy. ško;d zásadně určeny ke zno'l"uzifížf'"
vyhorele pOj1stene budovy, nybrz nahrada za účelem rOizdělení
oprávněné osoby byla složena k soudu, rozvržena byla důvodně
§ 79 odst. 2 až 5 a § 81 poslední vMy. zákona ČÍS. 145/34 sb. z.
Bylo pro-to z pří hlášených berním úřadem ve V. daňoN"ých
. ~._' ..•'..'
ve výši 714 Kč 55 h přikázatí v přednostním pořadí částku 188
o kterou se snižuje peníz, přikázaný v rozvrhovém
dávku první kníhovní věřitelky.
čís.
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K výkladu §§ 1012, 1198 obč, zák.
Vedla-Ii osoba, jež nenl společníkem, na základě dohody všech
lečníků správu společnosti, jest každý ze společníků oprávněn domálhalti
se vyúčtování jen na ni, ne však na některém ze společníků.
Pokud není splněna povinnost zmocněnce k vyúčtováni.
(Rozh. ze dne 7. listopadu 1935, Rv I 2613/33.)
Žalobkyně zamýšlela se žalovanou Annou F-OVOil zříditi spoIE,čnost: ..
s ručením obmezeným pod firmou »E.« masové konservy. Bylo rozhod~'
nuto, že podnik povede manžel Anny F-ové Josef F. žádost o zápis
J,ečnoslli do. obcho~ního rejstříku byla vrácena k doplněn!, nebyla
znovu podana. Pres to vedl Jo·se! F. se souhlasem žalobkyně i Anny
F-?vé pod. f~mou zamýšlené společnolsti »E.« obchody, jež však dobře
nesly, procez provedl spolu s Annou F-ovou a to, jak žalobkyně tvrdí;

. mocně a bez jejího souhlasu, likvidaci podniku. žalobou domáhá se
na žalovaných slože!,í ~čtů. P r v Ý s o u uznal podle ža:
fObY. O d vol a c í s o u d zanutl zalobu, pokud smerovala prah Anne
f-oN"é.
••,
.
. N e j v y s S 1 S o u d potvrdil rozsudek odvolacího soudu.

~~folYkyně

?

Důvody:

podle úmluvy obou společnic (žalobkyně a žalované Anny F.) byl
·alovaný Josef F. ustanoven za jednatele společnosti a skutečně konal
:unkci jednatele. Touto dohodou přenesly obě společnice vedení společ
nDstina třetí osobu, jež nebyla společníkem. Jde nyní o 10., zda I v takovém případě může se společník na druhém společníku domáhalI< slo:
žení účtu. Předpis § 1198 obč. zák., jenž ukládá řildné . vedení a vydá~1
účtů jen společníki'lm, jímž jest svěřena správa, má zřejmě na myslI, ze
vydati poče.t. ze ,správy lze uloži!i ,ie!,. t,omu, ,kdo. správu ,S'~utečně .,vede
a že nelze radne ve dem a vydall! uetu ukl"dah společntkum, kten neJSOU súčastněni na správě společno.stí. Předpi·s § 119'8 obč. zák. upra~I!
síce jen obvyklý případ, !ody správa spole.čnústi byla svěřena spolecníku avšak zásady v něm vyslovené lze obdo-bně použítí i tehdy, dohodli-li se všichní společníci na tom, aby třetí Qsoba, nespoleční'k, vedla
správu společnosti. Tato. třetí ,os;oba iest.zmocně~ce'!l všech spole~~Í1kú
a jest proto každý ze sPQJ,ečmku opravnen domahaŤ! se na m vyuolování. Tím jest dostatečně chráněn zájem jednotlivých spo'lečníků, aby
správa společnosti byla řádně vedena a vyúčtována., a není, proto te.n
který společník oprávněn domáhati se vyú.čtování I na druhem spnlecníku, jenž se na správě společno.sti ne~účast~í. P?vinn.~st, zm?cněnc~
k vyuČ'tování podle § 1012 obč. zak. nen,l splneua. vs<tk J~z hm:. ~e.;ryd~
zmocniteli doklady, jež má v nlkou, nybrz mUSl mu predloZl'Ť1 radny
účet. Okolnost, že zmocnitel může!odykoliv nahlédnouti dO' knih a do
příloh, nesprošťuje zmocnčnce povinnosti ke slo.žení účtu. Nelze pr?·to
spatřovati v tom, že žalovaný dal žalobkyni k di'spo-sici o,bchodní kmhy
s doklady, splnění povinnosti ulQžené mu v § 1012' obč. zak.
čls.

14677.

§ 932 obč. zák,
Pouhá záruka určité vlastnosti s a m a
viněni podle § 1295 ooc, zák.
J{

O'

s

obě

nezakládá

ještě

za-

(Rozh. ze dne 7. lislÍ'opadu 1936, Rv II 65/34.)
žalobce plOdal žalovanému motocykl »Aríel« za 9.750 Kč. část
kupní ceny 3.750 Kč byl žalovaný povínen zaplatiti hotoN"ě, k »úhradě
zbytku« 6.000 Kč odevzdal žalobci svůj motncykl »Grízly« na místo
placení. Při odevzdání motocyklu »Grizly« tvrdí! žalovaný žalobci, že
motocykl jest po O"enerální opravě a že za stroj ručL Odev~dánÍ motocyklu »Grizlv« 81,:]0 se dne 29. srpna 1930. Při odevzdání nebylo lze
motocykl p{ez'ko'l1šeti. Po odevzdání ukázalo se však, že motocykl
»Grizly« není po generální opravě a že bez opravy není zpCtsobí!ý
49'
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k jízdě. Opravu motocyklu »Grizly« provedl na žádost žalobce
Jan Š-a v dubnu 1931. Oprava vydávala si nákladu. 998 Kč žalobou
daného. P r v Ý s o u d přisoudil žalobci tuto částku, maje za
žalobní nárok žalobcův v tomto rozsahu jest nárokem z důvodu Hž~i~b~
škody pro nesplnění smlouvy. O d vol a c í s o u d zamítl
D ů v <) dy: Jde o nárok ze správy opřený skutkově o tvrzení, že
c}"kl, »Gnz!y« jest po generální opravě, co·ž znamená, že jest
ktere stary motocykl obvykle vykazuje, a právně o ustanovení
obč. zák Ná"ok ze správy dlužno, týká~1i se movitých věcí '
u.~o:u~u do 6 ,měsíců, ji~a,k nasl<rne prekluse žaloby. Ze '~'kUI:k~~~~:~~
zJlsteU! plyne, ze odevzdam motoc)\klu »Grizly« stalo se dne
193'0. Zaloba byla podána teprve dne 4. února 1932, to jest
6 měsíců od 'Odevzdání. Zmeškal tedy žalobcelhů"tl:~uel'~k",~~I~~~,enl
nároku ze správy a proto jest s tímto nárokem jíž n
Ne j vy Š š í s o u d nevyh'ŮvěI dovolání.
Důvody:

Názor odvolacího soudu jest správný. Vše, co žalobce
z důvo?u ,r;áhrady ~kOd~ pod~~ § 1,295 ~bč. záik., nevylučuje, aby;
souzeny pnpad nemelo bytl pO'ZltO' zakonneho ustanovení -o' správě
§ 923 obč. zák. Ustanovení toto dopadá na souzený případ, í
vychází ~ ~vr~ení žalobcova, že byl žalovaným uveden v omyl 'O
nost'l smeneneho motocyklu. Zalohce ostatně ani svým přednesem
zvláštní zavinění žalov~ného neuplatnil. Nárok ze správy ne'~y;,acluil!
zaviněni, ale z toho llE~lze vyvoditi, že, když tu zavinění jest,
rok ze správy; vyslovuje-Ii § 932 poslední věta obč. zák. že ve
případech ručí odevzdatel za zaviněnou škodu, pak nemlniol tím
noviti, že by příjemci vadné věci bylo ponecháno na vůuli~r~:~~~lr,~~~~r~
svůj nárok z ti'tulu mlhrady škody či pouze pro vady ze'
jen, že vedle nároku ze správy může ,t!U býti i nárok na
jsou-Ii Ovšem zákonné podmínky toho' nároku. Pouhá záruka určité
vlastnosti sama o sobě nezakládá ještě zavinění podle § 1295 obč. zák
Př~dp,okla~e;n náhr,a~y šw~dl ~o.dle~. 932, 1295?b( zflk. jest protip'r~vlll bud u,myslne CI za~mene jedn~m ne~bo o~ommutí zcizitele, týkajlCI se takove skody, ktera nabyvate'" vzesla nasledkem toho, že v~du
neznal. Ono prO'tiprávní jednání může záležeti bud' v zamlčení nebo
v tvrzení, jehož nesprávnos,t' zCÍzÍ'teli byla známa n~b po'znatelna (srov ..
K.~mentár Klangův § 932 obě. zák.). Jedná se tu zpravidla o škodu nepnmou, j3k právě vychází z rozhodnutí nejvyššího' soudu čís. 6680 Sb.
n. s., k němuž dovolatel poukazuje. Příjemce může ovšem nechati p"I1nO'uti nárok ze správy, týikajícíse saméha předmětu smlouvy, ale tím
neztrácí další nárok z náhrady škody zaviněné zcizitelem. O iakový nárok vš~k ve sporu nejde. Tím, že se žalobce dom<thá na žalovaném náh:ady.nákladů jím vynaložených na opravy vadného moto'cyklu, prodane ho j3WO' dobrého, uplatňuje vpravdě jen snížení ceny motocyklu o náklady opravy, případně náhradu nákladu za opravy, které za žalovaného
dal provés,tí, tedy nárok podle § 932 obě. zák. Tento nárok měl však

uplatniti v šestiměsíční ihútě preklusivní. Vadymotocykl!U vyšly za krátkoU dobu po výměně jeho najevO'; ()po~inu;tí v,časného uplat~ě~í nároku
ze správy nelze napravIl! uplatnelllm tehoz naroku ve forme skody ve
IhUtě promlčecí.
čis,
.~.:

.~:~

.,,,"
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nelze uplatniti nárok na zařaděni do kategorie obecnlch

úředniků,

(Rozb. ze dne 7. listopadu 1935, Rv II 666/35.)
Zaloboe (jsoucí ve službách žalované obce) domáhá se přeřadění
z kategorie zřizenecké do ka~egorie úřednické 'se služným pro tuto kategorii urč~ný?, .a to~'r~~o, ž~ str,:jní~.i, dr~hu ja~o on byli ~ někteří jsou
dodnes zaradelll mezI uredlllkv, ze jlZ pred valkou byla zalovanou za
něho placena pojis,tka jako za Ú'ředníka, kdežto pro sluhy platila pojistka
jiná a také v roce 1914 žalovaná vystavila mu pas s ti'tulem »techniCkÝ
vedoud v městské nemocnici«, neboť neprováděl jen práce manuelni,
nýbrž i duševní, tak zejména súč!ování elektrického proudu. Niž š í
s o u d y neuznaly žalobní nárok důvodem po právu.
N e j v y Š š í s O u d odmítl žalobu pro zmatečnost.
Důvody:

Dovo,lací soud se z Madu obíral otázkou, která ve sporu nebyla ani
nižšími soudy vůbec vzata na přetřes, zda jsou sůudy povo'lány ok tomu,
by tuto l'O'zepři projednávaly a o ní l'O'~hodly, či' zda jde o v~c na po'řad
práva nepatřící (§ 42 odst. li j. n. a § 240 pos!. odst., § 477 ČIS. 6 a § 503
čís. 1 c. ř. s.). Zalobce opřel svůu žalobu o tvrzení, že jest ú.ředníkem
žalované obce, a důmáhá se proto na ,tléto obci, ~by ho přeřadila do
kategorie úřednické, příslušné třídy i platové stupnice, a a:by mu podl~
toho vyplácela s.lužné, pokud se týče zaplama i nedoplatky za posledm
tři roky před podáním žaloby. Svůj nárok na zařlldění do kategorie ,obecních úředníků nevyvozoval žalobce ze žádného předpisu, upravujíc!ho
služební poměry 'Ůbecnícb zří'zenců, ný:brž jen z toho, že btl přijat .obcí
jako úředník a ze své činnosrt[, kterou pro obec skutečne vykonav,,1.
Uplatňovaný' nárok vybočuje tedy z poměru zřízeneckého a směřuje
v podstatě k založení no,vého poměru, totiž veřejnoprávního poměru
úřednického, který jest podstatně právně odllšný od poměru zříze~ec
kého. Z toho plyne, že tu nejde o SpO'l', jeho'ž předmětem by byl narok
činěný v rámci služebníh'Ů! poměru obecn~ho zřízence; jak to má na
mysli předpis § 24 zákona ze dne 17. pl'O'slllce 1919 ČIS. 16 sb. z. a n.
z rok!U 1920, stanovící pro t",ké spory příslušno.st soudů, nýbrž že před
mětem tohoto sporu jest nárok vyvozovaný žalobcem ze sl!Užebního pO'měru, který jest podle jeho tvrzení poměrem úřednickým; Pro otázk~:
zda k projednávání a rozhodo~ání tohoto sporu JSou po'.'ol",ny soudu ~11I
nic, jest rozhodný zá'klad žalobního' nároku, jak byl žalobcem !Uplatňo.
ván a odůvodňován. Podle § 40 odst. 1 zák. ze dne 23. července 1919
čís. 443 sb. z. a n. jsou veškeré spory vzešlé ze služebních poměrů
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obe~ní~h úředr:fků ~řikázá~y k rozhodování pořadem instancí
spravnych, takze porad prava Jest tu vyloučen (smv. rozh. čís
7!~ sb. n. s., dále rozhodnutí senátu pro řešení kompetenčnfch
f]Dkt,u z,: d?e 13. lrstopadu 1920 čís. 25 a ze dne 25. května 1925 čís.
uverejnene ve zb. n. s. z roku 1920, str. 763 a z roku 1925 str
a nálezy nejvyššího. správního 'Soudu ČÍS. 699/21 a 6259/27' sb.'
slavovy). Žalobce SICe tvrdil také v žalobě že proti svémluL:rl~~l;:~;'v~~
zřízencem, pokud se týče podúředníkem p~dal stížno'st a o
~e ze"'.l'ský úřad výno,sem ze dne 10. dUbua 1933 čís. 4999/IV /9
ze se Jeh? o~volání nevyhovuj~: protože prý jde o právní poměr
mopr,avlll a ~e tyto spory patn na pořad práva soukromého. Ale
?ezvy2mamne pro rozhodnutí o otázce přípustnosti pořadu práva,
zalobce jednak neuvedl, čeho se vlastně domáhal ve svém orl,,~l".
5 zemsk~'~u úřadu, jednak svou žalobu podanou na sOlld opřelo
ze. by~ p,rlJat ?': slu~e!? ob~e j a k o ú ř e dni k a v ní uplatnil
zaradem do u r e dni c k e Ikategone, o němž rozhodovati
oovoleno. Nižší sondy neměly se proto pouštěti do věcného DrO cu ua',,"
tohoto sporu a zejména jim nepříslušelo rozhodovati o tom'
OIbec~ím úředníkem skute1čně -byl nebo nebyl. Rozsudky ~bou
s?udu I -: celým I?!e.dchozím f~z~ním trpí tedy zmatečností podle
Č!s. 6 c. r. s., 5,mz jest hledett I dovo,lacímu soudu z povinnosti ""'Ull.!;,
trebas nebyla z"dnou stranou uplatněna (§ 42 odst. I j. n.).
čís.

14679.

• Pfipad, ve k~,:r~m z garančního projevu zaručite1e, že ručí státu
!lanové dluhy urclte doby, resp. za daně, které jí budou vyměřeny«
vyvozeno, že zaručení vztahuje se i na dávku z majetku.
'

ústním jednáním žalobkyně v přípravném spisu svuJ žalobní
rozvedla tak, že jde o několik pohledávek 20.000 Kč nepřevyCi' le(1Oal

j v y Š š í s o u d ulo,žil odvolacímu soudu, by o odvolání znQVU
a rozhodl.
DŮVQdy:

žalující firma uvedla v žal0'bě tQliko, že jí Ž<llov"ní dluhují z obchQdo~nlem 40.271 Kč 65 h ke dni 19. srpna 1930. Z toh0'to údaje nezd,a jde o pohledávku, která vznikla sice po ,č,rstech, ale
Sklltkov(~hQ' a právního důvodu (na př. z jednotné smlouvy dopo částech plněné), v kterémž případě by se tyto dílčí pohle(;"ávl<V podle § 55 j. n. ?čítaly, ~?ž by ,bylo ro~h;odn~ :a~é pc:dle § 7 ,a)
působnost senatu. V pnpravnem podam učmenem pred prvmm
jednáním specifikov"la sice žalující fkma své pohledávky, ale
i:~;!'~~;a~se~tam opětovně o kontokorentu a vysvětluje, ze kterých částek
,i
suma vznikla, takže zase nebylo zjevno', zda jde snad jen
běžný účet, při čemž jedn~tlivé pol?žky neztrácejí své samo'Stalno;sti
(rozh. čís. 9949 sb. tt. s.), Čl o pravy kontokorent (čl. 291 obch. zak.
a rozll. čís. 5850), při čemž rozhoduje jen saldo' jako jediná a jednotná
•.
. konečná, Ale í :kdyby se dalo z přípravného podání usuzo.
že šlo o samostatné položky, nerozhodovala doba, kdy podání
k soudu, nýbrž kdy bylo již po začátku lustního jednání předneseno
(§ 7 a) odst. I j. n. a § 177 C. ř. s.) a o něj"kém obmezení na částku
20.000 Kč nepřevyšující až do počátku ústního jednání (§ 7 a) odst. 1
j. n.) nelze tu vůbec mluvitI. Začal tedy právem senát jednati o celkové
žalobní sumě 40.271 Kč 65 h. Jak se věc dále vyvinula, jest pro obsazení soudu jíž nerozhodné.

(Rozh. ze dne 7. listopadu 1935, Rv IV 262/34; důvody viz Úro sb.
Čí,s.22M)
.
čís.
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Je-Ii zažalována pohledávka převyšující 20.000 Kč rozhoduje 'O ní
~n.at, ~eb~ z p~prayn~ho spisu podaného a došlého ~du před zahá-.

Jenlm ustntho Jednanl vychází najevo, že jde o někOlik pohledávek
2~.~ Kč ~ep~evyšujících. Nerozhoduje doba, kdy podání soudu dojde
'
nybrz kdy Je predneseno.
(Rozh. ze dne 8. listopadu 1935, R I 1066/35.)

O ~alobě, v níž žalobkyně uvedla, že jí žalov""í dluhují z .obchodního
spojenI 40.2: 1 Kč 65 h, r.'Ozh'OdI p r v Ý s O u d v tříčlenném senátě.
O? v .0. I ~c I. S o u ,d zrušrl rQzsudek i řízen! jemu předcházející počí-'
~aJe ustmm jednámm pro zmatečnost a u!o,žil prvému SQudu, by znovu
]e?naI a rQzhodl s a m 'O S'O U d ce m. D ů vod y: Zažalovaná pohled~,:ka se sklá;tá z. několika~ohle~áyek, z. nichž žádná nepřevyšuje hranicI 20.000 Kc. Mel proto 'O z"lobe JednalI samosoudce, když ještě před
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úředník obce ustanovený v h'Ospodářském podniku 'Obce
ústavu) jest obchodním pomocníkem
Postup při zrušení jeho služebního poměru, mělo-Ii podle smlouvy
služební o tom, zda důvody propuštění ve smlouvě uvedené j~u opodstatuěny, rozhodovati obecni zastupitelstvo po předchozím posudku
městské dísciplinární komlse k návrhu městské rady, byl-Ii však pro
obec zatím ustanoven vládní komisař. Oprávněni vládního komisaře.
Právní povaha obecní disciplinární komise.
Zaměstnanec předčasně propuštěný ze služby mŮže žádati na zaměstuavateli, aby mu nahradil, co vynalGžil na příspěvcích sociálníhG
pojištěni, aby si zachoval výhody pojištěni.

Smluvni

(pohřebním

(Rozh. ze dne 8. listopadu 1935, Rl' I 1097/35.)
Žalobce bvl smluvním úředníkem žalované obce. Služební sml'Ouva
byla s ním užavřena na deset let, při čemž bylo ujednáno, že služební
pOll11ěr může žalovaná zrušiti okamžitě jen z dmežítých důvodů ve
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smlouvě výslovně uvedených a to obecním zastupitelstvem po
zím posudku městké disciplinární komise po návrhu obecni
žalobci bylo zahájeno trestní řízení pro podezření braní
padě firmy G. Řízení to byIol zastaveno. Vládní komisař, jenž
v čelo ž~lované .do.sazen zem:s~ým úřadem, př;dložil tento případ k
sudku dJsclplmarm ko.m;se, J;z .vyslo~lla I!1menl, že nelze dojíti pro

chybnost pnpadu k zaveru, ze Jes,t dan duvod k zrušení služebního
měru se žalobcem. Vládní kClmisař služebni poměr přes to se
zrušil. Žalobě na zaplacení služebních požitků do uplynutí jeho
ního poměru, jakož i náhradu škody vzniklé mu tím co musil
žiti, by si tak zachoval výhody sociálního pojištění, p;o,ti ní'ž U"PIa.tfl')Va
žalovaná i jiné poklesky, jichž prý se žalobce dO'pustil, bylo niž š í
s o u rl y vyhoveno.
.
Ne j vy Š š í s o u d zrušil rozsudek odvolacího soudu a uložil
nové jednání a ro~hodnutí.
Důvody:

Podle smlouvy z 25. září 1924 před uplynutím desetileté
doby mohl býti žalobce obcí ihned propuště'n z důvodů v
smlouvy vyvčených, a bylo ve smIoluvě vymíněno že o tom zda
z těchto důvodů jest opodstatněn, rozhoduje s0'~dní rozsudek,
nejde-Ii o trestný čin soudně stihatelný, obecní zastupitelstvo po
chozím pOlsuc!ku městské disci'Plinární komise k návrhu městské
Vládní .k0mísař žalované obce uvědomil žalujícího dopisem z 18.
1933, ze vzhledem k ustanovení bodu 14. dotčené služební sm,OL'VY
vazuje žalobcův služební poměr dnem 30. září 1933' proto, že zalo'Ot:e
dal od firmy K. G. poskytnouti nedovolenou provisi. V tomto
bylo zvlášť uvedeno, že městská disCÍplinární komise podala v zasedlal
dne 12. září 1933 poslldek podle bodu 14. smlouvy nutný. žalobce
smluvní úředník žal0'vané obce, ustanovený v hospodářském po",dnilkt
obce, po:dléhá zákonu o obchodních pomocnících ze dne 16.
čís. 20 ř. z. Právo žalované propl.lstitížalobce (zaměstnance) ze "'"OU""
bylo smluvně omezeno' ve dvou směrech. Obsahově 'tím, že tohoto,
může obcí býti použitO' jen z určitých důvodů ve smlouvě st'tn,eIvený,c,h
a formálně, že třeba oznámili disciplinární komisí dŮVOdYYi~~~n~ř~;~:~~~~.'.
propuštění a vyčkati její posudek o nkh. Netřeba sice d"
nálezu, jímž by bylo vázánO' O'becní
avšak
jí'tí bez posudku díscipHnární komíse,
málním postupem měla právě býtí zaručena vyšší
a UUlKlallnl)'",
při posouzení případného služebního poklesku zaměstnancolva. Z
je zřejmo, že propuštění jest jen tehdy platné, s't'alo-li se z důvodů
ciplinární ,komisi oznámených, o 'kterých byl vyžádán její posudek, a
v, tomto konkrétním případě neplatí zásada, že k ospravedlnění pr{,''P't'š-:
tení mohou býti za sporu uplatněny všeliké důležité dŮ[VV~O~~d~ZV,E,~~\:O~I:~i~~:;
třebas zaměstnanci před tím nebyly sdělenv, nebo n . - , ,
vů'či němu o ně opřeno, nýbrž jinak odůvoidúěno. V souzené věcí
Ovšem zastupitelstvo žalované obce rozpuštěno zemským úřadem a prD
obec ustanoven vládní komisař (§ 106 obecního zřízení českého). Ge-
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t rOl správu obecních věcí ustanovený má povahu orgánu prDzat~m
r~hn PJ'ehoz' úkolem může by'ti nemá-li základní myšlenka vvsamospravy
ni o,
' .,
b I b
•
'
becní býti porušena, jen r:éč~ o to, :,?y .opatren:,. J:' a :zna sprava
'0, • obecníoh kdežto opatreUl mlmoradne nepabn zasadne k pusoblvecl · prozatí~ního správce, leč by šlol o opatření nevyhnutelná a ne?dVDS t I
.
.
.'."
d'
. kolem est
kladná. Než ani zřízením prozatí~m spr.avy, JeJ!mz pre Ulm, u ,
,J
. d žetí pořádek ve věcech obecmch, neJsou vylDučena opatreUl byt p~
~a~y mímořád~é, je-li Jich tř~ba k odvrác~ní ,š~od zájmům obc.e hroZl'h Gerenta jest tudlz pDklada!l za o!pravneneho, by prDpustJI obec~lí~O' zaměstnance ze služeb o,?ce, byly-li s~lnšny pfe~pokladl pro -:kažHé zrušení služe1bního pomeru. V souzene veCl nalezelo k temt~ predmokladům okamžítého propuštění zaměst~ance, aby ~e je~na~ zalobce
~DPustil některého ze sl~žeb~ích p~~lesku ve smlouve vytcenych, Jednak aby si gerent obecl1l spravy vyzadal o tomto p~~],esku posu?ek dls~
eiplinární komise. Tento posudek bylo nutn,o,Sl vyzadal!, .1 kdy: z obecl1I
zastupitelstvo bylo zemským úřadem rozpu,ste~o a dlsclplmarl1lYomlse,
.-' zvolilo obecní zastupi'lelstvo na dobu sve pusobnO'sl! (§ 15 zak. z 29.
k~ětna 19.08 ČíIS. 35 Z. z. pro čechy v doslo~u zák<~na čís: 443/19 ~b.
z. a n.) již právně neex';'stovala. Na prozatímm~ol spravc~ I;'rechaze]l ,:ce
_ v rozsahu svrchu uvedeném - funkce vseoh O'rganu sa;nospravy:
Dbecní (starosty, obecní rady a obecníhD zastupltelstv~), avsak ~Ikol!
též funkce discíplinární komise. Ta!o komise musí. bth po~le zakona
z 29. května 1908 čís. 35 z. z. pro cechy v dOlslovu z"kona CIS. ~4.3/19
sb. z. a n. obligatorně zřízena, má určité zákonem jí předepsane ukoly
a neskládá se jen ze členů obecniho zast~piie1ctva,. ~eboť mohol!
a mají býti za členy této komise ustanoven);' I osoby c~z~, prava z~ale,
a do komise musí býti zvoleni jako členové I dva úředmcl samospravUl
ze čtyř osob obecním úřednictvem zastupitelstvu navržených (§ 15 cit.
zákona a prov. nařízení ze dne 22. listopadu 1920 čís. XV. z. z. pro
čechy). Z tohoto sestavení disciplinární komise: ~ její r;ov~hy a jeJíhO
úkolu plyne zřeimě, že tu nejde takovou komISI obecm, jakou ma na
mysli § 9 zák. čís. 75/19 sb. z. a n., kterou může zřídití obec~í zas!upiteIstvo k při pravě př."dně.tů jednání zastu~l'telstv.a. ~ P;o spravu ne~te
rých odvětví hospodarstv!, a nelze tedy aU! schvalIb nazor dOlvolate1cm,
že též funkce disciplinární komise přešla na vládního komisaře. V s0'uzené věci nešlo o pragmatikálního úředníika, nýbrž o smluvního zaměst
nance obce. ŽalDbce měl smluvn< nárok, aby před propuštěním ze služeb
obce byl zachován určitý ~mlouv?'~ z~ručený formáJ,~í 'postup ~ ne~ohl
tentD soukromoprávní narok byb pnpraven am v,erejnopravmm uredním zásahem, jakým bylo mzpuštění Dbecního zastupitelstva a ustanovení vládního komisaře. Pokud si však vládní komisaž žalované obce
nevyžádal disciplinární komise také pro jiný služební poklesek žalobcův, než pro přijetí provise Dd Hony K. G. a pokud v důsledku tDho disciplinární komise se nezabývala jinými sl~,žebním! poHesky. žal?bc~
vými a o nich nepodala posude~, nebyla zal?',::a~a o?ec. opravn;n~ j~
uplatňovat'i ani za sporu, jako duvody propoustecl. VI~dn! ~0'n:l's.ar'.lenz
nahrazuje í obecní zastupitelstvo, mohl sam ustanovl'tJ dlsclphnarm ko~
misi povDlanou k podání posudku o žalobcoyě služeb~ím. p,oklesk~ ]I
oznámeném (příjímání pro'vise) a to obdobne podle pred~lsu ,~latnych
pro obecní zastupítelstvo. Učinil-li tak tím způsobem, že SI vyzadal po-
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sudek. od dřív~jší díscíplinární komíse (zvolené 'eště n"W'7m,;"'obecmm
zastupltelst'Vem),
ustanovil za'rov"n' I tl' m d')
-."
YI
"
nveJsl
'"
c e,;y pm povolané disciplinární kOr.1ise, k čemuž b I ·
•
statne zalobce ani proti způsobu ustan
, . . . y, ,
gerentem ve sporu nečinil námitky Jd "." ovenI dlsclplm~rm
sek, o němž si gerent vvžádal oS~de;
J.~~ ~ l?, zda ;;Iuzební
0.), op~avňoval vládníJlo kom1saře k to,~~JI~am, f~~v,se od firmy
sluzeb zalo'vané obce. Skutková zjištění .,'
za o c,: propustil
soud, byla v 'Odvolání žalované obce ,jez v omto smeru učinil
správné hodnocení důkazů a b I ob ,napadena pro kusost řízení
důkazní návrhy .. ' d
.Y Y CI v odvolacím řízení učiněny
,.
' Jlmz 0' vo'lacl s'Ůud nevyhověl Od I '
predplsu § 33 zákona čís 131/31 b
;
voacl soud
ze
vyšší než 300 Kč pwied~ává se ~ě~ zp'ř:to' d vl e ,sporech O no"'dlnoil
v mezích urče nyc
'h navr
" h y stran v odvolání a 'že vo
aClmn' SO'!'
o říz
, l<1e"IT
soudního
n" •.
řízení v podstatě pbdle řed~iťtÍ°':.~sm~I:, Odvolacl ,soud provedl .
o opravných prostředcích p(§§ f461 aCnv:tel cas,1I c!VIlm-ho řádu soudního
'I'p st '
as. c. r s) ač jej'jeh pou"t'
. Zl I není
pr u ne ve sporech pracovních 'd -J' " d ',' . oru
šujj~í,
a nepr'Ovedl zejména důka~~ jic~~ 6yr~0 7,et sPk
?,O'O ~č
vaneho odvolacího důvod
.' ,
I e a vynzelll
...:
vY't'ýká tudíž dovolatel 0~vo~~d~~:~7~~níhOd~ocení prů~odů.
§ ~'O3 c. ř. s.). Věc není z 10hMo- důvodu v~r~Ss,~ a n;utno~t (čís. 2
c. r. s. ~ § 35 zák. čís. 131/31 sb. z. a n
~. roz o' n~tl (§, 51'0
odvolaclInu soudu by o ní dále jed I .) a mUSila tedy bylI vracena
~e týče výše požadované náhrady n~tyfa ?j'~~~ r?ZhOdhnutí nové. PokUd
zalobcových poO'itků napadena odv I"
I, em prve o soudu o výši
že žalobci _ až na příspě\čky I, so~i~f~~ a zal?~v~n~ ničím nedol·i,čila,
souze~,o, nač neměl nárok. Povšec'hná ;mu pOjlstelll --:- ~ylo něco při
nestacI, a nestačí ani v dovoláni Kd bvytka bez s~eclelmho provedení
~aná žalobce předčasně ze služb ;. y,:;oud d~speJl ~ ~ávě;u, že žaIoze žalobce předčasně ( řed řádn>: p opu, lIla, a ze ~avI~lla lIm zároveň,
zbyl i výhod sociálníht POjištěnt~,mU4
up!tnulIm s}u-zebmho poměru) popovlnne .:~o~léhal, ana žalo"
vaná, ač byla smluvně k ,tomu
~ tomuto pojištění již nez~pravra n~~hlb Ja~ ~j~teno,:- .pří~pěvky .
"
y, za o ce zadalI nahradu
skody (§ 29 cit. zák slova .bez ú"
hradu škody«) na obci aby mu t j~y pr~pad~ych dalších nároků na náaby si tak zachoval výhody dotče~~o na
r.a;dl,l:a
to, .~':! ,m~sil vynaložiti,
lilho pOj lstem.
socla

O'

'-t

lIZ

r

~~~~~mp~~ítís~0~?2ebn:k~s!~~~Vení ~ivilniho

eř~d~r~d řOizdeVnOí,bcf,.

',t1

čis,
Nepřípustnost pořadu
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práva pro nár k

'

z~láštnim statutem proti této obcí na n?hr z:n~:tnance ~~tské obce
rum nilturálnlch
.

se

požitků, na něž měl po~le as Iuze
u 'Sb~y
vznlkle, mu neplněll! pragmatIky nárok.

(Rozh. ze dne 8. listopadu 19315, R II 270/35.)
Žalobce
byl úředníkem
.- platil zvláštní statut
ze dne
20. ledna
1867 čís 5 žal'Ované . ob cke: pro mz
.
. z. z. mOlavs eho Podle us
"
zas1upltelstva žalované obce a dek'I e t u. ze d'ne 28.
. dubna
. nesem1914
mestského
platily

její úředníky předpisy ol:>dobné služební pragmatice pro s\'átní úřed
s některými úpravami. Poněvadž částí služebního platu žalol:>cova
senO, domáhá se žalobou náhrady škody, vzniklé mu tím, že mu
nebylo dodánO', případně, že mu nebyla včasně zaplacena náhrada
zaň. p r v Ý s o u d odmítl žalobu pro nepřípustnost pořadu práva. R e• k Ll r sní s o u d námitce nepřípustnosti pořadu práva nevyhověl
. a prvému soudu uložil, by o žalobě dále jednal a rozhodl. D ú vod y:
pořad práva pro zažalovaný nárok jest přípustný, neboť žalobce oplrá
nárok o to, že mu žalovaná I:>ezdůvodně zadržela jeho deputátní
žal
obní
seno
nedavši mu náhradu za ně po dobu více než 10 lel!, a že tedy
bezprávným jednáním činovníků ol:>ecních byla mu způsobena škoda na
majetku. Služební poměr tedy není podkladem žalobního nároku, nýbrž
dal jen podnět ke vzniku nároku tobo. Žalobce opřel tedy žalobní nárok
o §§ 1295 a násl. obč. zák. Nároky takové však dle § 1338 obč. zák. jest
uplatňovati u řádného soudu. § 4'0 zák. čís. 443 z 23. července 1919 neustanovuje výjimku z § 1338 obč. zák. Ostatně jest právo žádati na
škůdci náhradu škody, zpusobené jeho zaviněním, jež poškozenému
z ustanovení § 1295 obč. zák. vyplývá, právem soukromým a zústává
jím i tehdy, když jednání nebo opomenuN škodu působící zakládá se
z překročení veřejnoprávních předpisů (rozh. Čí~. 1602 sb. n. s. a obdobně čís. 13450 sb. n. s,),
N e j vy Š š í s o tl d obnovil usnesení prvého sO::Idu.
Důvody:

Nejvyšší s'Ůud vyslo'vil v rozhodnutí čís. 1978 sb. n. s., že poměr
. úředníků měst se zvláštním slalutem jest p'Oměrem veřejnoprávním a že
pro spory z jejich služebního poměru nutno použíti § 4'0 zák. čís. 443/19
sb. z. a n. Pro stručnost se poukazuje na to'to rozhodnutí. Stejně vyslovil i senát pro řešeníkonflNdů kompetenčních v rozhodnutí ze úne 13.
'Iisto'padu 1920 "ís. 25 (Dodatek sbírky nejv. s. ročník 1920), že k rozhodování o nárocích úředníků statutárních obcí na služební požitky9
jsoU povolány úřady administ"tivní. § 4'0 dotčeného zákona čís. 443/1
sb. z. a n. přikazuje správním instancím řešení sporu ů' služební příjmy
a výslužné úředníků, o zaopatřovací požitky vdov a sirotků, jakož
i ostatní spory, vzešlé ze služebníbo poměru úředníků. Žalobce uplatnil
II správních úřadů nárok na náhradu sena, které mU žalovanou obcí v letech 1922 a 1923 nebylo dodáno', ač mu podle služební pragmatiky žalované obce příslušelo jako součást služebních požitků. V souzené věci
uplatňuje pak žalobce náhradu další škody, která mu vznikla tím, že mu
toto seno nebylo dodáno, případně že mu nebyla včasně zaplacena náhrada v penězích v čásice 17.365 Kč 5'0 h. Náhrada škody jest tedy
i po,clle přednesu žalobce uplatněna z důvodu porušení služební smlouvy
žalovanou obcí, i když jde o nárok podružný, vyvozený z primérního
nároku na seno, případně jeho zaplacení (§ 912 obě. zák.). Tento nárok
vyvěrá z vylíčeného služebního poměru žalobce, sdílí tedy osud nároku
primérního a nehodí se k vyřízení pořadem práva. (Srovn. ro",h.
čís. 7134, 10693, 22,25 sb. n. s. a rozh, n. spr. s. Bohuslav čís. 1291
a 4313). Vzhledem k tomu, že § 40 úk. čís. 443/19 sb. z. a n. má o pří
slušnosti předpis zvlášt!ní a jde o zákon časově pozdější (lex po,sterior),
nelze se tu dovolávati ustano'vení § 1338 o. obč. z.
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Opomenula-Ii strana ve sporu rozvod učiniti včas návrh,
samo~~dce ~ p;ojednal ~ rozhodl spor senát, nemůže tak již
pozdeJsI zmene v osobě samosoudce.

UCtni,H

(Rozh. ze dne 8. listopadu 1935, R II 503,135.)
.. Ve sporu o roz~od~ m~."žel~~ví, ~terý projednával samosoudce
skeho soudu a v nemz UCIlll'1 JIZ pruvodnÍ usnesení navrhl zástup
lované teprve při změně v osobě samo30udcově p~dle § 7 aj' ce
rozepře byla. projednána sená!em. P.r vý S o u d vyhověl tori;U!~"
vr~.u. ~ e ~ u I s n I s o u d ulozli prvemu soudci, by jako
v nzem dale pokračoval.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Rozepře ~ rozvod nebo rozlU'~u manželství má zpravidla
a rozhodnouh samosoudce, ale zakon zůstavuje stranám na
vrhly, ~by: spo;. byl prpjed?án a rozhodnut senátem. Návrh takový, .
n~nmslbyŤl ~IJ.ak oduvodno;,án, může učiniti kterákoHv strana,
vsa~ tak UČInlŤI vč~s, t. J. drIvevon~ž ~ sam~soudce vydal průvodní
senl (§ 7 a) ods·u 3 J. n.). V te pnčme nem rozhodnou osobno.st
so~dcova, nýbrž. toliko .př~nf stran, jež mU'sí arci býti nr<, • i O".OMn
a Je z.cela l~osteJno, ~ J~keho podnětu návrh včas učiněn nebyl.
SOUdCI, ktery projednava a rozhoduje spory manželské nepřidělují
snad spory ty případ od případu, nýbrž podle pevnéh~ rozvrhu
sesta,::e~ého .počátkem každého roku, kteréžto přidělení jest mezi
pozmemte.lne Jen za podmínek, za kterých lze mezi rokem vůbec
rozvrh prace u souduJsrovn. Dr. Váž."ý, O ústroji a příslušnosti
sur. 67,,, 68). Nepouzlje-h strana zakonné vyhrady a vydal-Ii
soudce JIŽ průvodní usnesení, nemŮže strana při pozdější změně v
s9,:dce žádati, by rozepři projednal nyní senát. Projednává-Ii
z?,enu.v so~dcově o~obě před novým soudcem znova, mají pro i~~~~1;
pred ~Im vťznam nejen dosavadní prohlášení stran v dřívějším iÉ
ale dusledne I opomenutá prohlášení, která se měla státi do
v ?o'savadn!m říze~í (~rovr:' rozh. čís. 13-619 sb. n. s.). Rekursní
prayem zrusIl, sprav~.e z~ellI!. usne.sem prvého' soudu, jenž rozhodl, že
projednalI tuto rozepn pns!usI senatu a přikázal samosoudci aby v řízem pokračoval. .
,
.
čls.
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obč.

14684.

zák.

!í otázce, jakým způsobem musí se státi
spravn! komise, aby byl právně účinný.

projev okresu.

(Rozh. ze dne 8. listopadu 1935, Rv II 903/33.)

ZalObce domáhá se na žalovaném okresu z~placení .l7r~ité. částky .za
An.iá\'KU štěrku. Proti žalobě namítl žalovany mImo Jme, ze nedoslo
~h,tn~rrlll ujednání o' této dodávce, ježto nedošlo o tom k I1snesilničního výboru ani k schválení takového usnesení
nři:lenylll úřadem. P r v Ý s o u d žalobě vyh?věl. D ~ vod ~; ~alob~e
emoh! provésti důkaz listinou o usnesem okreslllho sIlmcmho vyno zadávce dodávání štět'ku, než přes to dodávka .štěrku by~a roku
po vypsání veřejné soutěže jemu zadána usne~emm okreslllho Sll:
výboru v J. z~a ujednanou cenu. Usnese~1 to nebylo zen;sk~
komisi předlozeno, oprava sllmce byla vsa'k zemskou sp;avm
schválena a byly schválenyt!éž roční rozpo'čtr, .obsahul,ící I 'p0~
za
silnic. Silnice opravovaly se na vyzvan~ zem.&ke. spra~m
ve velmi špatném stavu a od zemsk~ spravD! komIse
kontrolu opravy silnic úřednici. AčkolI tedy nebylo prozadávka dodávání štěrku žalobci usnesená okresním silničním
J. byla schválena zemskou správnf komisí, j~k § 32 z. z. sl.
oi~:dpisulje, je jisto, že rekonstrukce SIlnic V? J~eno.vanem okre~u byl·a
.
pod úřední kontrolou zemské spravm komIse. Nehlede k ustaovení § 32 'llvedeného z. z. sl., předpisující II dodávek štěrku na s!lmce
\resu schválení zemského výboru (správní komise), ani k nedostatku
~ukazu o tom, že se v tomto případě stalo. předepsanou úřední cestou,
nelze považovati pr? !o:m.ál?í nedost~Itek takového. sohyál.en~ za ~eplat
noU smlouvu o dodavam sterku, kdyz byla okresmn; sllmčlll?, ~ vyborem
řádně usnesena, když rekonstnl'kce sllmc, pro. ktere bylo sterku použito, byla prováděna se. schválením rozpočtů a po~ úředn.í ~ontr?Iou
nadřízeného zemského úradu. S rekonstrukCI bylo prece mutne, spojeno
dodávání štěrku. Žalobce ovšem neprávem opírá svůj nárok. též o do''mnělé závazné prohlášeni býv. okresn.ího hejtmana o zaplacenI Jeho pohledávky, neboť podle ustanovení § 95 uyedeného zak?oUa ze dne 14.
července 1927 čís. 125 sb. z. a n. zastupuje sIce okresnl hejtman okres
jako právnickou osobu na venek, ~áva..zná právní j~dnání. činí v~ak
okresní hejtman za okres len s Jedmm cJenem o-'kresm'ho vyboru. Zalobd byla další částk~ v ľ. 1929 poukázána z. peněz. žalovanéh~ .oh~su
bez prejudice pro zavazek okresu pOll'ze zalohove. Jak vysvlta vsak
z dopisu okresního hejtmana v Č. T. ze dne 21. července 193~0, bylia poo~
ukázána žalobci částka podle u.snesení okresního výboru v C. T., ktere
nepodléhá schválení nadřízeného politického úřadu" a i zůstatek mohl
by být'i usnesením -okresniho výboru poukázán bez schválení nadří~e
ného úřadu. Jak jest patrno z protokolu ze dne 5. června 19300 okresmho
úřadu v Č. T., byla z nedoplatku zadržena žalobci zažalovaná částka
pOlIze z důvodu méně dodaného mno·žství štěrku, aniž byly námitky
proti jeho pohledávce z důvodu nesprávného postupu ·či nedostatku pře
depsaného schválení zadá\'ky nadřízeným úřadem. Jestliže tedy byla žalobci podle pravoplatného. usnesení okresního výboru ze zůstatku jeho
pohledávky za štočrk poukázána další částka jako doplatek Jeho p'O;hle~
dávky za štěrk, zažalovaná částka pak byla jen z dllvodu méně dodaného množství zavržena, dlužno v tomto jednání spatřovati uznání Co do
důvodu žalobcovy pohledávky, popřené jen co- do zadržení částky.
Pravoplatné usnesení okresního výboru ve schůzi 18. července 19300
oznámené právnímu zástupci žalobcovu okresním hejtmanem dne 31.
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1930 jest pro žalovai1ý okres prohlášením sOlukl'onno,,,",,,"
~~zným. O d vol a c í s o u. d nevyhověl odvolání. D ů vod y:
~rad mohl~ a, m~sel z~ou~a!1 I pkost, n;n.ožstrví a cenu dodaného
uče]y sIlmcm p:;vza~eho ste~k~, Okresl11, uřad po případě akresní
Jenz v tomto pnpade vykonava hospodařskou čínnost v OK"","
v~ak své zkoumání obmezí!i na výtky jen určité a může z Jal,éhloko]
duvodu od os~atních upustiti., ~~k z připojeného spisu okresního
je,st pat;no, uClml ta~ ?kresm ~:~d, obm~ziL své námH!ky proti
nemu ~aroku~ s~t~č~e jen na vJrs: eohledavky, popiraje, ze dodáno
tvr:,ene mnozstvl ster~u, a t? jeste jen ohledně silnice ].-B. V
sme~ru s, do~avatelem :t~rku (zalobcem) jednal, prováděl dvojí ZJ(c)tll1lá
a pnzp~sobl~ se konecne výsledku zkoušek tím, že uznal a také
pohledavku zalobcovu potud, pokud ji co do výše uzna'l za Slloriivn'ft
T;nto post:~p byl usnesen okresním výborem ze dne 18. "MV",'"O
Tlmto ~doplsem ~sa'1l~ostatným nebyl převzat zai'~v;;a::z:he,~k'dujr~~nf;;
proto, ze ono sdelel11 podepsal okresní hejtman. ~ "
sení o~resního výboru a jeho důsledek t. j.
u~naneho, zbyt~u, '1I;obsahuj,e~ již dodat~u be~z~u:;r~';~'(lťc:t'j~a~~k.o
predchozl. jedma vyhrada tyce se neznamého
' ,
Tímto sk"fI...,';
na,sta;o, uznání 'pohledávk~,žal,~bcovl oprá.n:ě~ým orgánem co do
vodu, spomou jest jen dalsl vyse. Tlmto uznall1m sanoval okresní
"•
všechny případné z~~~dy ,Při z~dávc: ,štěrku a jeho přebíráni,
'
sna? zde byly, ~el11 zad~e~o al11 :,nltrmho rozporu se spisy, ,
prv~ ~to.Jrc~e s tunto uznamm počltaJ. Než prvý s'Oud právem
k z~~eru" ze ,r;utno vzíti z~ prokázáno, že do,tyčné zadání štěrku
nadnz~nyn; urade'!l sChval,eno.. jest ovšem správné, že nebyl
SpiS by~ale z,emsk~ ~p!,~vnrokomlse v O. o tomto předmětu. Tato
n?st s."motna nem Jeste dukazem neschválení; nutn'Ů protOl důkaz
vesŤ! jlilak. A tu právem vycházel prvý soud z okolností z nichž USllZO·-C;
~~tr n,utno, že tilkový se!s zde e~istc:val, že v něm mus'ely býti Z1l1"'V'"
ured?lků zemskych kten pot.vrdllI, ze kontrolovali rekonstrukční
na sllmci )--8.., pOJ ~řípadě B. -N, a to opětovně. Dodávka
byla spec:~lne s~chvalena, ale zemská správni komise schválila celko'vě
Dpravu, I?r~padne ro,zpočev na opravu a tím také implicite zadání štěrku'
t'Ůto zadam ~a_n:otno že pře~ec~ala silniční správní komi,si.
'
Ne] v y s S I S o u d zamltl zalobu.
Důvody:

Předně dlužno zkoum~ti, ,zd~ lze v u~nesení okresního výboru ze dne
července. 1930 vespojer;1 s jeho projevem, učiněným se zástupci ža'ob~e v ,dOp!~~ ze dn 21. ce!v~nce 193,0, spatřo'vatí uznání dluhu a to
s ta,k~vy~ u!Cmkem, j'lik to, Clili, odvolací s'Ůu,d, jenž v něm spatřuje
uznam dluhu CD do duvodu, kterym byly sanovany všechny případné záv~dl;', I?o~ud k ~l11m ~n~d.při~lo při zadání dodáv:ky šthku anebo při jeho
prejlr;ra~1. :,etreb.a reslÍ! ot!azku, zda by žalovaná kOlrporace svými zákonnym: z~StUpCI, mOhl,a zásadně ~znati závazek, ačkoli při zadávání
nebyl~ setreno ;a~onnJ:ch předpisu, Rozhodně by musilo býti takové
uznal11, jako kazdy projev vůle, který má míti právní relevanci, jasné

18.

7

č.t' jak to má na mysli § 869 obč. z. o. Takové výslovné a jasné
ur \ e~ažalovaného dluhu nelze však ~ni z obou zmíněných)iž p1'<;.
v čísti, protože tam výslovné uznal11 dluhu.' am pok~d ,bJr sl.o o du~
d obsaženo není. Nedá se však do'VodlÍl anI lilterpret'acnrml zasadanll
vo s~ženými v § 914 a násl. obč. z. o., protože z obsahu ~ep~>:ne I11C)1o~ o nežli že ža'lovaný okres částku, kterou uznal za pnmerenou, zane~ ;' poukázal. Z tohOlto částečného uspokojení nelze však ještě usou:
~tiC že se žalovaný okres c~těl vzdáti ,iakýchko!i právních námitek, okdyz
~ něčem takovém v prOjevech zmlnka nečml a nem z projevu am
se t no zda o takovy'ch m'Ůžných námi,tkách bylo v,ůbec uvažováno za
a r ,~
.
't
b
~ bl'
P'ednání,
které zřejme vedeno bylO Jenom k ,omu, a. y vec~ '! a mlm~J dně urovnána ku prospěchu žalobcovu. Na tom I11C nemem am to, ze
sO~opise nějaká výhrada obsažena nebyla, když v něm nebylo ~ uvedeno,
~e by se žalovaná strana jakýchkoli ~ámitek vzdal~. ~~yz pa,k jde
o rojev korporace, která podle zákonnych ustaIlovenl l'at:1 ~ praVl1l1ll
subjektům, jež má na mysl~ §§. 867, 27, ob~.,z. ~.,~pro )eJlchz proJ~vy
. u vydány zcela přesne predplsy vyplyva]1cl prave z teto povahy ~ecl,
Jso nelze tu dopl,ňovati projevy takových korpoTaCÍ výkladem, ktery by
kdovozoval z jednání, jež pod předepsané projevy nesp:,dá, a nelze
tedy při výkladu zmíněných ji~ projevů ,sáhnout! ~ § 863 obc .. z' ? a ,dovozovati, že v dopISU Je obsazeno ,uznal1l učm~ne t;Jlč~y. ~teJne ma ,se
věc také v té části, pokud odvolacl sou~ na zaklade ~~~t~rych kOIlkretnich skutečností, jež v souhlase s prvmm soudem z]1stUJe, v souh!ase
s tímto soudem dospívá k závěru, že dotyčné _zadání dOdáve,k šterku
přece jen bylo nadřízeným úřadem schváleno. Ze toh?to schv"lel11 bylo
potřeba, uznával sám žalobce, třeba jako strana, -(",rdrl! že o tom n~v~
děl; hájil se jenom tílll, že z, určitý;:h ~kuteč~osÍl mU,sll dovoz~ov~!t, ze
nadřízený úřad o zadání dodavek VI a ze protI tomU! namltek neClm, tedy
je schvaluje, a že m~ nemůže býti přičítán~ k,! škodě, k,dyž, zákol1l;Ý postup se strany úřadu zachován nebyl. Nez predplsy tykal'cl se, upravy
veřejného hospodářst",i byly řádně vyhlášeny a bylo povmnostr žal?bcovou aby se o nich včas náležitě poučil, když vstupo,val do právmho
pomě;u k takové veřejnoprávní korporaci, a ve vlastním zájmu musil
dbáti toho, aby předpisy byly zachovány, protože také o této právní
skutečnosti iako předpokladu žalobního nároku náleželo jemu podatt
důkaz, Oba -nižší soudy připouštějí, že takový důkaz podán nebyl; jestliže usuzují, že 'k takovému schváleni musilo dojí1ti, nejde vůbec
o skutkové zjištění, nýbrž o úsudek, který může býti dovolacím soudem
přezkoumán, když jest jeho s'Pr~vnos,t popírána. Ob~ niž~í soudy Qři
pouštějí, že k nějakému formalmmu usnesent dozorčlh~ uradu nedo~lo:
"le dovozují souhlas onoho úřadu se zadáním d'Ůdávky .zalobc~vl, stejne
jak to učinil žalobce z toho, že schválen byl ;~'zpoč~et: ze ~chv~le?~a b~la
oprava a že na iednání a provádění pracl ZlIcastnel11 byh take uredmcl
dohlédacíh'Ů úřďdu. Než všecky ty a kclcé jiné okolnosti, k nimž bylo za
sporu žalobcem poukaz?váno, nesia~í k tOlmu: ab~ n"h:adily ~ákon~!11
předepsaný postup; aUl tu nelze zavazek predch~d~e zalovane a te~o
samé dovozovati z nějakého konkl'udcrrtníhD jednam podle § 863 obc.
z. o, jestliže tedy nebylo tu pJ.atné smlouvy o zadání štěrku, protože tu
nebylo potřebného schválení podle § 32 lit. c) zák. slezského' čís. 33/98,
.
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a když nedo_šl~ ;;ni k platném~ uznání se ~t:any žalovanéha, pak
n~. tam: k<;hk sterku byla dadana a v Jake jakosti, pratože žalahci
pnznat, ,nara~ am podle § 1041 obě. z. a., ve kteréž příčině lze
zatI k duvadum uvedeným v wzh. čís. 11559 a 7867 sb. n. s.
čis.

16685.

K §§ 821 a 1407 obč. zák.
• Ruč~ni spoludědice, jenž převzal aktivni i pasivni pozůstalost
lnventáre, za dluh pozůstalostní neuvedený v inventáři.

(Rozh. ze dne 8. listapadu 1935, Rv II 9140;33.)
žalabce ~e damáhá na žalované zaplacení celého dluhu
lova 4.500 ~Kc a uvádí v žalabě, že žalavaná podle dědické dohod
vzal,a od dedlců proti výpl!,-tě dědických padílů celou aktivní i y
l?az~stala;s} pa. Alexandru S~avi (pachtýři), »jakže v důsledku
, ~alabcl tez prava n~ nezaplacené pachtovné.« Niž š í s o u d y
zalabu, a .d val a c I s o u d z těchta d ů vod ů: Dahada ohledně LaUU'Cll
pa~hto:,:"~eho,~teré yachttř z.a živa nevyplatil, byla uzavřena v '
IO~ICI n.Jn,a ,1930" pn čemz zaroveň dašlo ku zrušení pachtavní ,llllOUV1,.
Tehdy Jeste pazustalast nebyla dědicům odevzdána žalavaná byl
nom je.dnírr; z přihlášených dědiců a nebyla us('ano;ena s rávcem a
stalo~tl. )ej! Jed~ání a zrušení pachtavní smlouvy a placel;í nachto;,"éh~
~:~vr~ne, s. manzelkau prapachtovatelavau, neměla ni,táclný;ch nr;v,,;o"
ucmku, VUČI proopac,~tav~teli, - žalabci jako věřiteli ozastalc,sti.
V pazustalastmm nzell! dasla meZI dědici k dahodě dle p.,
IZ
pazůs~alá manželka - žalavaná - celou pazůstalast prorzapl.ah utraty pazůstalastníha řízení a vyplatí pozůstal'ým dě; 1 dědiclké,
padlly dabravalně zvýšené.« Avšak tím nestala se universáln~n
~uk~eS?rkaU všech p~áv a závazků zůstavitelových. Nestala sledsěa,dnlil':alWU
l ma zavaznau, zCjmcna za všechny dluhy zůstavitelavy (sro v
! 893 str; 240, rozh. čís. ďd'
4925 sb. n. s.). Padle § 8012 abc~ °k . ,. .
zalavana. po od evzď'
za vý~
. ruCI hSIce
all! e IC t Vl. vlastním jměním alle jen. da
d
naty s~eha dě~dICtví,~ své;ro dědickéha podílu. Věřitelé mohou žá~~ti ~a=
placem ,ode vsech ~edlcu dle poměru jich jednotlivých dědick'y ch Podílfi
a krome toho se zretelem
na U'stanovení § 815 ob'
'k'jen,":vo tn'll
kt~rá' t . '
"
'c. z~.
je~ ~Ilc:na por:rere;n meZI. cenou pozůstalého jměni a dluh
staloostnulll pn rozdelem steJnym paměrem. K určení tě ht Y
kl~~u: n3' mchž~ závis! .výše kvoty na upllatňovaný dluh c o před-IDo-
scha;l prednes zalobcuv Jak po stránce skutkavé t~k také . d~~~~~~'r.ali~c~;
to dusled~kem mylného jeho právního názoru, jako by děd/ck
~tala se zalavanoá uni~ersální. dědickou. Za toho ta suavu je~tU pokládati
zalob~ .za neoduvodnenou nasledkem nedostatku pasivní legitimace na
strane zalované.
_ ,N e j v.y.š š í. s. o u d zrušil rozsudky nižších soudů a prvému soudu
uloul nove jednam a rozhadnutí.
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Důvody:

žalobcově nutno po právní stránce shledati jednak důvod
dědice (přihlášeného s dobrodiním inventáře) za pozůstalostní

dluh co do přislušné kvoty spoludědice (§ 821 obč. zák.), jednak jeha
ručení za osbt'l1í spoludědice z důvodu převzetí majelku (§ 1409 obč.
zák. správně § 187 III. dílčí novely k abč. zák.). V prvním směru je tu
uni:ersální, v druhém směru singulární sukcesse. V prvním směru chybí
tu zjištění co do kvoty, kterou by žalovaná ručHla. Právem adporuje do~
vol atel názoru odvolacího soudu, že k určení kvo,ty připadající z uplatňovaného díuhu na žalovanou schází přednes žalobcův jak po stránce
skutkové tak také důkazní. žalobce uvedl výši po,zůstalo-stní-ch akt:iv a
pasiva výši dědických podílů a k důkazu svého tvrzení odvolal se na
pozůs!allos t ní ~p!sy. ~dv~lací .so:ucl neu,:"ádí~ které jiné s~utkové okol~
no-sti zalobce Jeste mel prednestr a c:lokazatJ a nelze nahlednoutr, co by
ještě měl dodati, když z jeho přednesu je zřejmo, kolik obnáší dědický
podíl žalavané i výše pozůstalostních dluhů, t~kže tyto okolnosti byly
nesporné. Dotčené okolnosti a případně okolnosti dalíší, jež si soud může
z pozůslalostních spisů zjisWi, stačí k určení kvoty zažalovaného dluhu,
připadající na žalovanou. Nedostíatek pasivní legitimace by v tom
směru, t. j. co do rucení žalované jako spoludědičky, přicházel v úvahu
jen potud, pokud žalobce se protižalo'vané domáhá zaplacení celé své
pohledávky. V druhém směru předpokládá § 1409 obč. zák., že dluh náleží k převzatému jmění a že žalovaná věděla, nebo- věděti musHa o pohledávce žalobcově. Rozhoduje tu poměr mezi přejímatelkou a po'stupiteli (t. j. mezi žalovanou a spoludědici). Přejímatelkou ostatních dědic~
kých podílů je matka, postupiteli jsou děti, je tll tedy příbuzenský poměr
podle; § 187 uvedené novely. V té přičině bylo věcí žalované, aby tvrdil'a
a dokázala, že o dluhu, o který tu jde, při převzetí pozůslalostního jmění
ani nevěděla ani nemusila věděti. Žalavaná tvrdila, že jí nemohlo býti
známo, že nárok na pachtovné přísJ,uší nělkomu jinému než vlaslníku
pachtovaných pozemků, tvrdila tedy, že o dluhu nevěděla. To však ještě
nestačí, ale první soud měl, když přednes žalované v uvedeném směru
chyběl, padle § 182 c. ř. s. působiti k tomu, aby byly uvedeny oko,lnosti,
z nichž by se dalo vyvoditi, zda žalovaná věděti nemusila, t. j., ani při
bedlivé péči vědomost o tomto dluhu sil zjednati nemohla (§ 1297 obč.
zák., srov. na př. rozh. Hs. 9813 sb. n. s.). V uvedených směrech nebylo nic zjišťováno ani v I. ani v ll. stolkL Výsled~k !ěehlo úvah jest:
nepodaří-li se žalované důkaz právě uvedený, ručí za celý dluh a to za
svůj podíl na dluhu podle § 821 obč. zák., za ostatní podily podle § 187
lIl. dílčí novely. Padaři-li se jí důkaz, ručí jen za kvatu dluhu připadající
na její dědický podíl, kteroužby bylo určiti. Mylný jest názor dovolatelův, že žalovaná převzavšidlllhy pozůstalostní podle § 1405 obč. zák.
je zavázána k zaplacení celé zažalované pohledávky podle § 1407 obč.
zirk., neboť spoludědic, který převz<rl celou pozůstalo'st padle inventáře,
ručí za dluhy, jež nebyly pajaty do inventáře, jen svým dědickým podílem (srvn. rozh. čís. 2964 sb. n. s.).
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K § 1072 obě. zák.
žádal-Ii oprávněný k výkonu předkupního práva po Sděllee;,n~í(~:*~~~;
jen o prodloužení lhůty pro rozhodnutí, zda-Ii použije svého p
práva, nelze jeho chování vykládati jinak, než že nabídku považoval
řádnou nabídku k výkupu.
(Rozh. ze dne 8. listopadu 19'35, Rv II 259/35.)
žalobl'yně

domáhala se výroku, že předkupní právo žalované,
žené dle kupní smlouvy ze dne IS. srpna 1924 na kn. vl. čís. III
území Z. zaniklo, a tvrdí, že hodl'ajíc nemovitosti ty prodati nabídla'
marně žalované doporučeným dopisem ze dne 12. června 19'33 za
vypočtenou podle ustanovení kupní smlouvy k výkupu. Žalovaná ,","u.,.,.
zamítnutí žaloby proto, že jde o před'kupní právo', niko,j'iv o právo
kyně na zpětný prodej, t",kže byla žalovaná povinna žalobkyni
uvědomiti, že má kupce na nemovitosfi, kdo to jest a za jakých !-'vu,,,,,,,,,,
chce nemovitosti koupiti. Této své povinnosti žalobkyně vš",k
vyhověla, proto neběží vůbec dosud lhůta k výko,nu před kupního
Tím, že žádala žalovaná o prodloužení lhůty, kterou jí stanovila
kyně do 12. října 19'33, nevzdala se ještě nikterak svého práva, aby jí
lobkyně oznámila, jakou má nabídku, neboť neda!'a ničim najevo, že
chtěla od tohoto svého práva upus!'iti. Žalobě bylo vyhověno s o u d
vše c h tří s t o I i c, n e j vy Š š í m s o ude m z těchto

Kupní smlouvou ze dne 15. srpna 1934 prodala žalovaná žalobkyni
nemovitnsti ve smlouvě vyznačené. Dle této smlouvy vyhradila žalobkyně žalované co do prodaných nemovitostí právo předkupní a byllo, písemně v tomto! směru ujednáno, že je'St ve smlouvě žalovaná povinna do
2 měsíců po obdržení nabídky, učiněné doporučeriým dopisem, prohlásit'i
dopisem odeslaným doporučeně žalobkyni, zda nabídnut'é nemovitosti
skutečně vykupuje. Po' uplynutí této, lhůty právo předkupní zanikne. D'ále
povoluje žalobkyně, aby na koupené nemo"itosti bylo vloženo právo
předkupní ujednané shora ve prospěch žalované. žalobkyně, hodlajíc ne"
movitosti ty prodati, nabídla je žalo'vané doporučeným dopisem ze dne
12. června 1933. Podle předložené korespondence nečinila ža;lovaná proti
nabídce žalobkyně žádných n"mitek, zejména nevytkla, že to není řádná
n<1bídka k výkonu předkupního, práva ve smyslu zákona, zejména, že llabídka jest snad nedostatečná nebo v",dná z té příčiny, že z ní není zřejma
osoba, jež nemovito'sti ty kupuje, ani vedlejši podmínky, za nichž tato
třetí osoba kupuje. Na přání žalované byla původní lhůta prodloužena
o další 2 měsíce, t. j. do 12. října 1!133. Do!pisem ze dne 10. října 1933
žádali právní zástupce žalované, aby jí byla IhMa ke konečnému prohlášení prodloužena do dne 31. prosince 1933: žádost ta byla odůvodněna
tím, že za nynějši tísně nemá žalovaná potřebné hoto'vosti po ruce, že·
opatřiti úvěrem,

jednání o

úvčr

!~~\et~~~o~á~;nFe~jf~~jl~~~I~s{~~f;n~Zlj:~~r~e ž~1~~~:t.é j~~~:~~Y'j~jfn':~

pisy ze dne. 1 . n]nad'na' žalobkyně, že jí neni již možno Ihutu opetne
I >ne že žalovaná spokojila se s nabl~ko~
rávnímu zastupC!, s ," I ,.
p odloužitl. Z vyltceneh? de)ep} , h' .. tího se kupce ani sdelem
f~IObkyně, nóádala sde:~ndád~~naen
u~, ;:~Á;oužení lhůty, poněvadž. s~
bližších podm1l1 ek, ybdali svéhO] přeclkupního práva použije. Toto, Je]1
rozho d nou
z . vys Iovene'§§
vY'.klad. alI
ne·nWblla
"I
dle I,zásady
v . 863 a 914 obč . zák.
,
chovanl ~e ~e o,
. b' dku žalobkyně ze dne 12. června 1933povajinak, nezlI, zoa~o~':S,~d~~ ~ výkupu na základě předkupn!ho dprav~ ~e
n
žo~a;~
kupní smlouvy:' ze dne ,15. srpna~9'2;~v~on~~~k~:~ po~
sn y,..
1935 vy'kup skut.ečne neprove.dla, z. anlkl P, 'kP) T d' 11'1.do12. r!Jna
" r na 1924 (§ 1075 obc. ZaJ . . vr 1dle kupní sl!,louvy. ze ,d~e'~kb'n~ ~e dne 12. června 19-33 n<;musi1a vů~ec
vO'latelka, . ze na :Ist za o. 'Yd u nabídkou a že ji proto Ihula k uplatnoodpovídatr, pro.toze ~.ebyl ra čnol bi! tl' _ přehlíží že přes to na onen
,
' dkupmho nez'" 'a a eze,
'
, d
vání prava p~e
. 'd 'I • d' le si s ni' v této věci dopisovalla a ze 0list žalobkyn.e odpove e,~' ze d a 14 června 1933 a ze dne 3. července
konce ve svy,:h doplč,sec I. ze v~~« J'~ko nabídku nemovitosti a vlečky
1933 výslovne ozna ova a » e
k výkupu.
čís. 14687.

t

1':
ztI. "V.

e

.

'.

ohledávku jež má býti zaplacena

Věřitel ne;n~že svojI vza~m~~~s~ (do určitého dne), započltati na

P():lI;n~:po~~~;~á~~~~~r~v~c?~o
dlužníka,
sp a
,,,,

dlivodů:

musí si je

.
v rodloužené lhůtě rozhodnouti, zda toh~to
žalovaná že n,emohl~ se ~.. Předposlední odstavec tohoto dopiSU
a ého předkuP11lho pr~va p.ou~IJe. d přednáším tuto její žádost, vyslo-

že nevedlo dosud ke konci

jež tomuto vznikla až po za-

hájeni vyrovnaclho rlzem.

'35, Rv HI 847/34; důvody viz. Úr. sb.
(Rozh. ze dne 8. listopadu 19
čís.

2287).
čís.

14688.

K vlád. nař. čís. 143/22 Sb. z. a n.
,.
vyměření dávky z příK provedení odhadu nemovitosti za ucelem
růstku nemovitostí.
(Rozh. ze dne 9. listopadu 1935, R II 375/35.)
.. I ' ". "adu obecnou hodno,tu
Niž š í soudy" stanovily
usne~o ~r k
.. o s·'ku
.
. k návrhu
" I pnsměřenI
dav' y z pnru
.... nemonemovitostí k urcltemu dn~ ~a uce em v ti byl pověřen úředník soudní
vitostí. Odhadem a ohledanrm nemoVI'tos
kancelářské služby.
" " ' k zem by po noNe j vy Š š í s o u d vráti'! věc prvemu souatl s pn a
,
vém řízení znovu rozhodl.
50*
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Důvody:

Jak bylo vyloženo v rozhodnutích 9550, 10668 sb. n. s.
tou soudního odhadu provedení a zhodnocení znaleckého
i Ono jest úkolem ryze soudcovským. Jde-Ii o odhad za . ,
dávky z přírůstku hodnoty nemovito'stí (vládní nařízení čís. 1
datek II}), jenž podle povahy věci musí býti provedeu vždy ku d .
uplynule~nu, Jest soudcovské č1l1nosti třeba již při ohledání a popis ll!
hadov~ne nemovltosli',neboť musí být·] vyšetřen a určen předevšímu
n~movlt?sli ~ den, k nemuž se odhad provádí. V souzeném případě
pr~s t?, z~. zakon ze dne 27. března ,1931 čis. 57 sb. z. a n. (pokud se
vla~l1l ,:~:rzení ze~ne 12. červ~a 1931 čís. 95 sb. z. a n.) o použití
mku,:,Yss~ pom,ocne soudll! sluz~r u soudů to nepfipouštějí, byl o"d"lhacle
povere~, ur,edm'k soudnl kancelmské služby a ohledání provedl,
kancelarsky rcvlden!. Nebyl proto soud prvé slolke řádně obsazen
t<;dy celé řízení zmatečností po rozumu § 41 odsl. 2 písm. b)
ČIS. 100/31, ku které třeba hleděti z úřwdu.
čís.

K § 1327

obč.

14689.

zák.

, Oprávnění ~!,jí ~ár5>k n~ n~hrad.u všeho, co jim vůbec ušlo usrmr" .... :
~~ osoby k ':'YZlvovant povlnne, ne Jen toho, co jim ušlo na zákonné
zlve usmrcenym poskytované.
(Rozh. ze dne 9. li'stopadu 1935,Rv II 1017 /33.)

Žalohkyně domáhá se na žalo'vaných placení měsíční
a vy'vozuje svuj nárok: '10'110, že)ejí: manžel hyl přej"t autem "lllr,'''",n{",!,
a ,nasledk~m toho zemrel~ Mezltrmlllm pravoplatným rozsudkem byl
narok uznan p~I,;}Vmou 9uvodem po právu a pfisou,zeno, žalobkyni
Kč, poku:d s,e :yce ?~Kc ,na dobu 7 let jako doby, do které mohl
usn;rcen~ vydele~ne crnnym. Od vol a c í'S o u d, ponechav výši přisou
zene r~nty nedotcenou, vyslovIl Jen, že se vyměřená renta přisuzuje žaIo<~kym na dobu jejího živ~t~, p~ípad:,ě na dobu, než se znovu proy;dá.
D u vod ~. Z~ela ~espr~vny Je 'r;azor zal'ovaných, že žalobkyně má podle
§ 132~ O?c. ~ak. namk,len na :,ahr~du toho, co by podle § 91 ohč. zák.
byla opravn<;na. po, svem, man,~elov: na výživném požadovati, tedy jen
tech ahment~, ktere by Jl v pnpade sporu byly proti němu přisouzeny.
Z dosl:ovu § 1327 obč. zák. jde najevo, že škudcemusí poškozenému na-

h:~?I!l

to) co mu smrtí ,živitele ušlo)

't~edy

to, co mu živitel

skutečně

na

.. ,,,nrceI1Í·" osoby, jež byla povinna podle zákona je živiti, ~ ž~ tím n~
la zrušena pro tyto přípaáy všeobecná .zásada~, 1295"obc. ,~ak. ? na~
bradě škody, nýbrž naopak, že zásadY,té J:;st,P.oUZltr I pn n,epnme sk~d,~
h , obené osobám k onomu okruhu pnslusejlcnn. Z matenaln k ll!. d~lc1
~~~!Ie (str. 397) plyne, že doslov § 1327 obč. lák. byl pozměněn J~n
roto, aby byly vyloučeny pochybnOSl! o ~no!" okruhu osob. Tyto naP y zastává i naše JudIkatura (rozhodnulr ČIS. 9674, 9937 sb. n. s.).
~'::zsah nároku jest posu;wva!i podle, § 1327 obč. zák. (mzh. 1,2124 sb.
n. s.), jenž praví, že pozust~lym tnUS,1 bl':l nahrazeno, co J,l'm usl0. Jestliže slovy tohoto ustanovem »0 JIChz vyzlvu bl'l u,sl~rceny povInen pečovati« měl býti vymezen Jen okruh o,sob oprav~enJch.' nellz,e Je, yztahoval'i i na objem nároku a nelze z, mch vyV?ZOV~L!, ze jl,,:1 mel,byt~ ,~b
ezen i nárok jen na to, co onem o'saham uslO' ze zakonne vyz~yy
~smrceným poskytované, ný~rž Dl';'S! jím být~ nahraz,eno všechn?, co Jll~
šlo u.smrcením osoby k vyzlvovam povlnne, nebOŤ J co .JIm usl0, tvan
?ejich škodil. Jimlk by přec~ poškozená osob~" patř~cí k oikruhu"os?b
§ 1327 obč. zák, jmenovanych, byla na tom hure, nez osoba uplalnuJI';1
přímou škodu, ač v obou případech platí všeobecná zásacla § 1295 obc.
úkona.

t

čís.

Pro posouzení otázl<y, zd~, vkladní ,~ížlm. patř}. ~o ,poz~stalosti, nerozhOduje kdo má vkladní kmžku v drzbe, am na CI Jmeno Je vystavena,
nýbrž ko~u náležely peníze na vkladn! knížku uložené.

(Rozhodnutí ze dne 12. Ili,stopadu 1935, Rv III 957/34;
Úr. sb. čís. 2295.)
čís.

,Z j~diká.tu ~ís. 189 )č~s. 4551 sb, Ol. V.) plyne, že ustanovením § 1327
obo. zak. JIZ pred vydamll1 lIl. dílči novely k obč. zákonu měl býti stanovem Jen okruh osob, kterým přísluší náhrada za škodu utrpěnou

důvody

viz

14691.

Právní zástupce pojistuíkův nemůže od tohoto I?0žadovati útJ;at~
sporu jestliže věděl, že ho podle pOjišťovacích podntmek (podle m~hz
útratY sporu vedeněho na podnět pojistitelův na jeho poukaz nese sam
pojistitel) jmenoval pojistitel zástupcem pojistníkovým a že pojistník
podepsal plnou moc z přílmzu pojistitelova.
(Ro'zhodnutí ze dne 12. listopadu 1935, Rv III 1025/34;
Úr. sb. čís. 2297.)
Srovnej čís. 12200 sb. n. s.

vyzlve poskytoval (Krasnopolski, Obligationsrecht, 1910, str. 22-224
rozh. Olaser~l!~ger n. ř. čís. 2305, 5766),
'
N e J v y s S I S o Ll cl nevyhověl dovol!ání.
Důvody:

14690.

čís.

důvody

viz

14692.

Ani zaměstnavatel, ani zaměstnanec nemohou býti přinuceni - tedy
ani rozsudkem uznáni povinnými - k tomu, by v s!užebnÚfl poměru pokračovati proti své vůli, ale v přlpadě, že Služební poměr jeden z nich
bezprávně zruší, může býti uznán povinným nahraditi druhému smluvníkovi škodu z toho vzniklou.
(Ro'zhodnutí ze dne 12. 1Í'stopwdu 1903,5, Rv IV 531/35; důvody vi:
Úr.

sb.

čís,

2298.)

-
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čím

je založen kontokorentní

poměr

mezi stranami.

(Rozh. ze dne 13. listopadu 1935, Rv 1 2386/33.)
Proti žalobě na zaplacení provísí namílla žalovaná že
byl žalobce jejím zástupcem, trval mezí ní a žalob~em 'kont(lkrl>cpn":'
poměr. P r v Ý s o u d zamítl žaliobu. D ů vod y: žal'Obce
koval prodeje automobilů, z kterýchžto prodejů měl nárok
Dále 'Odebíral od žal'Ované automobilky aut'Omobilv a sOI~č!i,tl,,,
vlastní účet a obstarával též komisní prodej. Měl u ž~lované
účet·, na který se převáděl zůstatek z minulého roku a kde
automobilly a součástky na vlastní účet žalobci dodané
pro vise a protihodnoty za zboží do komi'se dané.
'
zasí.lala
lob CI průklepy jed~otlivých stránek účelní kartotéky s průvodním
plsem,. a tento pomer trval po celou dobu, po kterou žalobce byl zil,;hln"
cem ,zalov~né strany; konečné vyúči'ovánínebylo dosud
O vzaje:mnem obchodnjm spojení, mezi oběma stranami byl veden
do ktereho mImo polozky provlsl vplsovany byly p'Oložky za
I;o.bcem ~'~ vlastní úč.et odebrané. V průvodních d'Opisech, L-t,>r{,~;
ucty zasrlany, ~yly ;rzdy vykazovány zůstatky bud' ve prospěch žalob(:ůÍ!
o<;bo ,ve prospech zalované. Vedením účtu o všech vzájemných
davk;rch, pravidelným zasíláním průklepu ukončených stránek~vu,,
s p:~uvO'?mml dopISy, ve kterých uveden vždy zůstatek k dobru
k lIZI st-ran, projevIly strany mlčky souhlasnou vůli založiti o
ných pohledávkách kontokorentní p'Oměr, který také ve skutečnosti
p'O celou, dobu obchodníh'O s'P0jení spomých stran; tím přestal'y , ;
jedno.thve p'Ohl'edávky samostat·nými pohledávkami, nemohou' býti ,
st'a!ne ~platňovány ~ z;1'stávai~ články celkového obchodního spojení a
moz~o Je uplatmlI az pf! konecném vyúčto'vání v rámci salda. O d vo1 a C.I s,'O u d. nevyhověl odvolání. Z, d ů v.? d Ů' Není třeba, aby konlokorer;tn~ pomel byl mez}, str.an~mI vyslol~ne umluven, stačí, že je tu dostatecny podklad Pl? pnsllusr:y projev vule obou stran. Žalobci nechybí
kvahfI~ace obchodmka, kdyz byl samostatným provisním obchodním
zprostr~dkov.a!e!em a vedl nadto komisionářský sklad.
Ne] v y s S I S o u d nevyho·věl dovolání.
D ů vod y:
.

K založení

k?nl'Oko~e~~níh~ po~n~ru stačí, že strana zasílá v iistý~h

mfe;v~lech druhe ,strar;e ucetnr uzaverky, vyplývá-li ze způsobu vyúčto
van!., ;e jednotllva p~ne.ní stra? n:~jí býti zb~vena v~tahu ke vzájemným

plnemm shany druhe, z~ map ?:ylI p;,suzo':,a,na ]en jako čl'ánky celku a
ze .?bčasnym ,pra~.ldelnym vzajemnym z]lstováním obchodního salda
~ap jedno·thve,.vza]emnf p'Ohledávky zaniknouti ve zjištěném saldu tak,
ze ]e nel;.e zvlasť uplatnovalI, a neodporuje-li druhá strana l'omuto způ
sobu ,vy!Uctov~m. Tomu t·<lk by:Io1 v souzeném případě, když veškeré vzáJemne pohledavky stran, t. j. Jak provisní pohledávky dovolatelovy, tak

791

, ohledávky žal'ovant za zboží prodan~ dovolate!i na pevn~ úč~t nebo
IP, mu do komíse a dovolatelem dale ZCllene byly za~lsovany ,na
dan e , účet a když současně s výpisy z účtů, t. j. s průklepy ]ednothvych
jedm Y účet'ní kartotéky byly dovolateli zasHány průvodní dopISy,
k
.ve•
• strane
. h. byl vyznačen zůstatek (saldo)
prospec h te'č'Ione' t
s rany ~
C
V II" pZodotknuto že se vy' pis pokládá za správný, nebudou-h dOl 8 dnu
by o
,
,. ,
"k
1u
dány rekl'amace. Přijímal-li dovolatel tyto u~etm uza,:,:r y,P? ce o
~~bU obchodního spojení, aniž by. odporova! ~I:usobu ~yuct~~al:". nutno
usouditi, že mlčky s.ouhlasll.s projevenou v~h z~lovane, ,~moerupcl k zal 'ení kontokorentmho po-meru. Okolno'st, ze vyplsy z ,uctu nebyly za~IZ'ny ve stejných časových intervalech jest nerozhodna, neboť v tomto
Sl a, u se mohly strany a to i mlčky, dohodnouti i jinak (čl. 291 obeh.
smer
' že
.
I' po,]a
. to do kon toko 'k) Tvrzení dovolatelov'O,
komlsm, zb O'.,
ZI ne'b Y'o
zai~ího poměru odpoTuje spisům, neboť svědek L., jehož se dovolatel
~envolává udal, Že i pohledávky z komisního p'Oměru se zapis'Ovaly na
b~žném Účtě. Byl-li takto mlčky učiněnou dohodou st!ran založe.n kontokorentní poměr, jest pro otázku zde řešeno~ ne;o:hod~o tvrZe?I d.ovola~

telo vo že mu. nebyla zaslána konečná účetm uzaverka zal]ovane a ze s ,nt

saldo 'nikdy nezúčtoval a je neuznával.
čís.

14694.

Přihláška dlužných daní berním úřadem k rozvrhovému roku, opatřená podpisy dvou úředníků berního úřadu a jehO' úředním razítkem,
vyhovuje předpisu § 210 ex. ř.
(Roth. ze dne 14. listopadu 1935, R 1 346/35.)
Srovnej Ns. 128810 ·sb. n. s.
P r v Ý s o II d rozvrhuje nejvyšší pod~ní nepřikázal! něho česk,o
slovenskému státu na přihlášené daně v prednostmm poradu 11JC. D II vod y: Soud nepřikazuje bernímu úřadu přihlášel:é da;,ě v pořadí před~
no.stním, ježto ani do rozvrhového roku nebyly predlmeny Ilrshony, ktele
jsou dokladem přihlášených nároků co do enstence a zp~sobll~~tr
k uspokojení podle § 2'10 ex. ř. Přihlášk,: daňová, sama ~ sob~. r;emuz,:,
nahraditi doklady o výši a ·správno,sti pozadovanyeh da';l, zvlaste kdy~
tato prihláška je nejasná, neboť n~ní z ní patrn?, ze ,kte!ych ~.emovlto~lI
daně jsou požadovány a soud nem p'OvInen, am, opravnen nelUplno~ pnhlášku vysvětlovati a doplňovati. Rek ~ rs? I s, o u,d :,evyhov~l,.:e
kursu. D ů V'O d y: Prvý soud po,stupoval upllne 'spravne, ]~zl\) bernl ur,ad
až do TO'zvrho,véh'O roku nepředložil soudu hstrny, ktere by byly DOkladem jeho nároků co do exis!ence a způso.bilo.~H k usp?koj~?í podle
§ 2'10 ex. ř. Mylný je názor stězovatele, ze pnhlaska bernlho ura.du ne:
potřebuje dalšího dokladu, pon~vadž byl~ V~?o:o~eona podle p:edI;lsu
platných pro berní úř<ldy a opatrena podprsy ureonrku k tO';nu ur~enych,
jakož i úředním razítkem, Tím byllo učiněno. zadost t01~ko predp'su!!, for~
málním. V přihlášce však není přesně uvedeno, ze ktere nemovl'tosh ktere
daně se požadují, vždyť v žádném případě nemůže berní úřad p'Ožado·vati
daně za rok 1931, a nejsou z přihlášky patrny podmínky pro požadované
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pře9nostni pořadi

daně

splatné za dobu delš'
'd
.
d;azbou. Jest tudíž přihláška v tomto směru ne' as~ ,nez va lOky
vmen zkoumati nedostatečně udaný stav ř'hl" a a ~oudce
am konati šetření o rozsahu přihlášeny' ch poPIlI da;;ekk vereJnych
N'
, , ,
1 e. ave
e J v y s S I S o u d zrušil obě usnesení
' .
vydal nové rozvrhové usnesení.
a prvemu soudu uložil,
pro

o ů vod y:
, BernJ ú~ad přihlásil k dražebnímu roku podle § 172
'
poradl pohl'edávky na daních činžovní vy' dělk;x; 1. v
,
.
ve a pozernbl1i
s uroky z prodlení za léta 1932 1933'
částkách činících úhrnem 5 589
"0 ha 1934 v )ednotlivých ,
1931, 1932, 1933 a 1934 v· colku ~8"6 ,a na da~1 pozemkové za
po~epsána dvěma úředníky b~rního úř~c~ J~o Elsemná ~řihláška
razltkem tedy ve formě' ř d '
' . a opalrena u"'Ullln
dubna d'99 čís 466 b
P e epsane dv?rským dekretem ze dne
.
s . z. s, a ustanovenlm § 4 '
. ,
nancí ze dne 29. ledna 1850 čís 494
' . ~ynosu 11l1msterstva
v §mezích je,ho úředních oprávnění;' pOdáv~ /~~iž ~lzena ~er§ním
a 78 ex. 1. plný důkaz toho, co' t
"
,e smys u 292 c,
šeno a v ní jest pr hl"
' . Jes v I1l Ílmto uřadem úředně
Tím 'bylo v h~věno o, ~seno, ze JSou to dlužné daně strany POVil1l1é
kladů. Neo,6stojľ vš!;ea~l~uáJo;~~kex, \a nebylo z!,potřebí iiných
přesně uvedeno, ze které nemovito's~r~~l' ~ ~ou~u, ze ':. přihlášce
proto jJřihláška nejasná. Již v záhlaví p~r~l "tne ,se pozadují a že
exekUCI podrobená jako "dům, '
as y Jest vyznacena
~,údajem katastrálních čísel a 'vc'dfi,~9, stav, par~~la',}ahrada a
clsla obou knihovních vložek Přihl" Sl~' ddo~lo,vu, pnhlasky jsou "i"",
zemková s příslušnÝmi úroLk' z
asen~. ane cInzovní, výdělková a
veny za roky 1932 až včetnll 9:flodlel~ JSou podle let jednotlivě
částkou 5.589 Kč 30 h , d an' pozemkova
v Je ~om odstavci končícím celllm"n,/
za roky 1931 "19
v samostatném od předešlého odst
d ~,
,az
34
nedoplatek 886
Jest tudíž z
ot
Jde o dražbu poucze dvou k'h
'
y, a to sestavene,
v částce 886 Kč se týká pouz~ r~r~ICh ,ylozek, )asno, že pozemková
P;vý odstavec přihlášky, obsahují~j CIS: 650 c.,kn, vl. N, B. 434, kdežto
~~nzovní a výdělkovou, vztahuje se 'enm~mo dan, pozemkovou také daň
CIS, 31 a zahradě p čís 38/1 3)
domu c. p. 29, stav. parc. kal.
8
stránce tedy není přihláš'ka ne!a 0'11 , 2 kn, vl. 28. kat. území S. Po této
ných daních v pořadí řednost~í;;' ~o~ lze na 1,eJln; podkladě o přihláše
~e :rej sou z přihl1ášky Ppatrny pOdminkhod~outl. tka n;ku;sní1ho soudu,
radl pro daně splatné za dobu d I" y, ~ o pozadovane prednostní pos~ nejasnosti, nýbrž jen při ad:~sln~~z ,va l:~,ky p~ed ,draž'b?u, netýká
vsak rovněž není překá~kou pab
"pr~~no~lI dotceneho naroku, což
nostním nemohlo býti wzhodnut~, o pnhlasenych daních v pořadí před-

lll~

le

Kč,

při~~fš~ d~lenem oddl~e, ;~;;;,,;:;;;;~:

Yr

čís.

14005,

K §§ 183 a násl. ex ř
Vyhlášce O udělení 'přÍklepu nemovitosti nelze odporovati rekur
R 1
sem.
( 02.1. ze dne 14, listopadu 1935, R I 615/35.)

P r v Ý s o u d vyhlásiv v příklep, prohlásil zároveň, že příklep nebýti učiněn bezúčinným předražkem, poněvadž nejvyšší podání
než 3 odhadní ceny,R e'k u r sní s o u ci ro,zhodl, že předražek
gf;u~I~~~b~D4 ů vod y: Odhadní cena i s příslušenstvim činí 54,540
dne 23. března 1935 dosaženo bylo 40,4()0 Kč. V mylném
ředpokladu, že nejnižší podání činí 35,867 Kč, stano'vil prvni soud ve
,eyhláŠ o udělení příklepu, že předražek je nepřípustný, ježto nejvyšší
. udániCečiní více než %' odhadní ceny, Podle § 195 odst. 1 ex. ř. může
~ražba předražkem učiněna býti neúčinnou, nedosahuje-li nejvyšší podání za které byl udělen přiklep, % odhadní· ceny nemovitosti a příslu
šenství. Dle shora uvedeného činí odhadní cena nemovitosti s příslušen
stvím 54,540 Kč a nikoliv pouze 53.800 Kč, Nejvyšší podání per 40.40D
Kč tudíž nedosahuje tři čtvrtin odhadní ceny (tři čtvrtiny odhadní ceny
činí 40.897 Kč 50 hl, jest tudíž předražek přípustný,
Ne j v y Š š í s o Ll d změnil usneseni rekursního soudu tak, že odmítl rekurs do rozhodnutí prvého soudu.

P

Důvody:

Jak v motivech k exekučnímu řádu (materiálie 1. str. 543) se uvádí
a jak se také podává z ustanovení exekučního řádu jednajícíCh o· pří
klepu (§ 183 a násL) a o předražku (§§ 195 a násl.), jest oznámení ve
vyhlášení příklepu o možnostI předražku, o výši docíleného nejvyššího
podání, o nejmenší částce předražku a o lhůtě k jeho vznesení jen informací pro veřejnost a případné zájemce na předražku a nemá ona část
vyhlášky takového účinku nebo významu, že by pro účastníky exekučního řízení nebo třetí osoby zakládala právo, Bylo-li vyhlášeno, že
.předražek není přípustný, nebrání to, aby byl předražek ve lhůtě pod!le
§ 196 ex, řádu vznesen a jsou-Ii oprávněny podmínky, aby předražek byl
, přijat, a naopak, uvedeno-Ii ve vyhlášce, že předražek je přípustný,
avšak podmínky pro předražek dány nejsou, neznamená to, že musí pře
dražek soudem býti přijat. Vyhláškou příklepu pokud se týče její uvedenoU ínformační ,částí není dotčen ani příklep a práva z něho plynouCÍ, ani
není dotčeno případné oprávnění k předmžku, Vychází-li se z tohoto
hlediska, že vyhláška, týkající se předražlm je jen informací, pak není
vyhláška v uvedeném bodu soudním usnesením v pravém slova smyslu
a protože na právu účastníku, pokud jde o předražek, nic na jejich úkor
nemění, není rekurs pmti vyhl1ášce příklepu, najmě proti její části informační přípustný, Nebyl tedy přípustný ani rekurs proti vyhlášce, pokud
se týú proti tomu, že v ní byl předražek uváděn j;rko nepřípustný, a rekursní soud měl rekurs odmítnouti.
čís.

K § 14 c.

ř.

s.

14696.

Jsou,li žalovány dvě osoby, jež společně koupily nedílnou věc s vý·
hradou vlastnictví věci do zaplacení ceny kupní, na vydání této věci rukou společnou a nedilnou, jde O' nerozlučné společenství rozepře.
(Rozll, ze dne 14, listopadu 1935, Rv I 109/34.)
Žalobce žádá žalobou vlastniokou na obou žalovaných Františku
a Karlu S-ovi, majitelích závodu truhlářského, aby mu vydali rukou s1'o-

-
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lečnou a nerozdílnou kombinovanou pásmovou pilu s
kterou od něho koupili kupní smlouvou, tvrdě že kupn' c
lost I nezap Ia t'l'
~ S~ I. SO u d y zai11ítnuvše
'
ll. N'1 Z
ž"lobuI enu t'
S-o ~l. 'k on t fa d'kt
.
.
.
pro 11
1 Ofnlm lozsudkem uznaly zarovei'í. u proti K
dlle zal aby rozsudkem pro zmeškánÍ.
ar u
Ne j vy Š š í s o u d zamítl žalobu i proti Karlu S-ovi.
Důvody:

. Žalobce žaluje oba žalované o vydání nedílného ředmětu
pIly: kter~u pro(j~1 ]edmou smlouvou oběma společnl k
'
;akze Je ~reJ~':o JI'Z z povahy sporného právního poměru, jak byl v
.
.
vrzeno, ze ucmek rozsudku se vztahuje stejně k oběma ~ I
leč!,ík~m .Frantíšku i Karlu S., že ti tu tudíž tvoií iednotn;l~ ~t~anym
PravnI na;:ol odvolacJ!lO, soudu, že solidarita závazku ješP anu
n~;oz1t:čnc s~ol,ečenství rozepře, jest sice správný, avšak ~ U"CaKla
pl.lpa~dc vyp)yva . ne!ozlu~nost společenství rozepře nikoli ze
'
nybl.~~ z nedIlnoslr preJ-metu sporu, z nemožnosti ab o ,o'~u,."'.Jdr·rt
o JeJIz vydání z
vlastnického práva se
b
rozsudek?h~~dně~ každé.ho společníka, jest te~l' rávni nI;o? an I
v te
mylnym (§ 503
4 c. s.f ,61e § 14 c' s
~~.pn nerozluc~em spollečenství rozepře, je~li někter~ s oiéník
ucrnek procesmho úkonu druhého společnrka jenž b l :
" llKna'J"
také na společníka liknavého a prospívá to:~uto,t'ak' r~z~pn
.
O
~ner; procesn~ úkon předsevzaL Vzhledem k tomu neměl;td lk sam ,
uSknlmu jednam ~se dOlstavIl procesní zmo'cněnec žal!ovan '~h
a a!la .S., I kdyz nemohl ihned prokázati zmocnění KarlI
.
neprokázal, býti proti Kar'lu S
d S. a Je
v
E~~ zmeska111 dle § 39~ c; ř. s., nýbrž měly námitky, p'ř:dn:S~nHénsllaeK
~ em~S., pokud se tyce Jeho zmocněncem, býti i kd ~
t' b
plné
Karla S., po'suzovány tak;
en\o yl
obema zalovanym; spoye'čníky rozepře a neměl býti
S
rozsu~dek pro, zn;eskanr. Posoudily ledy v tom směr
.
mylne po' pravlll stránce (§ 503 čís 4 c r" s) RUd k soudy
.
P '01' K I S b '
. . . ..
ozsu e pro
~vn\ st~~~1 . ~ yl vydan až. po provedení celého řízení před soudem
ř. s. i ohf~d~~IK~;~toSp~~n~šs~~d, I "t~~hOdUje vě,:, přihlížeti dle § 14
pak podle těchto ie žaloba bezdůvo~ aoslm
v~sledkum. s~oru. Poněvadž
n U
býti zamítnuta ohledně obou žalovan , c1 1 ppOK~d se~ tyka Karl!a S., měla
'1 S
.
Y ,.
onevadz se tak pokud'd
., nestalo, nybrž naopak bvl t· ~ k t
.
'
,
j e
O K a1 a
souzen dle žalobní pro'sby byla v' yz o~ ur.načn~m rozsudkem odc. ř. s.) mylně posouzena.'
cc po pravm strance (§ 503 čís. 4

soud~u

důvodu
pn~m.e

čís.

ř.

ž~luj/ ISpOI~?ne
ř

U'rcene~ o~n;ldenní lhůtě

p,r~dl~z;1

I~oci

j~ko;Z

7

g

--
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3 6 záko?~ ~ís. 20/10 ř. z. o obchodních pomocnících
r
.
m1ouva, Jlz Je vysloven zákaz soutě ~ ,..
a
Pět I~t po skončení služebního poměru íe~~t :~pn:~~ zpaOmkěsdtna!1kcovy !l
sa u je dobu roční.
'
, u za az pre-

h

(Rozh. ze dne 14. listopadu 1935, Rv I 895/35.)
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žalobce byl zaměstnán II žalované od května 1926 až do února 1930.
10. března 1930 nastoupil místo u konkurenční firmy G. Kapitál na
, .• "Iáií!'oirn účtě pro něho u žalované činil ku dni 28. února 1930 14.199.80
Do,pis,em ze dne 6. března 1930 sdělila žalovaná žalobci výši zbytku
služebních do 2'8. února 1930, i stav zvláštního účtu k tomuto
Žalobce se nyni domáhá žalobou zaplacení 5% úroků za roky 1931
z částky 14.199.80 frs, tedy celkem 2.129.97 frs a uvádí, že
smlouvy mél mimo plat jemu hotově vyplácený obdržeti na
vláštnÍ účet určitou roční částku; jež mu má býti vyplacena po uply~
zuH 5 let ode dne rozvázání smlouvy, a úroky z tohoto účtu mají býtI
11
vypláceny na jeho žádost vždy po 1. lednu každého roku. zalobce požadoval úroky z~a rok 1931, jež jsou s'platny 1. ledna 19'32 a za
další léta, zažalovaná vsak mu oJ-mItla tyto uroky. zaplahh. Naroku na
tyto úroky nepozbyl Hm, že byl zaměstnán u jiné společnostI konkurenční, neboť podle § 36 odst. 2 zák. O' obch. pomocnících doložka ve
smluvě, že žalobci nebude příslušeti nárok, jestliže vstoupí ke konkurenční firmě do 5 let, je neplatná, neboť jest to jednak konkurenční do~
ložka obmezující zaměstnance v jeho 'činnosti na dobu delší jednoho
roku, jedn:rk obs~huje dle předmětu, času ~a r:rí,sta v y~mh~ k obch;:,dnímu zájmu z<rmestnatelovu na jeho do~r:enI ne~slusne, stIzel;1 zam~s:t~
. nancovy výŽívy. Je proto tato konkurencnI dolozka neplatna. NI Z S 1
S -o u d y zamítly žalobu, o d vol a c í s o u d z těchto d ů vod ů: Služební smlouvou žalobcovou se žalo'v"nou přiznává se žalobci z důvodu
zvláštních záva2iků roční náhrada ve výši 3200 lranc. franků, které se
ku koncí každého období převedou na zvláštní účet. částka tohoto
zvláštního účtu bude splatna a konečná výplata bude předsevzata teprve
.za pět let po jeho odchodu pod výslovnou podmínkou, že se neprohřešil
proti žádnému ze závazků smlouvy "ni před ani po svém odchOdu, jinak
tento zvláštní účet bude zrušen. Po odchodu ze služby úroky jest mu
k jeho žádosti vypláceti po 1. lednu 'každého roku až do konečné výplaty kapitálu za předpokladu, že během této doby plnil loyalně povin. nos,ti své smlouvy. Předpoklady, které žalobce musí splniti, v podstatě
záležejí v tom, že žalobce nesmí po dobu pěti let podporovati ve Francií
nebo v cizině svoji pr<tcí, poradami, nebo kapitálem nějakou firmu nebo
osobu zabývající se výrobou zbOŽÍ nebo předmětů nebo prodejem těchto
výrobků jako žalovaná a že po dobu pěti lel nevezme žádný patent
vztahující se na tyto výrobky, jejich výrobu a na stroje na ně se vztahujícÍ. Doložka tato, jest konkurenční doložkou. Proto jest neplatná, neboť
žalobce měl ročního platu přes 4.000 Kč ro'čně, takže dle § 36 odstavec
2 zakona o obchodních pomocnících jesv taková smlouva jen tehdy
účinnou, pokud se vztahuje na činnost v obchodním odvětví zaměstna~
vatelově a nepřevyšuje dobu iednoho, roku a pokud obmezení neobsahujedle předmětu, času nebo' místa a v poměru ku obchodním zájmům,
které má zaměstnavatel, na jeho dodržení, neslušné ztížení zaměstnan
covy výživy. Již tedy dle ustanovení doby pěti let jest doložka t'a neplatnou. Jest však otázkou, má-Ii potom žalobce nárok na kapitál tedy
ina úroky žalobou vymáhané. Aby měl nárok, bylo by nutno, aby kapitál uložený byl původně součástí žalobcova příjmu a za účelem dodržení shora uvedeného závazku byl mu žalovanou firmou srážen. částí
příjmu však nikdy nebyl, neboť byl zvláště určen v Kč a íen jako od-
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škodné za dodržení závazku ve článku 1 až 3 bylo mu žalovanou
dáno ve franc. fr. 3200 ročně, a stanoveno také, za jakých podmínek
platy tohoto obnosu může dosíci. Nemůže proto žalobce uplatňovati
rok svůj na výplatu úroku z kapitálu, ale současně i neplatnost
renční doložky. Neplatnost konkurenční doložky má v zápětí i
nost úmluvy ohledně výplaty celé sl]my žalovanou skládané pm
že konkurenční doložka bude plat'na a žalobcem splněna. Dle §
čanského zákona není v takov"m případě žádná ze stran oprávněna
žadovati na straně druhé, aby něco plnila.
Ne j vy Š š í s o tl d nevyhověl dovolání.

d orovalo ustanovení § 36 zák'Ona o obch'Odních ,pomocní-

,

ov~en~g/rO ř. z. podle jasného d'Oslovu dotčeného zakonneho usta-

ČIS.
I
," a' J'en potnd pokud se obmeze111 vztahUje toucmn
,
'k d
'y
J'est Solt ouva
v obchodním odvětí zaměstnavatelove a po u neprevna ctnn~~noho roku. Úmluva o konkurenčním zákaze nebyla oedob:
n' brž jen pokud zákaz přesahoval dobu Jedno?o r~kcl
""H'V".
"e~pokladu že 'Obmezení neobsahovalo podle pre~metu,
b~ ~~sf; a v pomě;'u k obchodnímu zájmu, který ma ,:amestnane 'eho dodržení, neslušné stížení zaměstnancovy vyzlvy. ~a
vatel na J '1 ke konkurenční firmě již před uplynutím tohoto prvmh'O
lobce vs t OUpl
'I
. 't' lati!
roku a tím jej porušil v době, kdy za{az Jes e p
.
v'

ů6ec

Důvody:

Ža'lobce uplatňuje za tři roky 5% úroky z částky 14.199.80
franků, jež mu byly připsány k dobru na zvláštním účtě podle
.
služební smlouvy ze dne 20. května 1926. Jde tedy o otázku,
lobce vyhověl podmínkám, za kterých byl mu přiznán nárok na
»úhradu« ve francích a úroky z ní. Smlouvou služební ze dne
květ,na 1926 byl ujednán plat žalobcův za jeho služební výkony. V, .
st'avckh prvém až třetím dotčené smlouvy převzal žalobce zvláštní
vazky jednak po čas trvání služebního poměru, - jako závazek, že
prozradí tajemství, že bulde věnovati svou činnost ku zdokonalení
covních melod a že přenechá žalované firmě vynálezy nebo jejich
konalení - jednak t"ké závazky po skončení služebního poměru a
tak, že i po skončení pracovního poměru bude, zachovávati dále
chodní tajemství a že nebude pracovati po dobu pěti let ve
odvětví žalované společno.st'i. Za dodržení všech těchto závazků měl
lobce dostati zvláštní odměnu, záležející v úrocich a po pěti letech
skončení služebního poměru měl, mu býtí vyplacen kapitál, jenž byl
připisován k dobru mimo jeho služební plat na zvláštním účtě po
. trvání služebního poměru u hlavního závodu ve Francii. Ve smlouvě
však stanoveno, že výplata jest vázána výslovnou podmínkou, že
lobce se neprohřeší proti žádnému z převzatých závazků ani za
služebníhO' poměru ani po svém vystoupení ze služeb žalované .
jinak, že zvláštní účet bude úplně a jednoduše zrušen. Podle ob.salm
ujednání mělo každé pomšení i jen jediného. z převzatých závazků
následek ztrátu nároku na dobropís i úro'ky z něho, pokud do·spěly
odchodu ze služby. V souzené věci bylo žalobcem doznáno, že pmti
vzatému závazku smluvnímu nastoupil již desátý den po skončení
žebního poměru místo u konkurenčního podniku. Tím porušil
.
z převzatých závazků a to' jeden z nejdůležítějších. Pak ovšem na,sta!
případ ve smlouvě před vídaný, že účet s dobropisem bude zrušen.
Podle toho·, jak strany úmlu\nu o dobropise a vzniku nároku naň .
naly, jest patrno, že žalobci nepříslušel nárok na tenlodobropis
počátku; naopak, že mu byl přiznán podsuspensivní výminkou že'
splní převzaté zvláštní závazky. žalobce neztrácí tedy něco, co m~ již
od, p~vodu patřil?, nejde tedy o' plnění z jeho majelku, jak to předpo
klada l]stanovem § 1336 obč. zák. a nejde v souzené věci vůbec o konvenční pokutu. žalobce nemůže vytěžiti ničeho' pro sebe ani z okol'11osti,
že zákaz soutěže měl trvati pět let po skončení služebního poměru, což
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P' vod práv z výhrady práva vlastnického., ,
s~=čí odevzdání prohlášenlm podle § 428 obe. zák.
(Ro,zh. ze dne 14. Hsiopadu 1935, R II 473/35.)
Ž I bkyně opírá nárok ža\obní na vydáni věcí je~nak o postupní
I av~ kterou jí vedle zbytku pohledávky 27.00.0 Kc p'Ost'O'll~11 p,ro~~ nábytku v žalobě uvedeného Jakub Sch; též vyhrazene 'prav~
a ,etnické k němu, jednak o uznání žalovaného, ze dodany mu nabyte
v:~~ane vlastnictvím žalobkyně, dokud zbytek. kupm ce;')' ~ebude zazu.
.. č 'pokla' dá způsob odevzdání veCI prohlase111m v tomto
, . b
'tl O d o
placen pn emz
" d" ve smyslu § 428 obč. z{uk. P r v Ý s o II d zalo' II zaml., v·
f~~aí es o u d uložil prvému soudu nové jednál:í a ro.zh'O,dnl1tl~ D ,uvod : Prvý soud neposoudj:] věc správně po str,,~ce pravnt,ydyz, dosel
k př~svědčení že žalobk'fně nenabyla vlastmctvl na spornem nabyt,k~
p~o nedostatek' tradice ježto tu prý scházejí předpoklady pro odevzdanl
rohlášením ve smysl~ § 428 ob, zák. obč. Nemůže b~tr p,ochyby o t0111,
~e do'de-li ke kupní smlouvě s výhmdo~ . vlastnt:tvl az do ,zaplace111
kJpní Jceny zůstává prodatel držitelem veCI, I kdyz, JI odevzda kuplte!l,
h'er' má '~nom detenci věci nemaje vůle vlastmcke. Z toho plyne, ze
kuphel
detenci věci i držbu práva p~žívac!llO. sm~~l1'vou ~1U vyhraze~
ného že však prodalel neztrácí držbu veCI a ze JI dr Zl I nadale ammo, e,
cor ~'fe, ovšem že ne osobně, nýbrž prostřednictvím kU~ltele jako, sveh~
zásfu ce. Zast'Oupení takové je mlčkY,smluven? ~ o:b~azeno ve vyhrad=
vlast~ctví do zaplacení kupní ceny pn odevzd~nt veCl do, detence kupl
telov . Žalovaný koupil v žalobě uvedený nabytek od, Jakuba ,Sch!-~
s vý6radou Dráva vlastnického. D'Opisem z 31. brezna 1933 byla zal,ob
kyni Jakubem Soh-em po·stloupena zbyt.ko~á kup~í cena per 27.000 Kc ~=
všemi právy i s výhradou práva v],astnlOkeho ." zalov~ny byv 00, tom uv
doměn dopisem ze dne 6. úlnora 1933 uznal prevod vyhra~y prava vlast-.
nického na žalobkyni. Z toho pl'fne již, že žalobkyně ~a tl~ul k nabytr
vlastnictví a že také na ni byla převedena držba. sp'Or~eho nabytk,u plOhlášením prodatele, že s ~ohfedávkou převadl na z~IO'l;ky!11, vs,echn~
svoje j'i,stoty za onu pohledavku, tedy ,I vyhra?u vla~tmctvl, .a ze zalob_
kyně až do zaplacení zůsVane vl,astmcI sporneho naby~kl1, jezt? proda
vatel jako právní držitel onoho nilbytku, vykoltavaJc drzbu SV'O'JI, kuplte-

°t

0-

ml

v

Čís.

-

798

16699 -

čís.

16699 799

lem jako svým zástupcem, dal prokazatelně na jevo svo" 'I' '
budoucně zmíněný nábytek chovatí J'ménem žalobkyne' coJlz' VUll, tZ~

nle

I
.
b
)
v as ne
na, ze vue! za ovanemu' ude vykonávati svoJ'e smlllvnl' ,,_'
.
, I bk ' J I"
,
'
l
j
l
a
v
nem za o. yne. est IZ pak zalo'vaný prohlášení prodavatele a Jen
I
domí a u~nal výslovně vlastnictví žalobkyně, tedy projevÚ t~a
c?ce nadale drzbu nábytku vykonávati jako zástupce žalobk ne'
pn tom poukazem prodavat,elov)'m. šlo tu tedy o konstituturl , ..
nUm prodavatele ve prospcch zalobKyně. Jeho provedení neva '
nost, ze prodavatel nevykonával držbu osobně ny'br' , I
dl
svy'm ' t
.
Ž lb'
,
, z za ovany' m
. zas upcem. a o kyne ma tedy právo žádati vydán'
"h
bytku z dtlvodtl práva vlastnického a netřeba se zab 'vat: ~?I~e o
by žalobkyně, i kdyby k převodu vlastnictví nebylo, '~ošlo ba~ ou,
ne~a k .t~to ža~ob! pro!o, že prodavatel na ni převedl ;v/e a
k~av.a. zalovan~ vsak pred, soudem prvé stol,i'Ce činil ještě dadí
e;ymI se prvJC, soud vdusledku svého právního názoru
a zustalo pI·~t? .Hzem Jeho ku'sym dle § 496 čís. 3 c. ř. s.
Ne J v y s S I S o u d nevyhověl rekursu.
'v

o v·

v

Důvody:

, Je ovšem správný názor, že vyhražené právo vlastniek'
."
vsech okolností o.sud postoupené pohledávky 7 k
"
e nesdIlI
b'"
.
- , upm ceny za tyto
.' ~ZI opravo samO'statné a nezávislé na pohledávce k,,'
K nabylt Jeho Je ovšem po'třebí vedle titulu též odevzdání zv' Upll!
se shoduji v tom že titul k '
d
h
cc!.
byl
h,·l.
prev?, u vy razeného práva vlastnického
, a, rozc a;eJ1 Se jen ve zpusobu OdevzdánÍ. Rekurent mí í '
mozny Jen zpusob hmotného· odevzdání dle § 426 b " k
n " ze
~1O~1 nastal!, ~oněvadž postupitel neměl faktickou °m~~ Zn<laci' a ten ze
ze, uto vykonaval rekurent, kdežto žalobkyně pokládá za no"'taéít"ln'í'c
zpusob dle § 428obč. zák. Rekurent 'e
I'
ť,
nehoť

~~~;Tj~~l d~~~~~l ~~~~la~~~u~ ~~zs~~~~7~~~:f~~'~1~::dr~i~efe~mto~ěcí,
',
e urent b~l pou-

hY!ll detentorem věcí ve smyslu § 3'09 'ON zák

.~~~:t :~eu~~~:~t: j~W~e~e j~~ZS;~s~~P~í smÍouvy; ~r~7te~t~J~~cíd~~lt~~~:
konu držby věci. Hrno.tné odevzdánY ~~cíb I epI esentantem -

ve vý,

~~~~~š~~~ !Vl~~~~~ek~'cf;':~~1~iež,to, j~kOkKpi~:1 ~~~~\~b;ifVvu ~ž~~~~~

mínek § 428 obč Z/k . 'I' ,vecI plorveS!I Jen prohlascním za pod.
. . ., ma- I prevod vyhraznného'
na jinou osobu míti význam a ho '(' h.
d"': prav:" v Iastlllckého
mínky § 428 obč zák b l . ,ve I ?SP,O aTskelllu ucelu. Že pod·
ukazem na
soud po-

proje~y pr~d!t~ť~I~:tt;e~~~a:~i~'t~;2hd~b~~~~;~~í
čis,
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K §. ~3 z~~on~ O pojišťovací smlouvě,
.
Smrll POJlstluka hospodáře nezanik'" tn'
,
smlouvy proti následkům zákonného
ll: P~J~s y, porner z pojišťovaCÍ
dářstvl, nepominul-Ii zájem na POjiště~~vmne o. rucenl z proVQZU hospo-

(Rozh. ze dne 14. listopadu 1935, Rv II 941/33.)

Otec žalovaného byl pojištěn jako majitel polního hospodářství II žapojišťovny proti povinnému ručení z provozu hospl'dářstvÍ. Dne
1930 zemřel a k pozůs·talosti po něm se přihlásil bezvýjieho syn - žalovaný - dne 2. prosince 1930; pozůstalost byla
odevzdána dne 12. prosince 1930. Dopisem došlým žalobkyni dne
listopadu 1930 pojišťovací smlouvu vypověděl. Proti žalobě na za·
ďn,la C "'" pojistné prémie, splatné cine 15. července 1931, namítl žalovaný,
pojišťovací poměr zanikl výpovědí v listopadu 1930. Niž š í s o u cl y
amítly mezitímním rozsudkem jehO' návrh, by bylo vysloveno, že po·
z
poměr nepozústává po právu, odvolací soud z těchto d ů .
o dll: Při pojištění proti povinnému ručení není pojištěna nemovÍ'lo·s!
sama podle § 64 poj. zák., nýbrž jde tu jen o náhrwdu, případně žá·
pojistníku jako vlastníku nemovitosti provozu hospodářství
dDllŽíc:<, při čemž nemá býti nahrazena škoda, kterou snad utrpěl poji'stník na věci samé poškozen,m, nýbrž škoda způsobená třetím osobám.
Avšak ani s tohoto stallŮ'vÍ'ska nelze dojHi k závěrům, jimiž je odůvod
ňováno odvolánÍ. Rozhodujídm jest, jaký význam pro platnost pojišťo
vací smlouvy má skutečnost, že žalovanému byla odevzdána pozůstalost
po jeho ~tci:. ko:~trahe~tu spomé pojišťovací ,~mlo~vy, na úkladě bez·
výjimečne pnhlasky dedwl<e. Pozustalost tvon veskerá majetkova sou·
kromá práva a povinnosti zůstavitelovy. pokud neni stanoveno (smlouvoU neh zákonem), že smrtí zanikají (Sedláček, Dědi'cké právo, str. 5).
Sem patří osobní ·služebnosl:i, právo předkupní, právo zpáteční koupě,
nárok na bolestné dosud neuplatněný, koncese a pod., nikoli však oprávnění a povinnosti rázu obliga,čního. Nelze souhlasiti s názorem odvolatelovým, že smrtí pojistnika zaniká jeho závazek z pojišťovací smlouvy
proti povinnému ručenÍ. Naopak, i tu jde o soukromá pLíva rázu majetkového. Přihlášený dědic ja:ko pouhý zástupce herediallis jacentis ne·
mohl také ani v ·souzeném případě smlóuvu vypověděti. Dědic po ode~
vzdání pozůst'alosti vstupuje právně na místo zůstavitelovo (Sedláček,
cit. str. 83). Z ustanovení § 541 obč. zák. nezbytně plyne identita právního po'stavení dědicowa a zůstaví'telova, oba platí jako nositelé těchto
majetkoprávních závazků i oprávně,ní za jednu a touž osobu. Dědic není
tedy »novým nabyvatelem« v tbm právním smyslu, jak tohoto pojmu
užívá poji'šťovací zákon se zřetelem na trvání pojišťovací smlouvy, a
nelze také odvolávati se na ustano·vení § 191 všeobecných pojišťovacích
podmínek, neboť aní o přechodu podniku, k němuž se pojištění vztahuje,
do vlastnidví jiné osoby nelze vůbec ml;uviti.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl' dovolání.
Důvody:

. O výpověď z pojis.lné smlouvy dovolatel již svoji obranu neopírá, a
Jest tudíž rozhodné jen, jaký účinek mělo úmrtí pojistníkovo na pojistný
poměr z pojištění odpovědnostního. V tom směru jest přisvědčiti vzhle·
dem k § 68 zákona o slmlouvě pojišťovací ze dne 23. prosince 1917
čís. 5001 ř. z. a §§ 531, 541 obč. zák. odvolaCÍmu soudu, který vychází
z názoru, že pojistný poměr tento jest zděditelní' (srov. rozh. čís. 14270
sb, 11. s.). Pojistníkovým úmrtím by tento poměr zHníkl, kdyby byl odpadl
podle § 63 uved. zák. zájem na pojištění. S názorem dovolatelovým, že
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by lomu tak bylo u tohoto druhu pojištění, nelze souhlasiti.
že jde o pojištění pojistníka v jeho vlastností jako majitele ho'sP'Jctiiř:
proti následkům zákonného povinného ručenÍ.
by byl provoz toho,to hospodářství přestal úmrtím noiís'rníl"",,,",
při odevzdání pozůstalosti, z přednesu jeho pak, že
mřelém otci hospodářství a že mu tolo bylo
řízení, plyne pravý opak. Mohl, tedy povstatí
stav,
sb. n. s.) po
s to přívoditi pojistnou příhodu (srolv. rozh. čís. '
pojistníkově a to jak před odevzdáním pozůstalosti, tak i po tom
tato byla žalovanému odevzdána. Nejde o změnu vl<rstnictví ve '
§ 191 všeob, pojišťovacích po'dmínek, l,akže nelze použíti lohoto
vení na souzený případ, kde se jedná o dědickou posloupnost.
poměr proto nezanikl.
čís.

14700.

Jsou-Ii v j.alobě uplatněny nároky z Iilzných zápůjček, jest
vati co do přípustnosti dovoláni jednotlivé zápůjčky salln()statně,
i byly zažalovány společně.
,
(Rozh. ze dne 14. Hstopadu 19'35, Rv II 22/34.)
Žalující spolek uplatňuje žalobou společně pohledávky ze zápůičé
z ,různých dlužních úpi'Sů, z nichž dvě nepřesahují jednotlivě
2.000 Kč.
Ne j vy Š š í s o u d odmítl dovolání, podané v tél!o části do
hlasných ro,zsudků nižších soudů.
D

ů

Žalující spolek domáhá se na žal,avaném zaplacení tří zápújček, a
1.00'0 Kč, poskytnuté žalovanému na z"kladě dluhopisu ze
1. srpna 1926, dMe zápůjčky 2.600 ~č, poskylnuté žalovanému
úlužníha úpisu ze dne 9. ledna 1927 a konečně zápůjčky 1.000
skytnuté žalovanému podle dlt,hopisu ze dne 15. dubna 1928. Jsou
uplatňovány v žalobě nároky z různých zápůjček, jež
do přípusnosti dovolání samostatně, tlřebas byIy sp')le,:né za:žalov,fnv
Nároky na zaplacení zápújček podle dluhopisů ze dne 1.
a ze dne 15. dubna 1928 nepřevyšují jednotlivě 2.000 Kč
rozsudek prvého 'soudu odvo.Jacím soudem potvrzen, není
nároků dovo1ání přípustné (§ 502 třetí o'dstavec c. ř. s.).
14701.

I na výslužné železničniho zaměstnance plati podle § 47 vlád.
96/30 Sb. z. a n. ustanovení § 70 vlád. nač. čís. 15/27 Sb. z. a n.
ve stejném rozsahu jako. na plat z činné služby, t. j. pokud jde o
správnou výměru nebo výplatu pensijnich platů, ne však pokud jde
o nárok sám.
(Rozhodnutí ze dne 14. listopadu 1935, Rv III 40/35; důvody viz
ÚL sb. čís. 2301.)
čís.

14702.

Rozhodovati o tom, zda titulárni četnický strážmistr ve výslužbě je
001vlnE!n pro kumulaci požitků podle § 18 zákona čis. 286/24 Sb. z. a n.
přeplatek na přijatých odpočivných požitclch, nejsou přislušny
"'am"' soudy, nýbrž úřady správni (§ 21 odst. 3 cit. zák.).
(Rozhodnutí ze dne 14. listopadu 1935, Rv IV 161/34; důvody viz
ÚL sb. čís. 2300.)
Sro:vnej ÚL sb. čís. 1476.
čis.

14703.

Zaměstnavaeel je oprávněn zadržeti splatný plat svého zaměstnace

na částečné vyrovná~! své pohledávky ze zápů.ič~YI ayšak j~!1 s obmezením podle zákona
Sb. ~~:o:~i

CIS.

314/20 Sb. z. a n. ve znenl zákona

zaměstnanec nemůže

CIS.

177/24,

požadovati po ,zrušení služebn/ho po-

měru odměnu za svoje nekontrolované práce, konané přes čas, o nichž
'zaměstnava>rel po dobu služebniho poměru léta trvaj!clhO nevěděl a
o, nichž zaměstnavatele ani neuvědomil z dŮVo,du, že jich konáni, pokud

byl ve službě, pokládal za svoji povinnost.
(Rozhodnutí ze dne 14. listopadu 1935, Rv IV 5<21/35; důvody viz
Úr. sb. čís. 2317.

v od y:

zápůjčky

čís.

Čls.

čis.14704.

Dávkám sociálního pojištěni lze přiznati přednQstní pořadi jen
tehdy, jestli nemovitost sloužila úplně nebo převážně výdělečnému podnikání podrQbenému dani výdělkové.
(Rozh. ze dne 15. listopadu 1935, R I 11 09/35.)
Souhlasně sb. n. s. čís. 10586.
Opačně sb. n. s. čís. 13588.

P r v Ý s o II d povolil vymáhající věřítelce ,okresní ~emocenské P2'-

jišťovně k vydobytí dávek sociálního pojištění .exe~uct nu~eno.11 dra~

bou nemovitosti povinného, na níž byl poznamenan zak~z ZClzem a za!tžení podle § 364c) obč. zák. Rek II r s'n í s o u d nav;hu n~vl'l:ovel,
vycházeje z právního názoru, že poznámka § 364c) obč. zak. bram t exekučnímu zcizení nemovitosti.
Ne j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Smluvní zákaz zcizení nemovitosti podle druhé věty § 364c) obč.
zak. brání také jejím exekučnímu zdzení (~b. n. s. čís. II ~95); Zákaz
zcizení nebránil by však exekuci k vydobylt nedoplatku po]tstneho, poClvllut rozhodnut[ XVII.
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klid mll přísluší přednostní zástavní právo ze zákona (§ 173 zák
POJ· a § 265 zák. o přímých daních). Předpoklaoem takového . o
ručení nemovitosti jest však, jack bylo dOV.oděno v rozhodnuti
s~. n. S., ž~ nem,ovjtost ,sl.ouž~ výlučně nebo převážně provozu .
neho podmku vydelk.ove dam P.odrobenému. Okolnost ta "",,1-.,._'
lací rekure~tk,o" v eX,ekučn~m návrhu ani tvrzena, a nevychází
a~1 z exekucn~ch SpIS~. Pryy soudner;rohl se tedy vůbec zabývati
~l1n. poytave,mn: vymahaneho pOjlstneho v návrhu tvrzeným. K
c':nJ, ,!.)f:dlozenemut'~~rve , v dovolacím rekursu, že nemovito'st
pre~azne..' pokud se !Jce vy~učně vý?ě:ečnému pOdnikání,nelze
ponevadz by se to pnčJ!o prezkumne cmnosti nejvyššího S.oudu.
čís.

14705.

Ručení měst, jež vznikem našeho státu byla rozdělena, za zá'vazk,
vzniklé před rozdělením.
(Rozh. ze dne 15. list.opadu 193'5, Rv I 2109/33.)
Podle přednesu žalobního projednala žalovaná obec dne 31.
venc~ 1907, tedy ':' d~bě,.'~dy, byla ,ieště královským volným městem
Kamarnem, ve sve mlmoradne valne hromadě stavební smlouvu
jícíse vyytavění ~asáren. v Kom~rně, která byla na to uzavřena '
firmou Bn. O-ove, podmkatelst"l staveb v Budapešti a žalující bank()u,.
Touto stavební sml.ouvou byla též stanovena částka, kterou měla
vaná zapraviti žalob~yni, jež na přání žalované celý stavební proj
n~nco,:,ala; žalohky~e dovazuJe z toho přímý nárok proti žalované
Byvale mesto Koma-rno bylo smlouvou Trianonskou rozdě'l,eno na
díly, při čemž mezi jiným i mdnice, ve které byla předmětná st,lvební
smlouva projednána a přijata, případla československému
V dů~led~uloh'O'.záva.:ky v úv.a'hu přich~~ející musí býti považovány
zavazky zaJovane, lezto radnIce ona pnpadla československému KoIr;árnu. Maďarské Komárno nemůže tudíž býti považováno za universálI11ho sukcesora původního Komárna. Okoilnost pak, že podle mad'arského práva maďarské Komárno representuje bývalé královské svobodné město Komárno je pro československý soud, který soudí dle <:eskoslov~n~k~ho pr~vního řád~, bezvýznamna. Nerozhpdným je též okolnoct, tyka-Ir se zavazek kasaTen na pravém břehu Dunaje, tedy v maďarském Komárně, nebo jiné skutečnosti. Rozhodným je toliko:, kdo závazek na sebe vzal, nerozhodný je motiv převzet:í tohoto závazku. Ustanovení smlouvy Trianonské nelze použíti, ježto se jedná o ryze soukron;oprávní poměr mezi soukromou akciovou společností a žal0'vanou, zatJ~ co :rnan~nská smlouva normuje poměry ve'řejnopr,rvní. Čsl. Komarno Je povmno k zaplacení dluhu již proto, že tuto povinnost svojí
~lznalo k?nkludentnímí činy, neboť ještě po státním převratu platilo
I dluhy, Jež kontraJhovány byly před převratem původním městem Komárnem. Poněvadž žalovaná obec je se splátkami v prodlení a odpírá
platiti, domáhá se žalobkyně žal.obou zaplacení své zbytkové pohledávky. Proti žalobě namítla žalovaná obec především nedo:statek pa-

'timace ke sporu, tvrdíc, že nevstoupila do úvazků královského
ovob,odl1etlO města Komárna ze stavební smlouvy, o niž žalobkyně opirá
nárok, plynoucí, zejména když kasárna, jichž smlouva stavební se
JSOU na pravé st1,;ně D,unaje v ~zemí připadlém maďarsk~m~
a v území maďa;rskeho mesta Komarna. Kasarna ona JSou v drzem
vla.str,íctVI maďarského Komárna a užívá jich maďarské ministerstvo
pro ubytování vojska. Žalovaná není ani totožnou s uhersko~
Komárno, jež uzavřela smlouvu stavební z 8. července 1907 a jehoz
se rozprostíralo na obou stranách Dunaje. Žalované město Koárno vzniklo však v důsledku státiOprávníeh změn jako nové město
01,
• a Idí jen na území na levé straně Dunaje a jako nynější
táty rakouský a uherský jsou ve smyslu mírových smluv Saint-Oer~ainské a Trianonské toto'žné s dřívějšími státy uherským a r<1kouským, jehož veškeré závazky a majetek př~vzaly, pohd positiyn!m
ředpisem jinak nebylo stanoveno', je I mad arske Komamo totoznym
královským svobodným m~sten: K,omárnem, kt~ré bylo a zůstává. s.;t!,:
jekťem stavební smlouvy predmetne ze dne 8. cervence
907. ~ IZ S!
soudy žalobu zamítly, o d vol a c í s o u d z těchto d u vod u: ~be
strany shodují se v yom, že mírové sr:'lou~y: ~a exi:ste!,ci stál;! uherskeho
nezměnily nic a dluzno souhlaslÍl se zalujlcl I v tom, ze O pravnl1l; os~du
bývalé obce královského svobodného města Komá~na nebylo mlrov~ml
smlouvami ani žádným pozdějším aktem výslovně 111C stanoveno. Dluzno
přiznati, že v území odtrženém zůstaly. pa rozum~ zákona ze ,dn: 28.
října 1918 čís. 11 sb. z. a n. v platnosÍl dosavadm, tedy uherske zakony
a nařízení a že konečně nařízením vlády ze dne 21. září 192'2, ,čís. 175
sb. z. a n. bvlo stanoveno, že město s právem municipálním Komárn?
prohlašuje še za velkou .obec a přiděluje se služnovskému okresu koma~
renskému, ale z těchto všech skutečností a ustanovení nelze dovodlÍl
právní kontinuitu nové obce česko'Slovenské l~ol1lárno se starou obcl.
Zmíněné roztržení území uherského státu a obce Komárna není aktem,
majícím svůj základ v právní soustavě o~ou sMtů, ~ýbrž je to skut~č
nost vzniklá vyšší mocI. Tato z povahy vecl plynoucl okolnost nepotrebuje důkazu. Proto nelze užíti pro úpravu takto vzniklého poměru mezi
oběma částěmi býva;lého Komárna pI~dpisů ~?ho neb? on:oho, zákon?dárstvÍ. Tato' nutnost úpravy byla zrejmou ,pn j;,~na~1 mlr?v.er;' ~ vyrazu došla ve smlouvě ~rianonské a do hode Panzske, uvereJnene pod
čís. 82/1931, kdež v odstavci druhém bylo vysloveno, ~e zásady,
z obou smluvních států podrží odkazy, dary, na,da'c~, fondy vseho, ~ru!1U,
pokud jsou na jeho území, užíti jest pro rozdel,em maj:tk~ zm1l1eneho
ve čl. 2'56 a v čl. 258 mírové smlouvy Tnanonske, tedy pn utvarech ,kolektivních nebo veřejných osobách právnických. Stará obec ,Kon:a~n~
nezanikla, trvala dále, ale odtržená část není více sta,'ou obCI ant J'eJ~
částí, je novou obcí vznik,ou n;';sledkem převratu a samostatnou obCI
uznanou vládním nařízením z 21. září 19:22 čís. 275 sb. z. a n. Vmtro,t'átní ustanovení uherská v platnosti zachovaná otázku. právní konhnuity ve smyslu žalobkyně , nija~ n<;m?hou ro~ře~,iti. ~e stanovi~ka tohoto, zákonodárství posuzovano zustava tu nove znze~~ .o!'ec nove utvo~
řenou právnickou osobou a nelze ze z~~ona ~ovodltl:. ~e t~kt? no~e
utvořená právní osoba převzala neb mel za za~az~y ]ln,e p~avnJ OS.?~
noMí, tak jako' nelze tvrditi, že nový spolek utvoreny ce clenu rozpuste-
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Důvody:

n~~~
IUjlCI

spolku bez dal,šího mčí za závazky starého spolku. Ostatně
sama uznal,a, ze obec československé Komárno je vzhledem
valému, Komárnu út~~ren; nově "vz;,iklýn;. Pokud žalující oouk""
na to,. ze tu" nebyl o zaaneho' z,:lastmho zakona ne~o správního
k novemu zn zem československe obce Komárna nutného dlužno
P?ložiti ~Ůraz. na to, že. tatto nov~ obec l~tvořena Jyla ~yšší ,
zakonodarstvl tuzemskemu nezbyvalo, nez tuto faktickou změnu
?o právnich hranic uznáním nově vzniklé obce a pojmenováním
J<r~o ve!ké obce, ~eskoslovenské X:0márno; Otázka převzetí nem,r",;1'~;,
v uzemlch, na nez se smlouva Tnanonska vztahovala, byla ro:zhc)drlU(;
odstavc~m druhÝ!ll pa,řížské kOll,vence dle principu terit!oriality a
odvolacl souhlasl s vykladem, ze pod dOjmem »des biens« ro:zurně~
?lužno i pasiva s ~em~vitos.tmi spojená . .uvážiti jest, že pod pojem
jetku shrnoutI dluzno I povmnostI s majetkem spojené, mezi něž
udržování majetku, plnění veřejnoprávníoh povinností a zajisté
k takovýmto povínnostem přičíst i dluhy zřízením stavby
toh'Ol zůstával by dluh zřízením kasáren vzniklý při oné
majetku dle zásady pařížské konvence vyslovené kasárna
lbblkyně popírá závaznost ustanovení mezinárodních smluv pro nomě,1.
soukromoprávní pr,o:to, že nebyla jejich závaznust vyslovena Ul;t;;;~~.
než i kdyby tomu tak bylo, nebylo by tu vůbec žádného
upravujícího poměr ohledně majetku na území obou státtů
cích, ale nebylO' by ani tu žádného zákonného důvodu U'KI<W3111
utvořenécYbci jakákoliv břemena z doby před jejím utvořením.
k tomu není také důvodu pro názor, že n,ová obec stala se ,VlIual
nicí. šlo-li O> nově utvořený právní subjekt, nelize mluviti o tom,
byl ur6tých práv. Jako nový právní subjekt mohla jich nabýti
aktem nabývacím, nem'Ůhla však zůstati nebo státi se vlastnicí
z doby, kdy ještě neexistovala. Pokud konečně žalobkyně poukazuje
to, že v cedovaném území zůstal v platnosti celý dosavadní právní
a že se tim na právní .osobnosti města Komárna - patrně Komárna
v celé jeho bývalé celistvosti - nic nezměnilo, a že také zákonem
.
z 28. října 1918 čís. 11 sb. z a n. byla recipována veškerá
právního řádu uherského, nemá .okolnost tato významu, došlo-li k utvo- .
ření nové obce jako nové právnické osoby, která do právních závazků
staré obce nevstoupila. Jedinou výjimku byl'Ů by lze připustiti ohledně
majetku novou obcí převzatého a na její 'území položeného dle výše
zmíněného principu 'teritoriaIity v pařížské konvenci vysloveného a dle
ana,logie § 1409 obč. zák., nelze však řešiti otáZJku závaznosti nové obce
ze stanoviska sukcese v práva staré obce. Z tohOlt,o stanoviska p,osuzováno není proto správným názor, že obec československé Komárno nabyla nějakých nároků na sporná kasárna. Scházeľ,f tu jakýkoliv způsob
i důvod nabytí, není třeba pwto se zabývati ani otázkou, zda maďarská
část Komárna sporných kasáren pozbyla. Z celého vzniku nové obce je
patrn'Ů, že vznikla vyšší mod odtlržením od maďarského Komárna,
a dlužno důsledně za to míti, že, pokud maďarská část jako bývalá obec
a jaku právnická osoba trvá, že zústala i vlastnicí kasáren v jejím obV.odu položených.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

DDvolatelka snaží se dovoditi, že se ani mírovou smlouvou trianon-

kou a z ní plynoucím rozděl;ením úz~mí nic nezmě,nilo na pr~vní. osobs sti města Komárna, steIne jako pry se nIC nezmemlo na pravnI osobn~sti jiných měst jako Košic a Nitry, že žal'Olvaná obec representuJe
ť dnes t,ýž právní subjekt jako ?ýv.alé. královské svobodné město Koárn o což prý plyne z hmotnepravm kont1l1U1ty, pk byla stanovena
~1kon~m čís. 111~ 8 sb. z. a n., takže prý základem ~xiste~ce, také žal,ované obce jest clanek XXII/86. K obema ]menova~ym mestun; - Košicím a Nitře ~ poukazuje dov~:atelk~ zc~la. neprave:,;, ,p!?toze ~ mch
rávě nenastala ona změna, totIz oddelenI čas!I od dnve]slho verejno~rávního svazku a přidělení její k svazku jinému, o kterou jde. v .souzeném případě. Z~kon.a čís. 11<18 sb. z. ~ n. nemůže se ,:ša~ žalobkyně
ctovolávat'i, protoze zakoll,em t:m zachovan.a ~y byla pravm k~nt1l1u}ta
norem, jen pokud by se teto ve CI mohly tykatI. Tak tOllm !lem u zak.
článku XXIl/86, když v něm nIC .stano~eno. n~bylo a ~m ?ytl ,nemohl.O'
o tom, jaký účinek by mělo tak?ve wzdelem mesta, k nemUZ d?,slo V,n;Irové sml'Ůuvě. Onen článek. zustal ovše,!, ll~dotče!" pOk;td ~Io o cast
města, jež zůstala na uherske st;aně,. k,deztú uz~mn~m .oddel~mm od starého města vznikl,o město nove prave tak ongmalmm zpus'Ůbem, jak
vznikl ta:ké československý stát, což měl na mysli také odvolací so!-,d;
Nesejde na tom, že nezměněno zůstalo jméno; to sam'Ů o s.obě nezaklada
ještě ani totožnost právního subjektu, ani n~jaJké nástupmct;'í; Tře,b~ tu
zatím zůstalo s'tejné jméno, vznikla přece jenom docela jm~ verel'noprávní korporace s novým zákonným zastul:ntelst;'em a ne'sejde am !,I.a
tom, by-Ii snad za podklad o,rgam~ace one, no've ko:porace .vzat ~n-:
vější z"kon, který platil pr'Ů puvodm staré mesto, kdyz t~ vzmkl,praym
subjekt docela n,ový. V otázce právní totožnosy původ!,l!h? n~dele,,;eho
města a obou jeho části nemůže tedy žalobkyne nIC vytezltr am z byv~:
léhO' uherského zák čl. XXll:85, ani se zákona čís. 11/18 sb. n. s., amz
sejde na tom, zd,:.lze při ~měnáchv ú~emí si!át~, na~!avšíc~. po;tle mírových smluv, pOUZltI v otazce ~onlI!,U1ty prav!,ll'~? r~du ne)ake obddby
z právního institutu cesse, kdyz OIta2iku tu vyresll zakoll ,ČIS .. 11/18 ~b;
z. a n. Nemůže tedy míti žal,obkyně úspěchu, P?k~d SVU] na!.ok opl~a
o totožnost právního subjektu ?ez zřet~le ke z~e~a~, .nast~vsl:n vdu:
sledku mírových smluv. P.rotoze pak Jde o ungmalm vzn!k z~I,o,vane
korpmace, padá,um také ~onstfUlkce přech.odu, nebo 'korrealIty za~azku,
pokud je budovan nalotoz,,;osh O~?U subjekt~; ~uslla ?y tedy zalabkyně, aby měla úspěch, pfOl~azatr ne]akou speCl~lm}raVn1 norn;u, ktero,!
by byl převod závazku na zalovanou stranu p'ravn~ upraven .. Z~lobkyne
sama připouští, že se převod závazku souk~omo'Pra~'mho, o Jaky tu Jde,
nedá dovoditi ani z ustanovení smlouvy tnanonske (ČIS. 102/22 sb. z.
a n.), ani z pařížských protokolů čís. 81 a 82/31 ~b. z. a n. Do~oz~]~
solidární (korreální) ručení oboučás,tí z toho', ze pry v po~stoupene, vets~
části uherskéh'Ů Komárna československé repllblice dluzn,o sp'atrovat~
cessi v mezinárodně-právním smyslu. Než z p0.stupu vzniká nový nárok
jen postupníkovi, kterým ža[;obkyně anI podle tet~ kons.truk~e by ~ebyla;
Žalobkyně má tu zajisté .na mysli, že jde o pre~z,e~1 'prav ! zavazku
v celku, tedy do jisté míry universální sukcessl nove cast!1 do vsech prav,
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ale také ,do všech závazků původního města n ' , '
"
po,;u s lIm, co uvedeno bylo již mrhoře t t" e?el~neho, ':lez to Je v··'
zpusobem originálním a že není
" , a ll, ze zalovane město
leného města, Nemusí tu 'íti ú ,~ravn~m }ukcesorem
m,;sí ?ýti ,dotčena, pokud Jjde o z~~~opra:" ~alobkyninjch,
praVtl eXIstenci a závazcích se nic nez~~~~!IOnavstr~ned'
. na
v Ja em rozsahu nastala změna a 'e r d ' " ~asa e nesejde
ská či naopak pro,tože to snad Jo ~ I o t~zena čast větší
část··
dávky žalobkYniny nikoli však mu:e m~l! význ,am pro hodnotu
o originální vznik ~ové právní Osbbo otazk~ pre~hodu závazku,
společno,sti (pokud ovšem nejde o y, na J;r, nov~ho spolku nebo
o,, z, o" kteréž ustano'vení zde však f~eyzeb P?dn~k~ v~ smyslu §
bytl zvlášf normováno převzetí ted t!m nepr!ChaZI v uvahu), pak
na druhý a ni'koli zánik záva;ku y PJevod, zayazku s jednoho sulbiekl
v právním smyslu slova nově vchá; ?, pravm, osobnosti, která
tu tecty žalobkyně nemůže ml'tl' u' ,VhZIVOt a zavazku tedy neměla
10 ' k ' "
"
spec u pokud by m'l
'
glC e pOUZltí předpisů platných p 'o;n ,"
e a na mysli
~kých obcí, protože jednak tu 'de . 1 e e?l ~polečností nebo
jd~ o speciální předpisy kter}ch °n~rot pravn! o,sobnost, jednak
mImořádný příp d
(
.. ,
ze . eze vseho' obdobně fY'O užíti
mětem míro " a I' vyp yvajlCI z územního rozhraničení J' ež
. '
"
ve sm ouvy, Jde tu o novo
"."
'
tak, Jak je tomu u nově vzniklého t'~ ve:ejn0J'ravm korporaci
ukládati břemena která mu neb
s a, ' jemuz nelze pořadem
kterých výslovně' nepřevzal jak ~Ia bullo,zena Imírovými smlouvwmi
sb, z, a n, Tento záJkon t'k~ s o, Y ~ vys oveno v zákouě čís,
'
tam vyslovené platí ZajiS~ tak~ t~~e~jeno~ závaz"ku stát~; než
vrcholnou, nýbrž o jinou rovn" ' ,e, nej' ~ o ,verejnopravní koroc,,,,'i'
z
vznik dovozuje z mírových smlu: Ž:~eJ~lopravm korporaci,
o, z, o" žalobkyně v dovolání .I'ii neupYIaSt'O?
nUje,ručenl za podmínek§
čis.
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dos:-~~~r~1tr:~:ug:~lj:t~ t;~~~~:en ro~vod z výhra~é

vlny nesamostatnou žalobu O otázce vin n
rozepre f~zsouzene, by podala
d?"táhal:i obnovy původního spok zad~~~~u m~~lstv!, muže se však
Vlny na rozvodu, byť byla zatím již podle § ~i30 cm. ! c. t. s. v otázce
luka manželstv! a puvodní výrok o vině b I f?ZI. zák. povolena rozusneseni.
y prevzat do rozlukového
(Ro~h, ze dne 1,5, listopadu 1935, Rv I 1662/35.)
Srovnej sb. n. s. 6s. 13503, opačně sb. ll. s. čís. 8762,

Proti žalobci byl na žalobu . h
'
zmeškání, jímž byl v loven ro.z~~ o ma~zelky, vynes~n rozsudek pro
hradné viny žalobcor (tehd v z'al~d m~hnzelsNtvl spornych stran z vý.b
'"
J
vvane o), yoí domáh' a'
, '1 'b
y
00 no,vy tohoto nzem z důvodu § "30 č'
7
'
, ,.
se za o ce
manželství bylo bud' rozvedeno' z ~vin I~'l' c', ':' s'cb zadaJ~ současně, by
ných stran, a tvrdí, že v

době vynes~n~ar~~~~~k~e p~oz ZV~~k~~Sun:brr;

okolnosti, zakládající zavinění manželky na rozvodu, totiž
m,ulže].s,ká nevěra, která, kdyby ji byl mohl ve sporu uplatňovati, by byla
rozhodnuti jiné, než se stalo povolením rozvodu z výhradné
žalobcovy. P r v Ý s 00 u d povolil rozsudkem pro zmeškání obnovu
:>. ~r.n e žalobní žádostí. O d vol a c í s O u d žalobu zamítl. D ů vod y:
,,(lV_Ua manželství a zájem veřejnoprávní nepřipouštěj i, aby řízení o rOZvod manželství skončené pravoplatně ro,zsudkem bylo povoIenímobnovy
rušeno, zvláště I<dyž mezitím twké již i rozluka manželství na základě
provede~ého sporu rozyodovéhO byla pravo'I?lať.ně vyslovena; takový
postup jest"n:mysh~elny vzhledem k _dusledkum, které by pak nastati
mohly, zvlaste se zretelem k tomu, ze strany rozloučené pravoplatně
uzavříti mohou nový sňatek manželský. Pokud se tkne o,tázky viny,
dlužno uvážiti, že žalobce v žalobě o obnovu neuvádi žádných skuteč
nosti, které by vyvracely skutko'vý podklad rozsudku pro zmeškání ve
sporu rozvodovém, zejména v útázce jeho viny na' rozvodu, nýbrž uvádí
jen okolnosti o manželské nevěře žalované, zakládající zavinění žalované
na rozvodu, tvrdě, že mu okolnosti v době vyneseného rozsudku pro
zmeškání ve sporu rD'zvodovém známy nebyly, Manželství sporných
stran bylo rozvedenO' pravoplatným rozsudkem pro zmeškáni, prO' jehož
skutkový poklad platí předpisy § 39'6 c. ř, s. Soud, ro~hoduje o návrhu
na vynesení rozsudku prD' zmeškání, musil položiti svému ro,zhodnutí za
základ skutkové údaje žaloby rozvodové, pokud nebyly vyvráceny před
loženými důkazy, a poněvadž údaje ty týkaly se důvodů rozvodových
a otázky vihy žalobcpvy na rozvodu, nemohl se obírati také otázkou
viny žalované na rozvodu manželství a na jeho rú'zvodu, neboť otázka
viny žalované při rozsudku pro zmeškáni nemohla vůbec přijíti na pře
třes, když ohledně ní nebylo ve skutkových údajích žaloby žádného podkladu. Při rozluce podle § 17 rozl. zák. bylo pak nutno převzíti výrO'k
vině na rozvodu do výroku O' rozluce, neboť nebylo lze podle citovaného předpisu nic k němu přičiniti. Z toho vychází, že jak v ro,zvodovém ,sporu, tak i v rozlukovém řízení bylo toliko vysloveno, že na
rozvodu a rozluce jest vinen žalobce, ale nebylo v nich vyslo'veno, že na
rozvodu a rozluce vinu nenese žalovaná. Z tohO' plyne, že otázka viny

°

žalované na rozvodu a fnzluce není věcí pravoplatně roZSouzenou, a

tudíž výrok o vině žalo,vané na rozvodu, pokud se týče rozluce, muže
vždy býti vydán ve sporné cestě, Z toho všeho, co shora uvedeno, však
vyplývá, že výroku o vině žalované na mzvodu, poklid se týče rozluce,
nelze se domáhati prostředkem žaloby o obnovu, třeba, že následkem
nedostavení se žalované k roku byl tu podklad zákonný (§ 396 c. ř, ,s.)
pokládati skutkový přednes žalobce za pravdivý, neboť tento rozlukový
podklad nevyvrací nijak skutkový podklad rozsudku pro zmeškání vyneseného ve spúru rozvodovém, zejména o otázce víny žalobcovy, CI které
v tomto rozvodovém spooru již pravoplatně bylo rozhodnut:o, nýbrž prokazuje jen okolno,sti o manželské nevěře žalované, zakládající zavinění
žalované na rozvodu, o kterémžto- zavinění však v procesu rozvodovém
vůbec jednáno a rozhodnuto nebylo, Právě proto nemá tu k dosažení
rozhodnutí o tomto zavinění žalované na roz\'odu (rozluce) místa žaloba
o obnovu, která by předpokládala, že o vině žalované ve sporu rozvodovém bylO již třeba negativně rozhodnuto, a jejímž cílem by tudíž hylo
vymocí příznivější rozhodnutí v této otázce pro žalobce. Rozhodnutí
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o ot~zce .v~ny žalované na rOlvodr: p~ případě i rozluce mo-žno se
domahatl zalobou samostatnou, IlIkolIv však žalobou o obnovu.
Ne j v ~ Š š í s o ~ d obno~il rozsudek prvého soudu se
se ro,volena obnov~ tyka .len vy:oku o vině na rozvodu; důsledke
zru~IlI ozsudek v zaklad~1 rozepn, ale jen co do viny na rozvodu ~n
prvemu soudu,. by hlavllI spor, pokud byl důvody obnovy dotč '
projednal a jej rozhodl.
en,
Důvody:

Předeslati nutno, že okol'nost, že základní rozepře b I
ro:;sudkem pro zmeškání, nevylučuje obnovu řizenÍ pro n~v~
pruvody, nebo! §.530c. ř. s. ~e směru tom newzeznává a z nn-,,,!,,,
SU~ku P}O zmesk~r:I. (§§ 396 az 399 c. ř. s.) to neplyne, nýbrž ..... ".;.
tO,hko" ze dOSt~VIVSl se strana v obnoveném řízeni nemusí již doka:wvatf'
plav,dlyo~t sve!lo sku~kového přednesu, jejž soud svému mzsudku
zmeskam polozIl za :;akj;ad (~'fov. rozh. čís. 4924 sb. n. s.). V
SpOl II o ,ob.n~vu (Jenz s~ončlI proti žalované manže1'ce také .,.
.
P:o. ~mesk~m) spoJuJe zalobce žalobní žádost o obnovu se
'
vecl nlavm a .dom,áhá se ve věci hlavní toho, by manželst.ví
rozve?e,no. z ~lIly zalované nebo z viny obou sporných stran. Ne'tře-h.
t~dy resltl otazku, zda by bylo lze vyhověti žalobě o obnovu
. , '.
veho sporu, kdyby ~ylo ,I?anž:,]:stvÍ n~jen již pravoplatně rozvedeno,
ale ~ )ako y s~uz~~.em pnpade - take pravoplatně rozloučeno, neboť
nen! zakonne prekazky, aby I po pravoplatné rozluce, povolené usnesemm, podle § 17 rozl. zá:k.,.~o něhož byl převzat z rozsudku v' rok
o . Vllle, byla ,povolena, Jde·1I zal obcI podle jeho návrhu jen o zdiěn
~yroku ? vme .na rozvodu. Při. ž~lobě o obnovu řizení z důvodu § 53~
CIS. 7 c. r. s'c o Jakou tu Jde, nem treba, aby no'vé okolnosti a průvody b I
b~zvrhradr:e .způsob!lé přivoditi přiznivějŠÍ rozhodnutí v hlavní
nybr.z St~ČI Jen moznost takového příznivějšího rozhodnutí. S tohot~
~lecJ;ska J~st l?osu~ovati také důvody tohoto rozsudku dovolacího soudu
J1;nIZ nema bytr pred~íháno, rozhodnutí sporu v hla\'ní rozepři v otázc~
~lIly na rozv?d~: V puvodnrm sporu bylo manželství sporných stran na
zalobu ma!,zelelllLl kontumačním rozsudkem pravopla:tně rozvedeno
~ v:?y m.an!elovy. Prvý soud v onom sporu shledal podle přednesu manzelelll,:> jeJZ bylo pol(];~da!i za pra\'divý (§ 396 c. ř. s.), vinu samozřejmě
.len u za~ovane~o. Nem vsak vyloučena možnost, že by byl jinak posuz~val ?~azku vmy na rozvodu, 'kdyby byl nyní tvrzenou manželčinu neveru ZJ1sťov,:~ a o ní uvažoval, neboť podle § 12 dvo-r. dekr. ze dne 23.
s:pna 18:9 CIS. 15.95 sb. z. s. a § 6 min. nař. ze dne 9. prosince 18917
ČIS. 283 r.. z. m~sl r?zsude~. o, ;oz~odu vždy také vysloviti, zda jeden
nebo ~lruhy manzel, CI oba, CI zadny z nich, mají vinu na rozvodu. Od-.
vola,cl s0!ld vychá~el z, názorllJže ~alo'?a O obnovu nemá v tomto pří
pade t.ake p:o'to mlsta, ze manzel ma pravo domáhati se zvláštní žalo,bou
soudmho vyroku o vině neb spoluvině manželčíně na rozvodu, iežtorozvod byl vysloven rozsudkem pro zmeškání, kde o- vině manže'lčině
nebylo lze uvažovati. Odvolací soud zastává názor, že kont!umačním
rozsudkem nebyla otázka viny manželčiny rozhodnuta a že by žalobě

roze;l

Dvě

v té

příčině

nebránila

překážka věci pravoplatně

rozsouzené.

odvolací soud neodkazuje k rozhodnuti nejvyššího soudu čís. 8762
sb. n. s., zastává tutéž zásadu, jaká tam byla hájena. Ale s odvolacím
soudem nelze souh,lasi!~ a nelze udrže!i právní zása,du, ~yslove~o~ v uvedeném rozhodnutI. Vec pravoplatne rozsouzena predpoklada podle
§§ 232, 240 posl. odst. a § 411 c. ř. s. totožnost stran a totožnost věci
v obou sporech; totožnost věci předpokládá, že právní důvod i žalobní
nárok v obou sporech souhlasí. Uče lem těchto předpisů jest, aby se bylo
vyvarováno možného vydání několika rozhodnutí sobě odporujících
O téže věci (na př. rozh. čís. 2788 a 3783 sb. n. s.). Jak bylo již řečeno,
má soud v rozvodovém rozsudku z povinnosti úřední vysloviti, zela jeden
nebo druhý manžel, či oba, či žádný z nich, jest vinen rozvodem. Vysloví-li soud, že manželství- se rozvádí z výhradné viny strany žalované,
vyslovil tím již také, že strana žalující nemá viny na rozvodu. Nabude·li
takoVý rozsudek moci práva, jest tím otáZ!ka viny na rozvodu mezi manžely s konečnou platností rozhodnuta a nemuže býti předmětem jiného
samostatného sporu. Pro otázku tuto řešenou je zcela nerozhodné, zda
šlo o ro,zsudek konlradiľorní či kontumační. Při rozluce podle § 17 rozl.
zák. převezme se prostě výrok o vině do rozlukového usneseni a nesmí
na něm býti zase nic měněno (rozh. čís. 413, 7837 a 9766 sb. n. s.). Poněvadž manželství sporných stran bylo v původním sporu rozvedenCJ
z viny manželovy, při čemž do usnesení povolujícího rozluku, byl pře
vzat výrok O jeho víně na rozvodu, bylo wzhodnuto v té příčině pravo·
platně mezi týmiž stranami a o téže věci (srov. rozh. Ns. 1350'3 sb. n. s.).
Lze se tedy domáhati změny výroku O vině jen žalobou o obnovu (neh
o zmatečnost), nikoli žalobou samostatnou. Posouzení účinku žaloby
o obnovu ve zmíněné otázce nutno ovšem ponechati rozhodnutí soudu
v hlavní ro'zepři. Poněvadž však stačí jen možno,st příznivějšího výsledku
a není vyloučeno, že by soudy v hlavnf rozepři uznal'y na vinu man'želčinu nebo aspoň na spoluvinu, byla žaloba o obnovu z důvodu § 53'0 čis. 7
c. ř. s. odůvodněna, když jinaJk podle přednesu žalolhcova, jejž nutno pokládati podle § 396 c. ř. s. za pravdivý, dány jseu tu její předpoklady.
Žalobce totiž výslovně uvádi v této žalobě, že teprve dne 9. června 1933
se dozvěděl o nevěře manželči'ně, t!akže, podav žalobu o obnovu dne
7. července 1933, dodržel zákonnou lhírtu, stanovenou v § 534 Čí's. 4
c. ř. s. k podání zmíněné žaloby.
čis.
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Směnou části zabrané půdy za půdu nezabranou (§ 24 příď. zák.)
vstupu jí nezabrané pozemky na místo pozemků zabraných a jsou podrobeny všem následkům, plynouchn ze zvláštuí povahy pozemkové re-

formy.
(Rozh. ze dne 15. listopadu 1935, Rv I 1799/35.)
žaloba tvrdí, že nemovitosti, na jichž ideální polovici vede žalovaný
exekuci nucenou dražbou, nejsou vlastnictvím povinného Karla Š. a jehO'
manželky Marty Š., kteří jsou dosud jako vlastníci v pozemkové knize
zapsáni, nýbrž že státní pozemkový úřad v zastoupení žalujícího česko-

-

Čís.

-
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slovenského státu uzavřel dne 27. dubna 1923 s tehdejším
techto nemovitostí Josefem Š. směnnou smlouvu podle ln~í,~žl;Š~~,,~Zi~~niC
státnim pozemkovým úř<tdem tyto pozemky z~ část r
.
zemku pro účely pozemkoreformní. Státní ~u'Zelm,ovv
roku 1923 pozemky ty od Jo,sefa Š. převzal a
dl
ze. de~ 30;,ledna 1920 čís. 81 sb. z. a n.
do drž~~í :
z casll ]mmu a Anně M., z části Václavu a Anně R. a z část'
a Heleně Š. Títo přídělci od té daby pozemky ty drží a UŽívaj/
potom podle smlouvy svatební ze dne 1I. července 1929 stal" a
. . vas
I t m'ky nemovitostí těch Karel a M 1 Se
m ovmml
t
Josefu Š. k'h
uzavřel s nimí Státní pozemkový úřad v zastoupení česko s ar a
státu novou smlouvu směnnou ze dne 26. srpna 1931 podl
odevzdalI ony pozemky do vlaslnictví československého státu' kte e,
za ně od~vzdal přídělový pozemek parc. čís. 245/7. P r v Ý 's o ur~
lobu, zamltl.
v 0,1 ~ c í s o u d uznal podle žaloby. D ů vod y:
v~vody, ktere zalujlcl strana vyvozuje z knihovní poznámky ~._ .. "
nel20 p~evzetí, nepřicházejí vůbec v úvahu, poněvadž k ,poznilm"e
dosl o az po. to'n;, kdy žalo,:anému exekuce nucenou dražbou byla
lena. Vlastn!ctvi k nemo':ltym věcem dle § 431 obč. z. na:bývá se
:,kl~dem. pTa;,a vl~stm~keho. V~ob~ povolení dražby a poznámky
jem, drazebmho nzem byl povmny Karel Š. vl<tstní'kem
V teto době nebyla v knihách vyznačena poznámka ve
o P?zemkové refo;mě a rozhodný je pouze skutečný knihovní
kohv stav fa~!lcky. I, kdyb~ dOSl? ke směně po'zemků žalující str,anO'lI
~~l zene, .k~yz !ato smena kmhovne pro.vedena nebyla, nemůže to býti
ujmu p:avum zalované strany, jednající v důvěře ve stav knihovní a
datečna P?zn~mka ,~amyšleného převzetí nemohla proto zpětně
bll! na prav,: :aJovanou stra~ou v důvěře v knihovní strav nabytá.
e) v y s S I S o u d zruSlV oba rozsudky uložil prvému 'soudu
jednam a rozhodnutí.

?q

zlahuje se i na pozemky již dřive přidMené, dále ustanoveni § 31
v zák., podle něhož pouhým přidělem dostává se přidělci nemovit sti takže nabytí .přiděleného pOlzemku uskutečňuje se pravoplatným
kOon~čným přidělovým rozh?dnutim stát~ího pozemk.o,:éha úřadu a ne;,í
potřebí ani vkladu do kmh am hmotneho odevzdal1l pozemku, tak ze
~a nemají mí-sto ustanovení §§ 431, 440 a 444 obč. z"k. (rozh. 7862, 7960
: ,lenární usnesení čís. 12916 ~b.~: s., srovnej též. rozh.6?J4 sb. n. s).
NjlŽŠí soudy posuzovaly sporny pnp~d jen s hledl~~!, ob~~ns~eho zakana a nikoli~ ~ .hl~dl'ska poze?!kove refonny, jeJlz, ~vlast~l povaha
. účel má v zapetl, ze nelze pOUZll! ustanovem občanskeho zakona, ~o
~ud tomuto účelu překážejí. Poněvadž následkem jednos~ran~ého pra;,níllO stanoviska nižšich soudů nebyly provedeny o tvrzemch zalo,by dukazY, ač správno'st jejich kromě odstavce prvního žaloby byla ;alovaným popřena, je řízení kusé. K tomu budiž podotknuto, že od,::,olayah se
na důvěru v knihy veřejné nemá podle"ta~lO, ,co bylo n~hore ,re~e!lo,
v lomtlo případě místa a že podle § 23 pndeloveho zakona Jest statm, pozemkový úřad povolán, aby hájil ohledně přiděleného~ajetku zajm~
ozernkové reformy a jest nejen oprávněn, ,!ýbrž i 'poymen. zakro~l!l
~šude kde pokládá zájmy ty za porušeny, takze je akllvlll leglll mace zalující 'strany v tomto sporu odůvodněna (mzh. 5851 a 82'54 sb. n. s.
čís.

K zajištěni peněžitých pohledávek muže býti povolena i úschova zabavených svršku podle § 259 ex. ř. jakož i ~ři!<á,z~n! zabavené tx?~e
dávky k vybrán!, toto však s dodatkem, že přikazam pohledávky (vyz\Vného) dosud nesplatné stane se účinným teprve jej! .splatností. c ...

. l':

Důvody:

Podle § 24 přídělového zikom čís. 81/2'0 sb. z. a n. může
poze:nko.vý úřad pro účely pozemkorefo-rmní za přiměřenou část zabr";.ne pudy do.~odou s účastníky směniti půdu nezabranou. T"kovou
smenou vstupuJ'. nezabra~é pozemky ~a místo zabranýoh, na:bývají
r~kteTU. poze:nk~ zabranyc~, ):odléh':F omezením, jež podle § 23
z':~', muze statm pozemkovy urad urclti, aby se vyhovělo účelům, které
pndel sledUje, a JSou podrobeny všem' následkům plynoucím ze zvláštní
P?va~~ pozemkové reformy a všem ustranovením pozemkové reformy se
~~kaJlclm. Platí tedy o nich zejména ustanovení § 16 záb. zákona
CIS. ~15/19, podle něhož nemovitost je zabrána, i když zábor poznan:,en";.n n~ní,?á1e § 7 té~Ož zák~na ve ~nění zákona čís. 108/21, podle
n~hoe }ClZem ~ zavazem .zabraneho majetku vyžaduje svolení pozemkov,eho uradu a jest bez něho, neplatné, dále ustanovení § 2 odst. 1 zák.
Čl.S. 93/3,1, p~?l~ něhož půdu, která nebyla přidělena jako rolnický ne·
dli, jes,t .do ;u·c.'te doby dovo!eno ,propachtovati, zcízit!i a zatížiti jen se
s~ole~lm statl1lh~'.pozemko;,eho ;uradu, kteréžto omezení postihuje při
deleny pozemek Jlz ze sameho zakona i bez zápisu do pozemkové knihy

14708.

(Rozh. ze dne 15. listopadu 19'35, R II 500V 35 .)
P r v Ý s o u d povolil k vydobytí již splatn~c1; dávek výživného ~y~
máhajíci strany exekucí zabavením, uschova!llm a prodeje;n svrsku
jakož i zabavením a přikázánim mzdy po:vmneho s obmezelllm podle
zák. čís. 314/20 sb. z. a n., návrh na povolení zajišťo."a.cí exek~ce k vydobytí budoucně dospívajících částek týmiž exekučlllm~ p'ro~tredky z~
mitl. Rek u r s n i s o u d vyhověl i v této části exekučmmu nav;hu. D ud y: Podle § 6 zák. č~s: 4/3.~ platn~ho již v.době ~~v:h.ovapea povolené exekuce jest povah tl. zaJlsťov~~l exe~ucl ,k, zaJlst~m davek s~lat~
ných v jednom roce, jakmile se ,zahaJl prolil dluzmku ex~ku~.,: k vy~obyh
některé dospělé pohledávky, t"kže lze náv~~ ~a ~xekuCl ~aJl~ť.ov.acl spojiti hned s prvým návrh,~m exekuční~:. an~~. Je treba asvedčth, ze by se
jimrk dobytí dávek zmanlo nebo znacne ztmlo.
N e j vy Š š í s o u d vyhověl částečně dovolacímu r~kursu tak, ~e
povolil k zajištění vymáhaného nároku exekucl, zabaven!m a uschovaním svrškft a zabavením a přikázáním k vybrálll, dvou trell.n mzdJ:: povinného; .přikázání pro výživné dosu~ nesplatne pod podmmkou, ze se
stane účinným teprve jeho splatnostl.
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DŮVOdy:

,. Podle ustanovení § 374 rv' o j ,
:Itých pohledávek býti pov~leKy 't~la;ec ex. r. ,m?hou k zajištění
cetm.o uvedené. Jiných exekučních
I, o, ex~kucnl ..1?r?středky tam
hlecla~ek zákon nepřipouští (s-rov ~ostredku k zajlstení peněžitých
bavemm svršků ,může býti P0'vOl~n~·· n .. s. 3833, 10827). Při tom se
1 JeF~h yschování ve smyslu §
ex. L, neboť i toto slouží k úč 10,
proSl~~e 1897 čís. 2'5801, čís. J4u~ě~fJ~stenL (VIZ nař. min. sprav.
mentar a Hora: SoU'st1ava exekučního lllk~ mm. sprav., Néumannův
proto rekursní soud k za'iště .
,pr:,va § 57 str. 284).
~1 vyma?ane pOhled,á';ky výživného
tu jde!' povolil exekuci
prOdeJem. Pokud pak jde o po ab,fve,illm.. ~ ,UsCh?Vanlm svršků tél
bavené pohledávky k vyb" , vo. e?1 zallstovacl exekuce pn'K' a"iní
povolení exekuce k Zajiš;:~/' n~~.l u:s~ano,vení § 374 ex, ř. na
dávky k vybrání avšak J'e
bvyzlvne, o přikázáním zabavené
n'ym, ponevadž
,
' takto přik'
n s 0' , mezemm
'I
'
se
' t . v dodatk u na.ezu
shora
ného nepovoluje.
aza11i o plO dosud nesplatné splátky

mimo

čís. 14709.

Pensijnímu pojištění nepodl'h' ",v, .
.e a Clsník, Jenž vykonával
nlho číšníka jinak s ' 'bok
službu číšnlka ObSIUhiilciho~u JednQhQ dne v týdnu zastával
(Rozh. ze dne 15, Hstopadu 1935, Rv II 479/35.)

0-an~el žalobkyně Kare,l, H. v konáv ,I "
.
•
vov
>,Fruhstucksrechner«), záležející t
~ ukony lamuho. clsnlka (I': zv.
dm poledne zastával službu' k v", ?m ,ze od 7. hodIn rano do 12 hoEc~ho, odpoledne a veČer za~~áv~~S~l.l~a obs!u?ujíCíh?, ta~.J ~íšníka Účtú
J1Clho a Jen jednou týdně zast
YI1fadne Jen sluzbu clsmka obsluhu_
který byl v podniku ustanoven upOva " Odr;~l~dne i večer Rudolfa P-e
Poněvadž nebyl žalovan' m ", vr.cvhl1lm člsnlk;'l;' (účtujícím číšníkem):
ivrze~í žalobkyně pensíjJmu ~r~m~~~~ ~olltl~slt~mu pojištění, ač podle
ova~~n; Ueho dědicích) placení rent v
,,~a, .oma~:, s,~ tato na žav
pe~slJl1lmu ústavu, kdyby byl je'í
~ ?,S}' k!era ~y Jl pnslušela proti
hlasve~ .. Žaloba byla zamítnuta sJ o u ~lnze r~dne a v,:a,s k poji~tění při
v y s S 1 m s o ude m z těchto
y v sec h trl s t o II c, n e F

t

rI

dŮVodů:

Pokud jde o. otázku, zda Karel H

d .

poji~!.ění, platily v době jeho záměsí P? ieila,]; .,povinném.u pensijnímu'

'k
nadll! y o, z"kony: Zakon ze dne
16. n]na 1906 čís. 1/07 ř z
z
'k
. ., za on ze ne 5 unor" 1920
89/
'. ". n. a. za on ze dne 21. února 1929 čis 26
CIS.' 20 sb.
plveho zakona (čís 1/07 v
) K
.
sb. z. a ,n. Podle
arel 1;1. nebylv by podléhal pensijnímu pojištění a~i tehd r.~.
mka ...N~ní třeba se obírati lfázk~~b~d~a~aval sluzbu .uČtujícího číš
penSl]ll!m.u pojištění s hlediska zdkon č' al ~6/H29POdlehal povinnému
1 kdyby Jeho pojistná povinnost byla ~al~:
"te sb.~. a n., ne'hof
zena prve Ílmto zákonem ,
Vo

by žalobkyně nabýti nároku na vdovský důchod pro nedostatek čekací doby. Karel H. zemřel dne 12. prosince 1929 a podle § 25 cit.
zák. má pojištěncova vdova na vdovský důchod jen tehdy, jestliže pojištěnec v dob~ s,:ého úmrtí poží;,al důchOdu invalidního; nebo starobníhO, anebo mel narok na tento duchod. Podle § 16 CIt. zak. jest pak nárok na důchod invalidní a starobní (§ 15 čís. I zák.) vázán na dokonání
čekací doby šedesáti příspěvkových měsíců, jichž H. ~ kdyby se před
pokládalo, Ž:' n~podléhal před. !ím pe~sijnímu pojištění, ~ nemoh'l nabýti, an dotceny zakon nabyl uCInnosh dnem ,1. ledna 1929 (§ 198 zak.
čís. 26/29 sb. z. a n.). Jde tedy t!ollko o to, zda Karel H, byl pojištěním
povinen podle z:ikona čís. 89/20 sb. z. ,a n. V tomto směru je zase rozhOdné ustanovení § 1 odst. 2a) cit zá!k., podle něhož jsou pojištěním
povinni zaměstnanci, kteří vykonávají převážně práce duševní, nebo
kteří k pracím jiných osob pravidelně dozírají.
Karel H. vykonával
úkony ranního číšníka (t. zv. »Friistiicksreohner«), záležející v tom, že
od 7 hodin ráno do 12 hodin poledne zastáVali službu jak číšníka obsluhujícího, tak i .číšníka účtujícího. V dopo'ledních hodinách obsluhoval
tedy hosty a přijímal od nich peníze, a ježto byl sám v kavárně, jest
opodstatněn závěr, že manuelní výkony ryze číšnícké jako donášení nápojů, nápomoc hostů při svlékání a oblékání, donášení novin, telefonních seznamů a pod. převyšovaly duševní úkony (výpočet účtů a příjetí
peněz od hostů), zvláště, hledí-li se k známé zkušenolsti, že dopolední
obchod je pouze podřadnou částí celkového obratu v kavárnách, DáJle
bylo zjištěno, že odpoledne a večer zastával výhradně jen službu číš
níka obsluhujícího a jen jednou týdně zastupOtval odpoledne i večer
Rudolfa P., který byl v podniku ustanoven vrchním číšníkem (účtujícím
číšníkem). Hledí-li se k tomuto celkovému zaměstnání Karla H., nelze
tedy důvodně za to míti, že konal převážně služby, které vzhledem k požadavku určité kvalifikace II vzhledem k významu a důležitosti vykonll
pro podnik vybočovaly z mezí rázu obyčejných t. j. služeb číšnických,
jež lze pokládati jen za výkony rázu podřadného.
čís.

14710.

Jestliže kupitel zabrané nemovitosti slQžil závdavek na kupní cenu
s výhradou, že jej obdrží bez úrQků zpět, Qdepře-Ii státní pozemkový
úřad zásadně souhlas ke zcizení nemovitosti, a jestliže tento souhlas byl
skutečně odepřen, jest prodavatel povinen vrátiti závdavek bez Qhledu
na tOl, že Státní pozemkový úřad dodatečně své rQzhodnuti zrušil a vyhradil si nové rQzhodnuti.
(Rozhodnutí ze dne 15. listopadu 19.J5, Rv Ul 1071/34; důvody viz
Úr. sb. čís. 2304,)
čis.14711.

Kdy jest poškozenému, jenž nemůže pro sníženou pracovní schopnost 500/0 hledíc k neutěšeným hQSpodářským poměrům nalézti práci
vůbec, přiznati náhradu celéhQ výdělku.
(Rozh. ze dne 16. listopadu 1935, Rv I 2519/33.)
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čís.

14712815

, Niž š í s o u cl Y přisoudily žalobci, žalujícímu z důvodu
skody podle § 1320 o. z. nahradu za cely' ušly' vy'd'l k .
pokt'h
' o
eelza
r v n ~rou j edo pt.:ahctovnctI o nezpuso bilost byla snížena na
P , ,1 S o U z, e~ o o uvodu: !':',ezpůsobiIost prawvní
u za!obc\ po I I meslcu, na to se smzda, ale ještě byla
ktera trva dosud dle stavu vyšet'řeného v polovině T I
za to, že žalobci přísluší náhrada za úplnou ztrátu zZ~fisobilosti
~po dobu! po kterou dl~ posudku z~.'lJliCe lékaře se nezpůsobilost
zIla, a t0,lednak proto'.ze, znalec pnp!,stil i po zlepšení snížení
o 50%, jednak p:oto, ze 1 5Q% nezpusobilost se stanoviska
nutno p~s~zovaŤ! ve ~kl!t'ečnosti i nadále jako plnou
leK:anlkéh,
(IPO%), jezto nelze, zejmena v době nynější nadbytečné
vyc~ sll pracovních oče'Kávati, že by mohl žalobce zjednati si ,,'.
kt~re by byl při své obmezené schopnosti pracovní a že by bYl6 rlac1 ,
mestnavatele přiměti ku jeho přijetí.
'
ze
Ne j vy

Š

š í S'Ú

U

d nevyhověl dovolání.

možného výdělku i za dobu, po kterou trvala zmenšená, t. j,
nezpůsobilost ku práci, tedy za dobu od 21. února 1931 do 20.
áří 1932. Při tom nerozhoduje v tomto případě jen sC!lOpnost k výdělku

~ama o sobě, nýbrž hledíc k tehdejším již ne utěšeným poměrům hospo~

dáfským i možnost výdělku, to jest možnost nalézti práci vůbec, takže
souzeném případě úbytek výdělečné způsobil'Ústi se rovná úplné její
ztrátě.
čís.

14712.

°

li § 26 (1) čís. 3 zák. ochraně nájemníků ve znění vyhlášky min.
soc. péče čís. 62/34 Sb. z. a n. a §§ 16 čís. 1 a 17 zák. ze dne 3. prosince 1868 čís. 59 z, z. čes.
Chudinský fond obce v čechách se základnlm účelovým jměnlm jest
pokládati za samostatný právní podmět., DUm připsaný v knize pozemkové chudinskému fondu není ve vlastnictví, nýbrž jen ve správě obce.
(Rozh. ze dne 16. listopadu 1935, Rv I 1893/35.)

Dů

vody:

, Otázku, zda žalobci přísluší nárok na náhradu 100% ušlého
delku 1 za dobu, jJ?,~tero'll byl znalcem uznán neschopným k práci
50%, posoudIly mZSI ~Oll'dy spr~vn,ě. V příčině náhrady ušlého vydélku
u~t~norv?je . § 1325 obc. zak., ze jest poškozenému nahraditi
us!y;a, je-ilI poškozený k výdělku nezpůsobilý, l!éž výdělek příště
zejlCI; Jest tu míněn výdělek, který měl poškozený před úrazem a
mu ?asleclkem úrazu uniká, takže jest mu nahradití tolik kolik by
vyd~lat!, kdyby byl zdráv, Dovozuje-Ii se v dovolání že' při posuzován'
opravnenosti ušléh.o, výdělk~ podle § 13250bč, z~k, nelze přihlížet;
~ ~ko,lnostem, ktere s!<.??U zpusob~ly zvenčí a které nastaly bez přičiněni
~kudcova, :. j. k nyn':;jSlm knÍlckym poměrům na pracovním trhu, a že
za!obc: al1l net~rdII, ze P5ac, hleda: a nenalezl, a že soud mimo to pře
hledl, zev dob~, kdy. ': :alobce jJ~est~la .prawvní n.ezpŮsobilost (21.
unora 1931), nebylo ,Jeste hospodarske knse nebo knse na pracovním
!rhu, nr;lze u v, té ~š,:;obecnosti dáti za pravdu, neboť otázku, zda po~
sko,zeny, jenz, čast!ecne jsa obmezen v pracovní zoůsobilo'sti nemůže
nalezÍl zaměstnání při nynější obecné nezaměstnanosti má nár~k na náhr,,;du plného 100% ní~o dřívějš~ho ~ýdělku, jest řešÚi 'pro každý jednothvy pnp'~d,s~mostatne. A tu pnchazl v souzeném případě v úvahu, že
podle zJls,tene~o stavu vě<;i bY1il.~''':.lobc~ před ú,:azem zaměstnán jako
automontel a ze byla li neho zjlstena urazem pnvoděná nezpůsobilost'
pr~c~vl;í, jež byla lÚiPJná~o, I} mě,síc~, na, tO,se snížila, ale ještě' byla
11eJ111ene 5~%11I a trvala Jeste v dobe vysetrení, t. j. v polovině záři
1932. Byl-ll ~o?l~ ~oho!o zjištěnéh? stavu yěci poškozený žalobce úrac
zr;'.': po II meSlCU uplne a pak znacnou merou (50%) až do po!loviny
zafl 1932 vyloučen z možnosti najíti si zaměstnání ve svém povoláni
l~ko. aUVo~onté~, jest sn,ížení výdělečné způsobilosti žalobcovy v pří
čmne ,so~vlslosÍl ,s Jeh~yrazem a jest spravedlivé, aby se mu za toto
vyloucem z volne souteze na trhu práce dostalo odškodnění přiznáním

.n:

Proti soudní výpovědí z nájmu krámu dané žalované fírmě městskou
obcí L. namítla žal'Úvaná, že dům, z jehož krámu je vypovídána, . není
připsán v P?zemkové knize, d.o vilastnic;ví města L., ný~r~ ,do vlastnictví
L. chudmskeho fondu, ktery Je jen ObCl spravovan. N 1 Z S 1 S o u d Y ponechaly výpověď v účinnosti.
N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky nižších soudů a výpověď zrušiL
Důvody:

Podle § 26 (1) čís. 3 nyní platného zákona o ochraně nájemníků, nevztahuje se zákon ten mimo jiné na domy, které jsou od 1. listopadu
1918 ve vlast'l1ictví obce, na domy ve vlastnictví nebo správě státu a na
domy a objekty, které jsou ve vlastnictví nebo správě železnic nebo železničnÍ'Ch fondů. Již z doslovu zákona vyplývá, že u .ohcí vyloučení
ochrany nájemníkfr mělo býti obmezeno jen na d'Úmy, které jsou ve
~ktstnictví, a nikoliv i na domy, které jsou jen ve ,správě obce (srov.
rOlhodnuti čís. 13147 sb. n. s.) Žalovaná firma uplatnila v námitkách
proti soudní výpovědi také námitku, že dům, z jehož krámu je vypovídána, není připsán v po,zemkové knize do vlastnictví města L., nýbrž
do vlastniCtví L. chudiského fondu, který jest obcí jen spravován. Bylo
proto na žalobkyni, aby prokázala, že, ač jí není dům v pozemkových
knihách do vlastnictví připsán, je ve ~kutečnosti jeho vlastnící. Ve směru
tom uvedla žalobkyně, že chudinský fond v L. pení samostatnou právnickou osobu s vlastním účelovým jměnim, nýbrž že jest jako každý
jiný obecní fond součástí obecního jmění a že tedy zmíněný dům, ,ač
jako jeho vlastník je v pozemkových knihách zapsán »L. chudinský
fond«, je ve skutečnosti ve V'1'astnictví městské obce L. Nižší soudy zjistily, že dotčený dům odkázala dřívější jeho vlastnice městu L. jako universálnímu dědici,že obec ta k dědictví se přihlásila a že jí byl dům
v pozůstalostním řízení dO' vlasl'nictví odevzdán. Dále zjistily, že na návrh
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v'ykonav~tele poslední vůle zůstavítelk' b
','
tmy vloze no v knize pozemkové
.} ylo na zald'ade odev7rl,,"'"
n~nou městskou obec L., nýbrž r~rtvo vlastnické, nikoliv pro
vltelce nebyla zřízena nadace r~' . chud~nsky fond, a že P o
usoudil
chudinský fond Z
vla.stnictví chudinského fondu ne Rl' fOU' , ze pouhým zapsáním
p;y. mu schází titul k nabytí vl;sfn sf !e(n§to Jeho v!astníkem, ~u'uel"
zapls staJ! se ,prý jen om lem
o
IC VI
424 obc. zák.) a
:úkem domu jest
{ Oao,Zlust;;lostního soudce, a že
punel"
zalobkyně,
že chuďlns'ky' fo'nd nemuze
vo ";C! soud
sice s
.
by' ť nesouhlasil
' .
. 01111 se k jeiímu názoru že oz ' , I prav11lckou osobou ale
kl
'mého
"
,nace111 »L chudi 'k' f
'
,
,nez označení části obecn'h . ' , ; ,
ns y ond« není
Jprevzatého zjištění nebyla zřízena InO d Jme111 mesta . L., ježto podle
a není tu prý tedy žádného účelové~ a.ce ,p;o chudmský fond
s~udu I~e souhlasiti jen otud olk o Jme11l;
~le s ná~orem'n"'~ ,,"'--'
bY~1 pravnickou osobou, 1e-li zvťá~ ay:, ze ,chu~mský fond
Pravo chudinské je v čech' h
s 111 u~e:love Jmení pro fond
1868 čís. 59 z. z. Podle § 161 ~~ r~pr~veno ~ako'11em ze dne 3.
1. z příjmCt jmění základníht vUtJe se n,,;kla,d na opa,třování ~hl1dí'c!
v obci 2
do
o.
'
us anoveneho na on"I'rn-","'-'
4
".~. uchodu Zalkonem určených 3 '
"
a •. nestačl-h tyto prameny z důchod o' . z
,
vlastníce ustanóvila
ob
.
a ze JI dum odkázala pro chudinsk' f d "ec . za univers!i1ni neolč,kL
a také podle zjištěné dohod
y ,on,' JIZ tedy podle vůle
'
ob
' Y uzavrene
ze
"
'CI' Lb'
.' yl, určen dotčený dů
' k ,mezi
"
,t;Js'k'ym uradem
v P.
smy;,lu §, ~ 6 čís. 1 a § 17 z. z. ~s~~í~a lad11l Jmem ,ch~~i~s1cého fondu
tVO!f1 tu ucelové jmění pro chudinsk; 5(/~86.8,.!akZe Jlz Jediný tento
slatný právní subjekt (srov také' ~ ':.\' Jel~ Jest pokládati za
P?~le §§ 17 a 18 jest jmění ustanov~~~\' PrfY.?t ~právní lL, str.
vam ~hudých jen ve správěobc
:' zv ~~ 111m potřebám Up,.HrI"
obecmm ve smyslu § 288 druh' :i a ne11l, tudl'z takové jmění im,ění'lm'
:e dne 12. srpna 1921 čís. 329 ~be/ obč. z.ak. Ta,ké z ustanovení zákoll.
ze b] Jn;'ění chudinského fondu ť I; ~'b(L f~nancn! ~ovela) nijak nelnlvMP
v nekohka předpisech rozlišu' Y: ,'11, eCDlm Jmenlm, naopak
a •obcí
a »jmění' fondll vu,UIlCll
'
• spravovany'ch« , Na
v LIJe
ed»Jm~l11
enych ob~e«
pravních
meneno ani statutem pro město L (z 'k
,po;nerech nebylo
. a,' z~ .dne 28. cervna 1889 čÍs
z. z.). Poněvadž ted žl'"
podle § 26 (l)
3
nedokázala
. ,
r. naJ., bylo vypoveď zrušiti.
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Exekuční soud určuje z moci úl d
.dle
'
ex. ř. i náhradu úroku jež měl oru: .~
§ 155 druhého odstavce
podmínek z nejvyššíh~ podáni od :1 a y v~dražitel podle dražebních
Taková určená úroková náhraJ ná~!-I!
s~ožení zaplatiti.
zl ~zo do
rozdelované
podstaty.
(Rozh. ze dne 16. listopadu 1935, R II 464;/35.)
, Podle dražebních podmínek měl
"·
..
,
dani hotově ve IhůMch V § 152
~yd
razltel, zaplalJlJ cele nejvyšší paex. r. uvedenych a měl je ode dne pří-

zúrokovati 5%. Ježto vuoec níc nesložil, byla povolena opětná
při níž bylo dodleno méně, než ,při původní dražbě. P r v Ý
určuje podle § 155 druhého odstavce ex. ř., vyslovil, že ke

,s,~~~:;K~:r~t~o:,~m\~u~~í~nháleŽejí
úroky, jež měl vydražítel z nejvyššího
podmínek platiti. Rek u r s n i ' o u d tuto

.;

podání
otázku

~,,,~f}(lvě,děl
vy záporně.
š š í s o ud

obnovil v této části u8n8eni prvého soudu a
. , že útraty dovolacího rekursu ponese zadm stěžující si

'hVD'Jtekárni věřitel .sám.
Důvody:

nyni o spornou otázku, zda ke schodku při nejvysslm podání,
stanoví exekuční soud z moci úřadu podle § 155 II ex. ř., náJIežejí
úroky, jež měl vydražitel podle dražebních podmínek platiti z nejvyššího podání _ jež mělo býti hotově složeno - ode dne příklepu. Na
o,tázku tu dal první soud odpověď kladnou, rekurs ni soud odpověď zápJrn . Nutno souhlasiti s prvním soudem, a to z těchto úvah: Zákon
mluvíouv § 155 II ex. ř. jen o schodku při nejvyšším podání a nezmiň,uje
se a úr'11cích a také v nauce i v dřívější judikatuře se vyskytuje mínění,
že zmíněné úroky náležejí k »jiným škodám«, jež soud z moci úřední
neurčLlje a jež nutno' uplatňovati žalobou (na př. Trenkwalder, str. 516,
bez Mižšího odůvodnění a wzhodnutí v Now3lkově sbírce pod čís. 53,5,
opak rovněž bez bližšího odůvodnění Neumann, str. 558, Lehmann:
zwangsversteigerung, str. 322 a rozhodnutí V Nowako~ě sbírce čís. 719).
Avšak záko,nný předpis nutno vykládati nejen podle jeho doslovu, nýbrž
t!~ké podle jeho ducha a V 'souvislosti s ostatními předpisy, jež se na tu
kterou atázku vztahují. Podle § 152 111 ex. ř. připadnou úroky, jež má
vydražitel ode dne příklepu zaplatiti, do rD'zdělované podstaty. Jest tedy
o tyto úroky tkriicena podstata, Nezapravil-li vydražitel nejvyšší podání
včas a řádně a došlo-li k opětné dražbě (§ 154 ex. ř.), připadnou do
rozdMované podstaty podle § 215 ,čís. 3 ex. ř. - kromě ostatních tam
uvedených platů _ »twké jiné náhrady vydražítelem dané a úroky z nich
(§ 155 eX. ř.)«. Jest otázka, jaké »jiné náhrady« má zákon na mysli, když
odkazuje k § 155 ex. ř. Může tím míniti jen schodek a nákl<,dy na opět
nou dražbu podle první věty druhého odstavce § 155 ex. ř. a náhrady
úroků, jež měl vydražitel podle dražebních podmínek z nejvyšš,ho podání platiti, neboť sl'11",a »jiné náhrady« zahrnují v sobě také úrokovou
náhradu, o níž je řeč. Jin<iké náhrady, jež nepřipadnou podle § 215 ex. ř.
da podstaty, nutno uplatniti žalobou a připadnou v případě úspěšného
sporu poškozenému věřiteli; jsoU to škady individuální, které nejsou
součástí rozdělované podstaty (rozh. čís. 9334, 14104 a nejnověji ještě
neuveřejněné rozhodnutí R I 784/35). Nelze tedy souhlasiti s rekurs ním
soudem, že úroky z nezapraveného, nejvyššího podání jsOU takovými
škodami, jež musí pořadem práva uplatniti poškození věřitelé, neboť zde
běží o újmu nikoliv toho či onoho poškozeného věřitele, nýbrž Ol újmu
razdělované podstaty, kam takové úroky náleží. Pro správnost názo~u
zde hájeného lze uvésti ještě toto: Kdyby vydražitel chtěl odvrá1!iti opět
nau dražbu, musil by podle § 154 II ex. ř. s'ložiti do lhůty tam uvedené
nejen zadržené splátky nejvyššího podání, ale i úroky z nich. Když tedy
5a
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obmeškalý vydražÍtel, jenž chce napraviti své obmeškánÍ, musí _
to ostat~ě po?le. dražebních poodmÍne~ a ,§ 152 III ex. ř. samozřej
zapravIlI lake uroky, nelze dusledne pnpuslIlI, aby vydražitel
vůbec své obmeškánÍ nenapravÍ, byl na tom V tomto exekučním'
a pokud běží o stanovení úbytku podstaty, jenž může býti na něm
kučně vy~á?án (§ 155 II ex. ř.), lépe než vydražitel pečlivějšÍ a aby
od placem uroku osvobozen, pokud by tyto nebyliy zvlášť žalobou
máhány. Základní myšlenkou § 155 ex. ř. jest snaha, aby věřitelé
zam na rozdělovanou podstatu neutrpěli žádné újmy t'ím, že vvrlr"';;,.;
své povinnosti nedostál a aby obmeškalý vydražitel musil ze svého
datl do rozdělované po~stat~, čeho se nedostává k onomu stavu, jaký
byl nastal, kdyby k rehcltacl nebylo došlo, a aby mimo to nahradil i
naké škody, které tomu neb onomu věřiteli z jeho obmeškání '.'-IUUI
Již této' základní myšlence, která došla výrazu v § 155 ex. ř., odoo,,,;
názor rekursnÍho soudu. Z toho plyne důsledek, že, docílí-Ii se
dra~bě tolik, kolik by se bylo dostalo rozvrhové podstatě,
meskalý věřitel zaplatil na nejvyšší podání řádně a včas vše
dražebních podmínek zaplatiti měl, není tu schodku při nové~. viJI'P?l".
poněvadž výtěžek k úhradě pro rozvrhovou podstatu stačí.
při opěiiné dražbě nebylo dosaženo takového výsledku, z
~vrchu vymezený úbytek fD'zvrhové podstaty uhrazen, ~,~~,,~~:v:~'~~r~,~:~
jest, a to i tehdy, kdyby snad druhý výtěžek číselně no
nejvyšší podání, ale převyšoval by je jen o takovou
stata nedosáhla toho, co by v ní bylo obsaženo, '
vydražitel zaplat'il nejvyšší podání i s úroky podle
řá~~~ a vča~.
takové!? r~lZsahu, m~sí nahraditi nejen
při
vysslm podam, ale musI dai'l take nahradu za úroky, jež od přiklepu
do opětné dražby platiti měl, prolože vůbec nic nezaplatiJ: a PJXJ.(ože
podle dražebních podmínek § 152 lIJ ex. ř. zúrokovati nejvyšší.
jež má býti složeno hotově, od příklepu až do složení. Povinnost ~b~~:š'D
kažlého vydražitele odčiniti tento schodek plyne ze zákona a """"J""
tom, pmč obmeškalý vydražitel své povinnosti nedosi!ál, ani
která z oprávněných osob a kdy zažádala za opětnou dražbu.
motivů k § 155 ex. ř. (mat. sv. 1. str. 531) má exekuční soud plnění
mešk.rlého věřitele usnesenÍ'm určiti, po případě vymoci, pokud je
plnění jak co do důvodu, tak cal do výše již podle exekučních spisů
pochybně zjevné. To může exekuční soud v přičině úrokú bez dalšího,
podle spisů učiniti, neboť zná úrokovou sazbu, zná kapitál a zná
dobu, za kterou jest úroky zaplatiti. Pro povinnost obmeškalého
žitele dáti úrokovou náhradu, ie také lhostejno, jak s těmito úroky
soudem při fO'zvrrhu naloženo a kterým věřitelúm připadnou, zda· . .
připadnou do všeobecné rozvrhové podstaty, či do podstaty kterou jest
rozděliti věřitelům na nejvyšší podání odkázáným podle pdměru při'ká'
zaných jim částek, tedy k t. zv. fmktmkátům. Co do útrat dovolacího
re'kursu nejde tu ani o útraty opětné dražby, ani o' útraty exekuční
v užším slova smyS'lu, protože útraty -t!řeba učiněné ve pfO'spěch podstaty - vzešly teprve po přiklepu, tedy až v ,řízení rozvrhovém jehož
součástí je stanovení schodku jako součásti nové rozvrhové pddstaty.
Nebylo tu tedy podmínek pro to, aby útraty mohly býti dovolací rekurentce přisouzeny jako útraty exekuční. Nebylo však možno návrh na
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. řisouzení útrat zamítnouti, když dovol~,cí rek:,r.entc,:, zůstává v~hr.azeno!
P
'hradu těchto útrat uplatňovala pnpadne JitkO skodu, ktera Jl same
_..
.
'" I
aby na
vzešla obmeskatllm prvlllho vydrazlte e.
čís.
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Rozhodnutí ve směnečném sporu, v němž byly pznány za nepl~tné
testy provedené soudním úředníkem proto, že v mch nebyla ozna~ena
proba protestátova neprejudikuje rozhodnuti o tom, z~a vyhotovem ta~:ých protestů stalo se porušenlm úřední povinnosti toho, kdo protest vykonal.
. . t"' b dl""t'
Je-li na směnce trasát uveden jen jménem a, ~lIkohv ez Y ISo ~m a
á leduje potom doložka »splatno u G. banky, ~c. spol., '! G.«,. muze se
n ~ em domnívati protestu jicí že má protest predsevzlll prob nevlastprav domiciliátovi směnky, pro
' něhoz, má pn?t e~ t uClm
"'ti,,z:
- j'de, o t ._:
zv
nimu
deklaračni protest, kde protestant a p~~testat JSou totozm a ze stacl,
uvede-li v protestu jen firmu G. banka, uc. spol v G.
(Rozh. ze dne 16. listopadu 1935, Co IV 4/35; dúvocJy viz Úro sb.
čís. 2312.)
Srovnej sb. n. s. čís. 9312.
čis.
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.
K výkladu § 1438 obč. zák.
Pokud nelze pohledávku veřejné obchod~1 spolecnost,i ~~mpens~v~~
s dluhem jiné veřejné obchodni společnosti, třebas vereJt11 spolect11cl
obou společnosti jsou tytéž osoby.
(Rozh. ze dne 20. listopadu 1935, Rv II 1023/33.)
Proti

žalobě firmy Holzwerke R. & Co. v !'lch. ~a, zapla<:ení určit~

částky namítl žalovaný kompensací protipohledavku, jlZ mel proh fIr~e
Holzwerke M. R. & Co v c., opír~je přípustnos~ k,om]'enS;ilce, o to, z..e
že obě firmy jsou veřejné obehodm spoleenostl, je]IChz v~re]m, sp~lee

nlei jsou tvtéž osoby. P r v Ý s o u d ,uznal ža,l~bou ~platno,van;y naroK
rovněž i pohledávku započtením namltanou, ]IZ byl zalobn~ narok ,vy,'
rovnán, důvodem po právu. O d vol a c í s o u d ~evyhovel od::-ola~1.
N e j v y Š š í s o u d neuznal pohledá\lku namltanou zapoetemm
proti žalobkyni.
Dúvody:

Předpokladem přípustnosti kompensac~ jest vzájem~ost pohl~d~vek,
t. j. že věřitel a dlužník vzájemné poh:eda.vky ]~~u tot.ozm s dl.uzmkem
a věřitelem pohledávky, na kterou !?a bY~I. vzalemna P?hledavk~ za:

počtena. Tento předpoklad není zde dan. Vza]emna pohledavka namltana

žalovanou příslušela jí proti firmě Holzwerke M. R. ': Comp. ':: C., veřejné obchodní společnosti, jejíž společní~i ,bylI, v ~?~e o~ 2~. cervenc~
1925 do 8. května 1930 toložni se spoleemky zalujlcl vere]ne obohodm
52'
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společnosti, Přes to šlo u obou veře 'nÝch

~xlst~valy jako samostatné podniky běz

b h "
v
o Cv Ddmch ~polecností,

Jemne závislosti, o rozdílné právn; pOd~~ne kfn~telneho poměru
I II Dbch, zákDna bylv oprávněn '
y'v erve yzhledem k
nabývati práv a převžíti závazk Yas':něostatw; kazdy pod svou
st~ana před soudem, Pohledávky ~ z' , ll; zpuso,bilD~t, v}'stuPDvati
~ecnosti nebyly následkem tétD samos~~fz ~,lbdne ve:~ln~ obchodní
ukDnu pohledávkami a závazk dr ,nDS ~ ,e~ zvlastmhD nrl'"ó"x_
Následkem tDhD nelze také POlIedá~k~ ,v~re]ne vobc~odní
noslI kompensDvati s dluhem dru')' "lt; ne vere]ile DDcn,l(ÍllÍ
Pisko, KDmmentar zum Handel;g~s:~1 ~neh obf~ldní společnDsti
AdL CL 2102 a 2649), Nemohla tu z,YS u c" 121, rozh, n,
davku žalDbkyně s PDhledávkou přísl d;z"z~l?val na k?mpensovati
werlce M, R. a Co, v C,
usellCI za ovane proti firmě
Čís. 14716.

Smlouva o dilo.
~~? žaloby ze správy platí předpis § 933 obč zál
Ucmky skutečnosti, že dodavatel vzal dl"lo :t k {.
v
zpe
oprave.
(Rozh, ze dne 21. listopadu 1935, R I 1181/35,)

~alující firma přednesla, že na zákl d
v
3, cervence 1928 provedla rekonstr k ~ ~ ul~dnam Se zalDvaným ze
kamž dod'ala i nové stroje a '
u Cm prace v pivDvaru ~alov'anéh(ji
I~, prDsince 1928, Podle úml~v~a~ntDy~I~" TD se stalo nejPDzději <
n~kladem veškeré vady, které by se a ~a uHcI PDvm~a, n,apraviti
..
davky V materiálu nebo chybné kDnst;;;: ytly ~o, 12 meslCU .ode
..••
vyskytly, byly .opraveny a žalovan'
CI a praC1, Pokud takové
varu pracuje, Žádá proto žalu' ící y
po leta v rekonstruovaném
'.'
v zažalDvané výši. Žalovaný davrhl ~em~t za p~Dvedení smluveného
byly provedeny špatně strD'e že 'so aml ~uh zaloby a uvedl, že
počtení Plihledávky určdé
vad~e a namítl z toho důvodu i
D
namítané pohledávky po právu a I~znaf; ~I s v ~ byd neuznal započtením •. .•
vaný používá dodaného zařízení celo voe za o' ,
ů v o vd y: Žaloboval?,v takže bylo by přímo prDti do'hu,~~/et., Toto pnrozene se opotře,
prohlasena hyla za zrušenou kd}y, I avlf'll, aby vsmlouva o dodání<
zař'
, h d
'
yz za ovany nemů
't'ti d
}zen~ y .o notě nezmenšené, Pokud b I
"v v
}e yra I,
odané
za1'1zem JSou jsou to vady jed k . Y o zJ~s!eno, ze nektere vady na
vání řádném~ nejsou na záv~~u naaPr~vltelne Je~n~k takDvé, které uží:
§ 932 ohč, zák. mohl by žalova ' . o vO ~evylucu]1, takže ve smyslu
kUP~í 'ceny, takového návrhu však r;reU~i~z~d03adh len př!měřené snížení
prvemu soudu nové J'ednání D·
d .1: o
vol a Cl s o u d uložil
1) su
' sporný případ s hledisk
,
u v .o. "
v ,~oud PIV'
t I'lce neprávem
,o z~le
: ego
p()dle cl. 347, 349 a 356 ouch záka ;~Io~yv kupm a v důsledku toho
1053 a 1061 (lbč, zák., ač 'd~ tu ~ 1'1pa ne po~le §§ 922, 932, 1047,
J
protopodle § 1167 obč, zák Podle řmlouvu o dIlo, a věc je posouditi
n podle průvodních výsledků nelze pp.ednesu stran, podle korespondence
rece o t om pochybovati, že žalovav
V

'

"

lZv
"V

v'

výl 'jo

I?

šlo o rekonstrukci jeho pivovaru, jehDž zastaralé zanzení chtěl
zařízením modernějším, že žalobkyně k tDmu cíli nabídla mu
strojové systemy se zámkou jich výkonnosti, a vyhotovila k tomu
cíli potřebné plány a výkresy, podle kterých pak provedeny byly v pivoval'e přestavby a přístavby, zejména stavba hVDzdové věže a topeniště,
Nešlo tedy .o pouhý prodej určitých již hotových strojů, nýbrž o vybudo. vání určitý'ch strojových zaÍ'Ízení, přizpůsobených potřebám pivovaru
"alovaného na podkladě detailních plánů ad hoc zhotovených, tedy o vybudování určitého díla, po případě celé řady děl, při čemž smluvnímu
charakteru tomu není na závadu, že stavební či stavitelskou část neprováděla sama žalobkyně ve vlastní režii, nýbrž podle plánů jí zhotovených
a dodaných stavitel případně odborný zedník žalovaným k tomu cíli
zvlášť zjednaný a separátně placený, Že nešlo skutečně o pouhý prodej
a tedy o smlouvu kupní, plyne nade vši pochybnost zejména z oferty a
z potvrzení objednávky, v nichž se mluví výslovně o »přezdívce« pánve
se stavebním dozorem a z účtu, v němž se účtuje »plán« přezdívky pánve
a topení, takže zazdívka je zřejmě částí dodávky, Jde-li však o smlDuvu
o dílo, má žalovaný podle § 1167 obč, zák. právo na správu v rozsahu
tam uvedeném, a to bez obmezení časového a bez povinností předchozího
formálního vytýkání vad, neboť i když uvedený paragraf v poslední větě
odkazuje na předpisy o správě při úplatných smlouvách, specielního
předpisu § 933 ooc, zák, nelze tu analogicky použíti. SDud první stolice
zj isti! záruky, jež žalobkyně ohledně konstrukce a výkonnosti, zejména
úspory uhlí, barvy sladu a teploty vody převzala, a posudkem znalců
zjišťuje odvolací soud, že dodaná zařízení v posledních třech směrech
výslovně slíbených vlastností nemají příp, nedoci1ují, a že konstatované
závady na lískách, hvozdovém topení, kaloriferu, parníku, zazdívce
pánve a cirkulátoru jsou absolutně neodstranitelné, kdežto závady na
výtahu, opracovačích a vystíradle dají se opraviti. Podle § 1167 obč, zák,
byl by tudíž obžalovaný oprávněn u odstranitelných vad žádati opravu
nebo slevu, při závadách neodstranitelných po případě výslovným zárukám se příčících byl hy oprávněn převzetí odmítnouti a odstoupit od
smlouvy, Poněvadž žalovaný ať již z důvodů jakýchkoli a .přes tD, že
prohlašoval odstoupení od smlouvy, dodaná zařízení fakticky .od rDku
1928 má v držení, jich používal, po případě dosud používá a nemůže
je ani v původním stavu navrátiti, vzdal se tím fakticky a mlčky práva
je vrátiti a od smlouvy ustoupiti, takže v úvahu přichází jen jeho nárok
na opravu, po případě na slevu, jejž však neuplatniL PDkud však takovýto nárok na opravu pD případě na slevu má, není podle zásady vyslovené v §§ 1052 a 1170 Dbč, zák, povinen zaplatiti celou vyjednanou
úplatu, nýbrž má právo zadržeti si poměrnou část téže až do provedení
oprav, po případě dD stanovení výše oprávněné slevy,)e protovotřeb~
zjistiti, jaký asi náklad s provedením oprav byl by spolen, po pnpade
jaká sleva je na místě, neboť podle tohoto ziištění bude teprve lze číselně
určiti, jakou zbytkovou částku žalovaný jest žalobkyni povinen na její
žalobu zaplatiti. žalDvaný dluhuje na dodané a účtované práce a před
měty 56,939 Kč 15 h, není však přesně zjištěnD, kolik úhrnná pohledávka
žalobkyně činila, které účty platy již konanými jest pokládati za zapravené a kolik činí částky, jež si žalovaný z důvodu vadnosti dodávky smi
n31U "U'"
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zadržeti. V těchto
plnění nelze proto

čís.

směrech zůstalo řízení kusým
bezpečně rozhodnouti, do jaké

oprávněn.

N e j vy.š š í s o u d

vyhověl

-

14716 a bez příslušného
výše je žalobní

rekursu.

D ú vod y:
Žalující firma napadá neprávem právní posouzení odvolacího
pokud trvá na názoru prvního soudu, že byla uzavřena mezi
Jde skutečně o smlouvu o dílo
žalovaným 'smlouva kupní.
§§ 1165-1171 obč. zák. z důvodů uvedených odvolllcím souldern
hoví stavu věci i zákonu (srov. rozh. 4569, 1259, 7881, 7952 a I
sb. n. s.). Na tom, zda objednanému je svěřeno provedení 'všech
potřebných k úplnému dohotovení díla (rekonstrukce pivovaru) či
část jich, nezáleží, rozhoduje, že dodané dílo slouží individuální pOllřet,ě;
objednatelova podniku, že stroje, o něž jde, musily býti vyrobeny
tuto rekonstrukci pivovaru podle předcházející objednávky a podle
daných plánů. Nelze schváliti právní názor, podle něhož přísluší
nateli díla právo na správu bez abmezení časového a bezo~g~;~fu~~j~ď
předchozího formálního vytýkání vad, což odvolací soud
tím, že prý tu nelze použíti specielního předpisu § 933 obč. zák dllOllO'
gicky. Odůvodnění však, proč má tu býti tato analogie vyloučena, .
dený rozsudek nepodává. V předpisu § 1167 posl. věta obč. zák se
slovně poukazuje na předpisy o správě při úplatných
v případech, které nedocházejí řešení § 1167 obč. zák Patří
i předpis § 933 obč. zák, jenž stanoví propadné lhůty pro
správy a jenž uplatnění správy námitkou vyhražuje nabyvateli
díla), jen pak-li vytkl vadu odevzdateli (věCi, dila) ve lhůtě
v prvním odstavci § 933 obč. zák. Tato lhúta počíná se podle §
odst. I obč. zák dnem odevzdání věci (díla) a jest při movitých věcech
6měsíční. Poněvadž jde o lhůtu propadnou, jest hleděti k jejímu zachování z povinnosti úřední. (srv. Ehrenzweig § 375 str. 521 rozh. víd.
nejvyššího soudu Glaser Unger čís. 16011 a Glaser Unger nová řada
3952 a 7446 a nejnovější rozhodnuti víd. nejvyššího soudu sv. VII
čís. 76). Nejvyšší soud vychází nyní z tohoto právního názoru a to proto,
poněvadž je zajisté úmyslem zákonodárcovým obmezitižaloby ze 'správy
na ddbu nejkratší v zájmu bezpečnosti obchodního styku, neboť by jinak
mohly býti vady díla uplatňovány po mnoha letech, což by mělo vzápětí
úplnou právní nejstotu o tom, kdy je poměr vzniklý smlouvou o dílo
ukončen, a mimo to by snadno ti, které stihá břímě průvodní, pOZbyli
průběhem času prúvodních prostředků, oož jistě zákonodárce nezamýšlel.
Měl tedy za tohoto právního nazírání na věc žalovaný objednatel a pří- .
jemce objednaných strojů do 6 měsíců vztažmo podle garanční úmluvy
do 12 měsíců ode dne převzetí a jich zamontování nárok ze správy
uplatniti buď žalobou, nebo, nechtěl-li žalovati, zajistiti si účinnost námitky v tom směru včasným vytknutím vad ve zmíněné lhůtě. Pro případ,
~e žalovaný zachoval uvedenou lhůtu vytýkáním vad, je třeba uvažovati,
jsou-li tu podmínky § 1167 obč. zák a tu nelze plně sdíleti výklad, který
předpisu tomu dává odvolací soud. Na zrušení smlovy může příjemce
díla ze správy žalovati, má-li dílo vady podstatné, které buď Činí dílo
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otřebitelným nebo se příčí výslovné podmínce. Na zrušení smlou,:y
neuPžalovati, i když P?dstahlá vada je od~tranitel!1?u a pod;llkatel je
lZ'h ten ji odstraniti. Pn vadach nepodstalnych ne~uze s~ domahah zru~c ? mlouvy nýbrž může žádati opravu a dílo odnutnouh na tak dlouho,
~:~u~ se op~ava nestala. Slevu úplaty. múže v~dy žád,ati, ať už je va~~
odstatnou, či nepodstatno!:, ~dstramtelnou, Cl n~odstra!l~telnou, .VYjl:
P "' případ nepatrneho smzem hodnoty. Opravu dlla lze zadah, mu,:e-n
~aj~dnikatel díla provésti bez ?oepoměrné~oo ;rákladu:oO~jednatel, jenz soe
~ofhodl žádati opravu díla, muze dodatne zadah. smzem ~eny, !,ebo~ (pn
odstatné vadě) i zrušepJ ~mlo,:y, ďaHI",podmkat~lt dlla pr\merenou
lhůtu k opravě s prohlasemm, ze po j~jlm mameI?; uplynuh opravu
d ítá nebo pak-li se oprava nezdanla (rozh. CIS. 5270 a 12262
~~. s\ Přísluší tedy objednateli, jemuž bylo do~ánoovadné ~ílo, v?}ba~
zda chce se domáhati zrušení smlouvy, opravy dlla, CI pouheho ~mzem
, laty. Rozhodl-li se však pro zrušení smlouvy a uplatml-lt je zal~bou
UPbo námitkou nemůže soud mu přiznati nárok na opravu, r,ebo na nar?'~
~~ zmenšení {{platy (§ 405 C. ř. s.), neboť tyto nároky bez návrhu pn'emce díla nemůže soud vzíti v úvahu. Opačný ná~or odvolad~o s?udu
1 tudíž právně mylný. Poněvadž však r02lsudek prveho soudu sice zjlshl,
~~ zařízení pivovaru, kromě míchadla, bylo dodáno 1? konce. roku 1928,
avšak nemá zjištění, kdy byla provedena jeho montaz a nezjlshl, zd~ a
kdy žalovaný tu kterou vadu vytkl, nedá se POSOUdlh" zda zachova,n~
byla lhůta § 933 odst. 2 obč. zák po ,přípaodě ~mluvenao doba garancm
k vytýkání vad u~čená. Při, ton: ne~~l se p;ehlednoyt!, ze v~al-h dodavatel díla toto zpet k oprave, prerusuje se Ílm (uznamm) lhuta k uplatnění nároku na slevu, nebo (ukáže-li se vada peodstramtelnou) I k uplatnění nároku na zrušení smlouvy (odstoupem od ~mlouvy) ,(Vl~o Ehrenz,weig § 323 str. 230) a že dodáním díla oprayenehop?cma,?ezeh no,,::a
lhůta k vytýkání vad. První soud usoudil v jednotltvych pnpade~h" ze
žalovaný pozbyl vzdáním se nároku n~ správu. Pook~d jde o vzdar:1 se
provedené mlčky, nutno rozeznávati nar?k t;a splnem~mlouvy / n~ok
ze správy. Přijal-li objedn~tel dílo ;remaje vedon:o~Íl o 1eho vad!,ch jako
splnění smlouvy, zanikl hm jen narok na spInem smlouvy, z:,stalomu
však nárok na správu pryštkí z va~ díla, neb?~ nárok ze spravy,Pt;edpokládá přijetí díla; nelze vša~ z,ne~o bez dalslho dovoz?vah ;rzda~1 o~~
nároku ze správy. Tu je potrebl zjlshh okolnosh, ktere nejJnpoustejl
pochybnosti o úmysl!! obje??~te!ověoozruš,ení sml?,uvy neuplat~lh (§ 8?3
obč. zák), jako na pro pouZl'vam zanze!ll po delsld?bu. Prvm soud dale
přesně nezjistil předpoklady pro upl~tnem j~dnothyYch v3l;d (podstatno;;t)
odstranitelnost atd.), nezjistil, zďa zal?vany ve vsec~. pnpa?~h Qdmlta
placení vÍlbec a zda namítá úplné zrusen! smlouvy, CI zd,a zada a .to ve
kterých případech žádá pouze opr~vu ,drla nebo slevu uplaty. Zustalo
tudíž posavádní řízení kusým a neuplnym.
čís, 14717.
K § 9 min, nař. čís. 191/12 ř. z.
o'
,,_
Platnost úmluvy licenciáta kon~~ s tře;b osobou, ltz ~ ,tato zavazuje objednávati u jednotli~ch .llu]co"e~ hl~yo ~Iastním ]menem a na
vlastni účet a je dodávati bcenctatn k predvadent.
(Rozh. ze dne 21. listopadu 1935, Rv I 78/34.)
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~rvní žalov~ná je I?aj!lelkou lIcence biografu »Nebe« D
.
vany Je zapsan Jako JeJI zaslupce v licenčním kalaslru Ž i ru.hy
~V9U povmn?sl k zaplawlÍ zažalované žalobkyni poslo~pe~évpaOn,hlledávk
Jezlo . sporne f1lmy neobjednala ani první žalovaná
..
9r~y žalova~.ý jako jej.í zástupce v licenčním katastr~ ~~~s~ný!!e()OJ'edn
ze my ~ o Jednal Vac1av ]., s nímž první žalovaná s'ed ' a
o vy:hradne:n d~dávání filmů pro biograf» Nebe«, nodle niž nala
povmen. obJednayat~ u Jednotlivých půjčoven filmy sám
a na s~uJ vlasEm ucet a dodávati je k předvádění bio ratu
lot~yne nepoprela tolo tvrzení, má však za to žetíjedn~ní o »!'.pr,p"
~91~c1~ye~Jt~ uzavřer:é je nicotné podle §'9 min. nař. ze dne I
CIS.
r. z., takže se ho žalovaní nemoh
d ]' .
byla zamítnuta s o u d y vše c h t'Ť í s t o I ic ou .ovo ~~~t1.
cl e m z těchto
' n e J v Ys S I m s o

.r

dúvodů:

. k Paragr~f 9 min. nař. čís, 191/12 ř. z. nezakazuje ujednání
"
J~ ~u u,za,vrela .první žalovaná s Václavem J a nelze smlou
"
,vu o
vam fIlmu podradlÍ! pod pojem propachtování pr v
§ ten. ;nluví, nebot' při takovémto propachtování tdeo~u ro
o
pac~týrem ve ,:-lastní režii a na vlastní účet; že 'by tak t6muv z Ibio,gr:1fw
uVac1ava J, zalobkyně ani netvrdila. Jsou proto 'bez 'zn yo
v,Yvody dovolate!č!ny, pokud se opírají o ni'COmost sml;;;;v a::lU veškeré
fIlmu mezI prvm zalovanou a Václavem J uzavřené t
y
§ 9 uvedeného'
".
.'
vrzenou PO rozuml~'
hlížetl k' právn~\f~~lk~m a n;ltreba .při řešení .sporného pfípadu
um
13846 sb n s Ze b If t . vr o ovenym..~. plenarnlm rozhodnutí
.
rot
cÚ § .
y. a? um uva. se pnclla dohrým mravům a

'h

falobk~ě ~ vý~~~cí~~c'ří~~~'í ~~I~~~fé ~~s~r tvrz:ft~ ~:nající v předn~su

~mlouvy

byl zavázán objednávati filmv vlaJ~í~' . ac1av ]. po~!e. teto
Jde .objednávka sporných filmú na jěho vrub aJmerelm a na svuJ ucet,
vanych.
m o IV na vrub
čis.

D ú vod y:
Dovolací soud vychází ze zjištění, že se žalovaný zavázal zaplatiti
provisi i tehdy, když mu žalobce nabídne věc známou, a žalovaný jeho
činnost v tom směru naodmítne. Toto smluvní ustanovení je podle vykládacího pravidla § 914 obč. zák. vyložiti v ten rozum, že jeho účelem
je chrániti zprostředkovatele, aby bezplatně nevyvíjel zbytečnou činnost
ohledně objektu, který je druhé straně již znám, nikoli však zjednati mu
nárok na provisi za pouhé sdělení adresy druhé s/raně již známé a pro
ni bezcenné. Tomu nasvědčuje i použití slov: »činnost v tomto směru
neodmítnu«. Dlužno tedy smlouvě té rozumět tak, jak to žádá obyčej pocti.
, vého obchodu, že totiž náležeti má zpfO'středkovateli smluvená provise,
když druhá strana neoznámí, že nabízený objekt jest jí již znám, a zprostředkovatel ohledně dotyčného objektu krom oznámení adresy ještě ně·
jakoU další činnost vyvine. Ostatně i kdyby se snad mohlo za to míti, že
toto smluvní ustanovení není zcela jasné, pak by tato nejasnost podle
§ 915 obč. z. mohla jíti jen na vrub žalobce, jenž tohoto výrazu použil.
žalovaný věděl již dva dny před žalobcovou nabídkou o sporné místnosti
a den po učiněné nabídce ji najal a to bez jakékoli součinnosti žalobcovy.
Sdělení adresy onoho objektu není tedy v žádné příčinné souvislosti s jeho
skutečným pronajmutím a kromě tohoto bezcenného sdělení nevyvinul ža·
lobce žádné »činnosti v tom směru«, takže ani podle shora uvedeného
ustanovení mu nepřísluší nárok na provisi. Že snad byl ochoten další
činnost vyvinouti, je nerozhodno, neboť záleží jen na tom, zda ji sku·
tečně vyvinul.
čís.

14719.

K § 4 :lák. čis. 462/19 Sb. z. a n.
Právní povaha státního nakladatelství.

14718.

Pouhým sdělen/m adresy sjednateli již známé

že mu sice žalovaný onen krám oznámil, že jej ale najal na základě nabídky, došlé mu na jeho vlastní inserát, a to ještě dřívc, nežli mu by!
krám žalovaným oznámen, P r v Ý s o u d uznal podle žalOby, o d v o .
1aC í s o u d žalobu zamítl.
N e j v y Š š í s o II d nevyhověl dovolání.

. .

~~~!i nárok na rOviSi, byť se sjednatel zavázal za~~~~~:k;r:~~~~~~~~~-

z mu zpros redkovatel >>nabídne věc známou a on (sJ'ednat I) . h'
ctnnost v tomto směru neodmltne«.
e Je I)
00

(Rozh. ze dne 21. listopadu 1935, Rv I 223/34.)
Žalovaný zayázal s.e zaplatiti žalobci provisi, najme·li místnost žalobcem r:;;u dopo!ucenou, I tehdy, bude-li mu jím nabídnutá' místnost známa
~ ~nb cmnost plobcoyu neodmítne. Opíraje se o toto ujednání domáhá se
~a o. .ce na ;alcy~ra.~e~ zapla.cení .slíbené provise, tvrdě, že' mu nabídl
najmu kram, JeJz zalovany take najal. Proti žalo;cě namítl žalovaný,

(Rozh. ze dne 21. listopadu 1935, Rv I 1411/35.)
Žalobce jest zaměstnán u žalovaného v Praze. Výměrem žalovaného
Státního nakladatelství ze dne 3. srpna 1928 byl žalobce se souhlasem
ministra školství ustanoven obdobou § 7 odsl. 7 platového zákona kance·
lářským úředníkem s platností ode dne 1. července 1928 a propújčeno mu
bylo zároveň služební místo sedmé platové stupnice v systemisovaném
osobním stavu úředníkú Státního nakladatelství IV. služební třídy v ka·
tegorii úředníkú Ikancelářské služby s příslušným úředním titulem a vyměřen mu byl plat podle analogického pouiití předpisú platového zákona
ode dne I. července 1928 počínaje. Tento výměr byl výnosem ministerstva
školství a národní osvěty ze dne 7. října 1933 se zřetelem na ustanovení
§ 14 zák. ze dne 24. srpna 1919 čís. 462 sb. z. a n. prohlášen za neplatný
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a žaJabce byl zároveň zařazen s účinnos '
.
tl ode dne 1. lrstopadu 193?
platu podle II. platové stu nice k t
bou podle vládního naříze~ ze dn: ~go!le kancelářských oficiantů 3
a to podle stavu ze dne 1. červenc~ i9~e:venc~ I ?26 čís. I 1 sb. z a
luetu ze dne 6. června 1928 a podle ěh"; nemz byl platově pOdie
1931 služebních požitků podle 7 st n oz y by dosáhl dnem 1. cpr,,",.-'
zení .sl;ržebního místa žalobcem' ~1mce II. platové stupnice. O
dozvedelo se ministerstv k .. po e dekretu ze dne 3.
na>kladatelství _ legion~řú shzn~:t:,kancelářských oficiantÍl L"llovan,óh~
I 4. listopadu 1928 stížnost tak I en podalr proli tomuto
včas" t. j, v roční IMtě legi~nář:téh!1m~~rstvožse o obsazení tom d"ovi~děl
b~ .vyr;os ministerstva školství a {ná~o~t ,ona. 't alobou dom~~á
VUCI nemu prohlášen za ne latn' a
m o~ve y ~:. dne 7. njna
ze dne 3. srpna 1928 jako[ by Y I pon~chan v uClllnosti dekret
vyplatiti zadrželé
t;hkladateIS}yí bylo
ma. narok. Niž š í s o u d U'Zn~1 s,uzne ~, na nez podle cit.
z techto dúvodú' Jád y
y.podle,zaloby, odvolací s
est
li Státního mťkladat~lství r~~i~jtU
ota20kp... lze-li na služební
den: nayrávní povahu Slátního ~;:I ~o prop~]ceno, by:o žalobci s
'.
sluzebmho jeho zaměstnancú • T a ttelstvl, a pravm povahu DOlněr,"
vence ,1919 čís. 462 sb. z. a n' ~~I I us anovem ,zakona ze dne 24.
hovu]1 podmínkám stanoven' ~ v e§ §2 I toh?to, zakona legionáři, kteří
ve službě státní a veřejné féž .... ' ~aJI r;arok žádati za udělení
'
pOdp?rovaných a
VP{'4Jlllych
a podnicíeh
,'.
ze m,l3,ta ~Iužební legionářúm v h uved~neho z"kopa pak jest
'"
dohlřzltelu (dozorcú) u státnícIi ,~a~~na JSou: a) vsechna místa
st~t buď celý náklad neb část ná;:{aaduu, trestmc a}ných ústavú, na
~~ych" okresních a obecních úřadťt a nese, u,rovn.e~ t~k ve služ?ách zemmedmch a kancelářsky'ch take' k n .... foln?b • vere]nych, b) mlsta sluhu'
... , u železnic paroplavby
, I Z S I S'"uz eh d o,hl"·t
na'I ezeJ,cl,
IZ1, eIS'k'e a provozovací
podporovaných a zar~čených k ni~' Ut J1nyc ,z~~o~u a podnikťt státem
JSO}! již povoleny, ale stan~vami s~:grv~ 'Se aV,a koncese, nebo které
zpusobem jsou zavázán ab"
I" !)1lcesmml hsty nebo jiným
žícím poddústojníkúm. ble ~ PtI ob~azo.ham ~íst p'ři?lížely k déle sloumampulačních a 'kancelářských :v:ř:~~ ~ zal~onap'n o!~s~zavání míst
"oudu. a zavodu jmenovaných .•.
v § 4 pod ht. a) 'bl budiž d' ,
l,egionářům, Ikteří' mají nárok a~a~~ í-lI,edn?st p:~d jinými spolužadateli
ul?!nou zpúsobilost. Těmito řed is o~a mlst!!. zada!t a prokáží k nim.
narského oprávnění v § I u;ede~éhY ]~st ludlz ~recis?ván rozsah legionakladatelství není však podnike °t~fk,ona povsechne vyslovený. Státní
ním, t;ýbrž nutno je považovati ~ ~:mmm ne,b státní?I ús!avem fondovvlastmm movity' m a nemovl'ty'm' • , oSktatny pravm subjekt vládnoucí
t t
Jmemm teré' t "t '
s ~ ne, o",sem pod dozorem orgánú stát 'h jes yc oyano zcela samo•
mc , a sluzebm poměr jeho zamestnancu je pokládati za
§§ 1151 a násl. obč. zák. ToP~:~~ ~oukFor;lOprávní, řJdíd se předpisy'
hstopadu 1918 jímž nModníY:~b ze]m~n.~ z toho, ze protokol ze dne
r
csl. státu bývalý c.' k. školní knihosklag kf:r1I~~lf dOd spr~vy. a majetku
po~ze ,aktem moci výkonné a nařiz .',
CI . . y ;on ovn,rm. Jměním, byl
pravm povahy předmětného ústavuOVkt
" nbkflr':dza~onodarné.
Ke změně
, ery
y vz y Jen samostatným
fon-

dodat~čně

čás~~ ov~n,S

-~"U'd,",

b

zaručených.

v . ·

?

z,avod~ch

. ,-lovním podnikem, bylo by třeba zákona. Takovým zákonem však nikdy
uvedený ústav do státního jmění nebyl převzat Stát československý také
nikdy neprovedl dúsledkú prokolem ze dne 6. listopadu 1918 snad zamyšlených a to ~m zpúsob~m hospodaření ve Státním nakladatelství, jež
nebylo mkdy statem dotovano a také státu neodvádělo žádných přebytkú
bylo i,nadále
ústavem,
své
u
ústavU a hospodanlo Jako samostatny fondovní podnik. Nelze proto míti
za to, že protokolem ze dne 6. listopadu 1918 Státní nakladatelství přešlo
do majetku státního. Z toho dúvodu také ani dúvodová zpráva k vládnímu nařízení čís. 196/30 sb. z. a n. nemůže poskytnouti podklad pro
zjištění, že Státní nakladatelství nutno považovati za státní ústav fon. dovní. Z citovaného vládního nařízení nijak neplyne, že by dvorský dekret čís. 555/1841 platil pro zaměstnance Státního nakladatelství neboť
citovaným ,;ládním
byly služební požitky a
zaměstnancu upraveny analogICky podle p'ředpisú pro státní zaměstnance.
SloVO »analogicky" značí, že pro zaměstnance Státního nakladatelství
platí ustanovení zákonú, platných pro státní zaměstnance, pokud se srovnávají s právní povahou úředníka Státního mlkladatelství. Poměry těchto
úředníkú byly vždy upraveny pouze analogicky podle předpisú pro státní
zaměstnance a uvedené vládní nařízení dalo tu pouze výraz dosavadním
ter.;dencín: pro a::ral0l!ii., Toto nařízení ~amo o ~obě !:emění služební pomer zames~nancu Sta~mho nakladatelsvl v pomer verejnoprávní ve smyslu uvedeneho dvorskeho dekretu, a nenas,tala-li takováto změna v právní
povaze Státního nakladatelství citovaným prokolem ze dne 6. listopadu
1918, pak nemohl nastati ani vládním nařízením čís. 196/30 a jest
tu pak tentýž stav, jaký byl v době vydání nálezu nejvyššího správního
soudu čís. 9623/22, v němž byla právní povaha Státního nakladatelství
určena tak, že toto je samostatným subjektem právním, vládnoucím vlast,
ním movitým a nemovitým jměním, které jest účtováno zcela samostatně,
ovšem pod dozorem orgánů státních. Z toho pak jest vyvoditi závěrem
z opaku, že zaměstnanci Státního nakladatelství nejsou veřejnoprávními
zaměstnanci státu neb státního ústavu, nýbrž toliko zaměstnanci fondu,
spravovaného státními úřady a že jejich služební poměr neřídí se dvorským dekretem čís. 555/1841, nýbrž ustanoveními občanského zákoníku
v § 1151 a násl., t"kže spory z tohoto poměru patří před řádné soudy.
Dle toho však nelze Státní nakladatelství zařaditi pod žádnÝ z úřadťt neh
ústavú v § 4 lit. a), b) zákona ze dne 24. července 1919 čís. 462
sb. z. a n. uvedených. Na tom nemůže změniti nic ani potvrzení dané
presidiem ministerstva školství a národní osvěty ze dne 7. června 1933,
iehož žalovaná strana se dovolává, neboť otázka, jaké právní povahy
Státní nakladatelství jest, jest otázkou právní, již řešiti jest soudu, a ni. koliv otázkou skutkovou, která by mohla býti předmětem dokazování
listinou, t. j. uvedeným potvrzením, jež ostatně jest v odporu s dúvodovou
zprávou k vládnímu nařízení čís. 196/30. Ostatně žalovaná strana sama
se nepovažuje za podnik státní, nýbrž ústav samostatně fondovaný, který
měl svou vlastní správu a účtování, s rozpočtem státním nijak nesouvi,
sel, státní pokladně nic neodváděl (ani přebytkú) a také nic z ní nedostával, vznikla-li mu ztráta, a na jehož hospodaření stát pouze dozíral a
kontroloval, zachovávají-li se podmínky, z nichž byl založen, zkoumal

výd~lečným

nařízenín:

u~ládajídm

přebytky peněžních

poměry' těchto
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výrobní kalkulace, schvaloval prodejn°
.
oznamovatele za r. 1924-1925 dl
seny, J31 k ,patrM ,z
státní podnik, nýbrž má význam' fir~;;Í ~zv 0~na:e111 >:St~t111« ~"'L11,"mel
neobmezuje pouze na Čechy, jako to bylo JPdruLe: ze ,cmnost
tnihosf ladu , ný~rž !ozšiřuje se na celou ~~~~ ie~~\~hk,.c. !k~"E'~~~~hl:'~
se pro? cltovany zakon na služební míst
St· t 'h
. r
Tvrze111, že Státní nakladatelství patří m a ~ t a 111 o ua""tU'ttelsh
buď celý ni/klad nebo ' h "
,,~Zl us, avy, na které
kdyby Státní nakladat~ls~í c~~;ŠI~ ~e i~~t JIst~" zJ, by stát platil ,-_-.. v~o
zprávě,k vl~dnímll nařízení čís. 196/30 elros re 'y, °9 poru je
šk§ ~1~tvI'ka narodndnÍosvěty vvýnosem ze dne
Zfíjn~'I~~~zpPo~~eminis,terstvr
za ona ze e 24. cervence 1919 č' 462

'h

i.

nli~t6~tji;JáJ~:~bcen~~la~~~~~~! ~. prazesb~e zd~e

\ srpna'
tovébo zákona kancelářským úřed 'k n obdo~o~ podle odst. 7 § 7
v 7. platové stu n' .
. 111 ,em a propuJceno mu služební
nakJaqatelství lV.I~1~Ž:6~~el;Ví~;~n~te~S~bn~~ ~tavu úřed~íJm ,v """HlU
tu pravem bylo vyhověno žalobě d ,111~, 1 U em kancelarsky
výnosu vůči žalobci za bezúčinn' ao~ahaJlcl ,se pr~hlášsEe~~n::ín~ih~~e;~~h_~.
platem kancelářského úředníka
plato~la~e111 rozd'Vllu D
platem II platové stu . k t
.
s Up111ce
,
obdoby vládního nařízegr~~ 7 a, egone klanCel~!;lkých oficiantů
žalobce v důsledku II
. c,erven~e 926 CIS. 113 sb. z. a
s ora uvedeneho vynOSli výměrem Stát 'h
t 1 t' P
e s '::1, v raze ze dne 22. října 1932 b l ' "
, 111 ,o ".a''''"'ua.

l

;::~~:zu ~f~t;í~~n~~~I:Cl:fe~~~~' Je~~vz~IkO~l ~~der6~/ !~h~za .Slllzebnl!'

otazk~u, zda § 14 zákona čís. 462/19 sb ahuJe, nebylo tr~ba o~írati

novenun § 151 platového záko na.
. z. a n. byl modlfJkovan
N e j v y Š š í s o u d uložil odvolacímu soud« nove'
bodnutí.
u
jednání a roz,'
Důvody:

pra~~~~h~a!~~'::l'.j ~elo otázkách přjpustnosti pořadu práva a př,íshlió.nndi
~~ dovolací soud tě~ifo P~t~~1ia~r~e~fr~odn~,to
;!žšími soudy, takže
e

s~ml soudy pro jejich rozhodnutí

r

t' h o Ira I; .uvod~ u,::edené nižvsak závazné pro mzhodování do~ol:~í:o form almch Jtazkach nejsou
d
'
O soudu ve veCl samé. Jádro
tohoto Sporu tkví v ot'z
1919, čís. 462 sb z a ce, z a se. zakoI,I o legio,náří~h ze dne 24, července
kladatelství. V §. I ·o~s~· ~zt~'1Ube t~ke n~ sluzebm l!1Ísta u Státního nalegionáři mají nárok žádati z~eud~re~í ~~~na
sel v~b?becně staftoví, že'
též při jiných závodech a podnicích státem lS Xe s uz e, státní a veřejné,
!< uplatnění tohoto nároku se v § 3 vyhra v p~ ro~ov~IJych a zaručených.
zební místa výhradně a 2 ři h
T"
:z:t.I]I, eglO~JaT?m: ~. něterá sluspolužadateli. Vyhrazená 's1uže~;r~í:í~l]Inycr I?lS~)en, prednost před
v § 4 a), b) a přednost le ionářů ř d .pr,o eglOna;-e JSou Vypočtena
vena v § 5. V ohou případ~h jde o PsI~lěe~nyml, spoluzadat~li jest upratrestnic a jiných ústavů na které stát nese h~ďm,slt~: !k'ludstatních úřadll,
,
ce y n~ a , nE!bo část ná-

kladu, 2. ve službách zemských, okresních a obecních úřadů a fondů veřejných, 3. u železnic, paroplavby a u jiných závodů a podniků státem
podporovaných a zaručených, k nimž teprve se dává koncese, nebo které
jsoU již povoleny, ale stanovami svými, koncesními listy nebo jiným způ
sobem jsou zavázány, aby při obsazování míst přihlížely k délesloužícím
poddůstojníkům. Jest proto řešiti otázku, zda Státní nakladatelství jest
takovým úřadem, ústavem, závodem, podnikem anebo veřejným fondem,
jaké má na mysli zákon čís. 462/19 sb, z. a n. Ze Státní nakladatelství
není úřadem státním, zemským, okresním ani obecním, o tom není vůbec
pochybnosti. V ústavech vyhrazuje zákon v § 4 a) služební místa legionářům jen pod výslovnou podmínkou, že na tyto ústavy nese stát buď celý
náklad nebo jeho část. Protože zákon obmezuje práva zaměstnavatelů
obsazovati volně místa ve svých službách, nelze jeho ustanovení vykládati
extensivně (srv. nález nejvyššího soráv. soudu čís. 7567 sb, Bohuslavovy). V 'dovolání sice dovozuje Státní nakladatelství, že jest státním
ústavem fondovním a že jest součástí státního jmění, z čehož prý plyne
nepochybně, že stát nese na státní nakladatelství celý náklad nebo jeho
část, ale v tom nelze mu dáti za pravdu. Mezi stranami není sporu o tom,
že Státní nakladatelství - dříve »c. k. školní knibosklad v Praze« bylo až do dne 6. listopadu 1918 samostatným ústavem fondovního založení a že název »Státní nakladatelstvÍ« byl dán dřívějšímu c. lL školnímu
knihoskladu v Praze teprve výnosem ministerstva iíkolství a národní
osvěty ze dne 14. června 1920 čís. 27819. Bývalý c. lL školní knihosklad
v Praze byl samostatným ústavem fondovního založení, tedy samostatným právním subjektem, a nebyl nikdy součástí státního jmění, avšak
v odvolání se tvrdí, že tento dříve samostatný ústav fondovní byl po
převratu převzat dne 6. listopadu 1918 do správy a majetku Českoslo
venského státu. Toto tvrzení opírá se o dodatečný nalezený protokol ze
dne 6. listopadu 1918, podle něhož ·byl pražský šlkolní knihosklad pře
vzat členem a plnomocí Národního výboru československého s veškerým
zařízením a realitami do správy a majetku československého státu. Pře
vzetí tak rozsáhlého samostatného ústavu, jakým byl c. k. školní knihosklad v Praze, do majetku státního jest jednání spojené s dalekosáhlými
právními činy, neboť by při něm nešlo jen o převzetí aktiv, nýbrž i všech
pasiv, najmě i závazků, plynoucích z poměru zaměstnanců onoho ústavu.
K právní platnosti a závaznosti takového jednání nestačí pouhý protokolární zápis onoho způsobu, jak to bylo žalovaným ve sporu tvrzeno,
neboť podle § 20 prozatímní ústavy ze dne 13, listopadu 1918 čís. 37
sb. z. a n. byly schváleny jen ony akty moci výkonné a nařizovací, jež byly
dosud provedeny předsednictvem Národního výboru, nikoliv i akty, provedené jednotlivými členy Národního výboru, Ve sporu nebylo žalovaným vůbec tvrzeno, že jmenovaný člen Národního výboru byl splnomocněn předsednictvem Národního výboru, aby převzal c, lL školní-kního~kl"d v Praze do majetku Československého státu, a pokud se to tvrdí
teprve v dovolání, jde o nedovolenou novotu (§ 34 odst. 4 zákona čís.
131/31 sb. z. a n.). Sepsání protokolu ze dne 6. listopadu 1918 nemohlo
by tedy samo o sobě založiti přechod souhrnu majetkových práv a závazků příslušejících bývalému c. lL školnímu knihoskladu v Praze jako
samostatnému nestátnímu subjektu právnímu na Československý stát. Ze
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by ~tátní nakladatelství jako samostatný právní snbjekt
a prevzato do majetku Ceskoslovenského státu nějaký
aktem, nebylo ve sporu prokázáno. Nenl'-l' VV k
m
soucast'I s t't
.
a nI'h o jmem
odpadá tím jedin' I dsa kl d
"v"Klaalate1stt
vol~uí vyvo,,:uje, že stáť nese na ně zcela n~b~r~ fá~ti ~ák~ ~e~ž
zpravy k vlad. nařízení čís. 196/30 sb z a n v I
~.
<1"ú vo,ln
plyne ostatně
za ovanym ,m;Ul'JZené
. k V"
' ze prl]my a výdaje Státního nakladatelství'
ja v?lr}jmy a v;1daje státní, že vůbec celé jeho hospodářstv",CJO"u
','
v za 'ne ~m pnmé ani nepřímé souvislosti s hospQdářstvím I
~e proto jeho h~spodářství vůbec neobjevuje ve státním rozstiv'tním.
jSOl~ v potvrzem presidia ministerstva školství a národní ts°~u.
, Istopadu 1933 vyslovován t
v v ze
'kladatelství, nejsou tyto názo~y e:á~:~~~1 ~azorydo povbazfe .Státního
vydan
"d
"
plO sou. ne o jde o
?U ura em. spravmm a pro soud rozhodu 'ící ve
"
zn31ll! jen to, co jest v ní úřadem úředně n " j
ma z m
svedceno (§ 292
anzeno,
' nebo '
ství pokládati za ~0~·čl2t· 2t~fnffi~0·~ěn'710ž<;J;?, nelze Státní
•
ž~ Stát~í nakladatelství jest podpo~ová;o ~IZ:~~v soud;,~ebylo zj,
~~~~k~~d~t~~~~d pr~ závěr,ž,e Státní !!ak}adatels~~~je~tz~~~fe!ll! , ,'.
čís. 462/19 sb z po porovany a z~~~enym ve, s!'1yslu § 4 bl
zení čís 206/24,' a n. K t~~uv se jeste pnpomma, že ve vládním
sb., z.
není Státní
podle zá~~d obchodního hospodaření, a že z~~~lt~í ll! ,y! sp:rmrovanvm'
jen o~u cmnost statu, jež byla za podnik stát ' ' I p~o~~:fen~lk~~~;l~~~~al~\~' •
Slovmk veřejného práva heslo "Podniky n,l v'js ovne
:0bývá tedy ještě zkoum~ti zda sn'
stato! a
str. I
v~~~jný fond ve smyslu § 4 a) zák. ač~~ ~6~~~~ate6ství lze poklá~ati
narum JSou vyhrazena slUžební místa .
: ; z. a ~". n~bot legioVe sporu i v dovolání bylo žalovan'
I vev sluzb~ch verejnych fondů.
Stái?í nakladatelství jest veřejným f~~d::°n" podpur?ě upla!ňováno, že
u neho vyhrazena legionářům Za t' ,vaze proto. JSou sluzební místa
.
lm ucelem jest SI př d "
.
POjem »verejného f,ondu« ve smyslu § 4 ) ' k " e evslm ujasniti
' , ' , a za ona ~I~. 462/19 sb. z.
a n. Zákon užívá vedle 'seb
tedy zřejmě mezi nimi rozd~1 p~jmu, ,~ustavy:< .a ,»verejné fondy«,činí
nevysvětluje. Ani stručná dŮV~d1~á pOjel? ver~~neho fondu nijak blíŽe
dářských a sociálních poměrů I . :'J'.rava. ':J' oru pro úpravu hosponepod~vá pO té stránce žádného e~~~~~~ ~ j~]lCh ro;d~n (tisk. 1429/19)
lem zakona bylo umístiti· okud m ' , m. a v ~~ Z 131 jen seznatI, že úče
~ho budou přáti, ve slufbách V~f~j~Ýc~ej(ětSI ť'!.C:! le~ionářů, kteří si
to~o, !-e zákon použil výrazu »veře'né ve s oz e,statní ,a veřejné).
trebne nejak jej vymeziti dlužno u
j /o~dy<;, .amz poklada.! za po- .
sml~lu, jak jest ve veřejném práv~u~g~~cl, ~"~. ~rejal tent.o p.ojem v tom
yysslho ,sl?r~vního soudu (nálezy čís. 7567 ~~si' 3~g11\judlkatury nejj,SvOU verejnyml fondy míněny fondy stát)
tOV' f
s . Bohuslavovy)
uc~lem, tak především i svou or anisacts a ez 0!ldy, kte~é, jak svým
t. j. takové podstaty maj'etkove" ~ .
jlou fondum statmm podo'bné
kt
by'
, jez, jsouce p atným práv' Vod
v'
. omu, a' byly hospodářským odkl d
.
!um ra em urceny
jež veřejná správa na se vza"la j~OU P~d~n:bPro pln~n~ některých úkolů,
,
o eny sprave organu moci vev

vo
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v..
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nakla~~t~is~~'~~~~~n~e ~~~ás~ir~k~ Čí~.~4/22

v

•

v

řejné, takže se, stal)' člán~~m vV of!~~nisaci verejne správy. Pojen: veřej
ného fondu vyzaduje tudlz predevslm, aby tu byla podstata majetl<ová,
z jejíhož výtěžku a příjmů se hradí určité úkoly veřejné správy. Ze Státní
nakladatelství tvoří zvláštní majetkovou podstatu, o tom nelze pochybovati již podle toho, co bylo v tomto směru oběma stranami souhlasně
předneseno. Zalo'bce sám přiznal, že Státní nakladatelství podléhá dozoru ministers~va školství a národní osvěty, a že také jmenování jeho
úředníků se děje za účasti správy státní. Z tohoto názoru vycházely i oba
nižší soudy a odvolací soud uvedl dále výslovně, že stát dozíral na hospodaření Státního nakladatelství, že kontroloval, zda se zachovávají podmínky, za nichž bylo založeno, že z5koumal výrobní kalkulace a schvaloval
prodejní ceny. Z toho plyne, že Státní nakladatelství jest podrobeno
správě orgánů veřejné moci, neboť vrchní dozor ministerstva školství
a národní osvěty jakožto státního ústřední'ho úřadu správniho jest pokládati také za součást správy orgánů veřejné moci a nesejde na tom; že
vnitřní správa Státního nakladatelství byla jinak svěřena jeho zvláštnimu
ředitelství. Nižší soudy, vycházejíce z mylného nazírání na podstatu věci
po stránce právní, nezkoumaly náležitě otázku, zda Státní nakladatelství
lze pokládati za veřejný fond ve smyslu §.4 a) zákona čís. 462/1.9 5b.
z. a n., a neučinily potřebných skutkových zjištění zejména o tom, jaký
účel Státní nakladatelství sleduje, jaké úkoly plní a jak jest za tím úče
lem organisováno, aby mohlo býti ve smyslu zásad shora vyložených posouzeno, zda Státní nakladatelství jest určeno k tornu, aby 'bylo hospodářským podkladem pro plnění některých úkolů veřejné správy školské
a osvětové, a zda se stalo - hledíc k plnění těchto úkolů - článkem
v organisaci veřejné školské a osvětové správy. Soudy ty omezily se jen
na všeobecné rčení, že nejde o veřejný fond, který by měl p,lniti úkoly
správní, ale tento svůj názor nijak po skutkové stránce neopodstatnily,
ač bylo i v odvolání žalovaným uplatňováno, že Státní nakladatelství
slouží ministerstvu školství a národní osvěty k dosažení určitých cílů
osvětové a školské správy, že jest pro tuto svou funkci článkem v organisaci školské správy a že mu proto nelze upírati povahu veřejného fondu.
Dovolací soud nemůŽe za tohoto stavu věci rozhodnouti ve věci samé a
nezbývá, než podle § 35 odst. 2 zák. čís. 131/31 sb. z. a n. zrušiti rozsudek odvolacího soudu a vrátiti mu věc, aby o ní v naznačeném směru
dále jednal a znovu rozhodl.
čís.

14720.

Exekuce zajišťovací (§ 37() ex. ř.).
Navrhuje-Ii se na základě nepravoplatného rozsudku jak proti veřejné obchodní společnosti, tak i proti jejím sporečníkfun exekuce zajišťovací též proti osobně ručlcím společníkům, jest zpravidla osvědčiti
nebezpečí podle § 370 ex. ř. též co do těchlto společníků.
(Rozh. ze dne 22. listopadu 1935, R I 1076/35.)

v

P r v Ý s o u d povolil na základě nepravoplatného rozsudku vymáhajícím věřitelům, kteří osvědčili nebezpečí dobytnosti pohledávky u po-
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..
vinné veřejné společnosti zajišťov'
nost!, tak i proti jejím 'veřejným a~~o~~~:'~! jak roti veřejné
zamlll ~xekuční návrh čelící proti veře' I; mum.
~ ~~rsni
proto, ze u nich nebezpečí ohro' , hnYb spolecmkum v
osvědčeno.
zem o ytnosÍl pohledávkv

t

Ne j vy Š š í s o u d

nevyhověl dovolacímu rekursu.

Sklá?á-li s~.byt náj~mnik'::l';' kror~ě ~uchyně a obytného pokoje pro
služebne ze, tn, obytnych .mlstností, ],est od L ledna 1935 vyloučen
ochrany, třebaze dva pokOje s kuchyni byly najaty dříve a třetí pokoj
(R02lh. ze dne 22. listopadu 1935, Rv I 1750/35.)

.

Důvody:

V projednávaném případě .d
.
exekuce podle § 370 ex ř pr tl. e o bot~zkuJ, ~dalil k povolení
ch d'
I
"
o 1 oso ne ruclclm spol ' 'k"
o m spo ečnosti na základě nepra
I t 'h
ecm Um vere,",,<
vyneseného jak pr ot" , . , b
vop a ne o rozsudku
stačí osvědčiti že ~~b;~~~~t p~~ě~r~í, spo~čnO.sti, tak i proti Stn:~~í~~
ohrožena u sp~lečnosti zdali tUd"ZI e po, e~avky soudně p .
nosti nahrazuje zárov~ň osvědč~~' osvťcen~,tohoto nebezpečí u
společníků, anebo zdali nutno t k: ne ezp,ecI ~h!edně osolmě rUéícíc
?svědčiti, že dobytnost pohledávk~ 1h~~dne {azdeho společníka
~ena. J~~ ~ejvyšší soud zejména v ~o;h~ ~sne511)od6e § 370 ex.
ls0U verejna obchodní společnost ".
I ~ ,. "s. n. s.
jednotkam" . , .
' . a JelI spo ecmCI ruznými ho:spc'dář,kv";,
ale třebaž~' sbr::f~~í~lo;~~o~~ :šut~o roZ;lišovati od jmění
lečnou a nerozdílnou celým svým j~ě ny z(lazky společnosti

f

~~~~ť~~~~~~:t~l~ř~~~o~tého 'p~o!i dsP~:~~OcS;i IZ~2jfs~Ý~ir přť~dr.lokladlÍ1

(§~ lI,ex
. t prece
' amyslrtelno
jmem je notlrvych
. . ř)
. , jes
že jmě' společníků
b' '"oso:br~J~~~~lr~~
prevysuje veškeré dluhy s olečnost. m oso n~..ruclclho
stupné, takže nedobytnost ~ohledávk: je dOls~hu ve~Itelovu snadno
nati i její nedobytnost u společník" EU ~o ecnoslt ještě nemusí zn~lme-.!'
tatnou exekucí, odlišnou od exekuc~' ro~e Uce ~rotI společníku je U~U"V'..
na tom, aby nebezpečí také ohlednl \ spo!e~nostI. Nutno proto
neb~l? jlž v e~ekučním řízení proti s;~fe~~If bY!~rosvěd~eno, pokUd
u m jes, ohrozena buď vůbec anebo I
?S !, OSy: ceno, ze dobytnost
~polečníků. Vymáhající strana tvrd'l a e~pon caste.cně :aké pro poměry
ze proti veřejné společnosti a proti 1. a., SIce VI ~r~je"dnayaném případě
jlm
exekucí v běhu ale osvědčila tuto okji t spo ecmkum je značný počet
obchodní spoleČnost kdežto proti sp yo~ "pouze, pokud šlo o veřejnou
pro
samym
, ., menší
. , částky by' ly vedeny . Tyto °desm
ve exeukmuce
ov' pouze
. 'ť dvě exekuce
nu]! .zaver: že dobytnost pohledávky u s I' 'k" sem je~ e n':,opodstat·
Ohl ?ze~a, lak to požaduje ustanovení § 3?f ecm, u osob,!e, rU~iclch jest
take o~ren o způsob, jakým povinní vedli sex. r. E:cekuclll, ya~rh nebyl
pohledavek, které proti společnosti musily b ,~?r,
I an.r ? zvlastnI povahu
k doty~ným vývodům dovolacího rekursu an/k .v~ma'h a'!y'ha pelz.e pr?to
o volnam uvažení soudu
"
,
~~,? povsec nym uvaham
měrech přihlížeti.
. a o \ seobecnych nyne]sIch hospodářských po'

?

P r v Ý s.?;r d .zrušil výpověď danou žalobci žalovanému z najatého
bytu sestaVa]lClho jednak z kuchyně a dvou pokojů najatých žalovaným
v roce 1917, je~na~ z ná~ožního 'pokoj~ ~ násta~bě domu provedené
v roce I ?24 .a tehoz roku zalovanym na]ateho. Rozhodnutí svoje opřel
soud o predpls § 26 odst. I ČIS. 13 úk. o ochr. náj. vzav za prokázáno
že žalovaný má sice důchod vyšší než 24.000 Kč, ~usí však se starati
o sv.édv~ ,syny t: č. ~uševně cho,ré. 9 d Yo I a c í s o u d ponechal výpoveď v ucmnostI. D u vod y: Vypoveď je nutno posuzovati podle § 26
odsl. 1 čís. II zák. o ochr. náj., dle něhož se lento zákon nevztahuje
s účiností od I. ledna 1935 na byty skládaj íd se mimo kuchyni a obytné
pokoje pro služebné ze tří obytných místnosti, kterých se do 28. února
1934 neužívalo zcela nebo z části k výkonu jakéhokoliv povolání. Toto
ustanovení není v nijaké souvislosti s ustanavením tého·ž § odst. 1 čís. 13
jež je rovněž úplně samostatné. Po této stránce tedy soud prvé stolic~
pochybil a poněvadž jsou dány předpoklady uvedeného čís. II zmíně,
ného zákona, neměl výpověď zrušovati, nýbrž měl ji prohlásiti za účinnou
tak jako byla podána (§ 26 odst. 2 uvedeného zákona).
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D ú vod y:
Zákon o ochraně nájemníků čís. 32/34 sb. z. a n. ve znění vyhlášky
ministra sociální péče ze dne 23. března 1934 čís. 62 sb. z. a n. nečiní
v § 26 odst. I čís. II rozdílu o vzniku rozšíření nájemního předmětu
(bytu). Podle jasného doslovu tohoto zákonného předpisu a podle úmyslu
zákonodárcú nepotřebuje ochrany ten, kdo od 1. ledna 1935 obývá byt
skládající se kromě kuchyně a obytného pokoje pro služebné za 3 obytných místností. Žalovaný připustil, že byt, který má v nájmu, skládá se
z bytu o 2 pokojích a kuchyně jakož i z jednoho nárožního pokoje, při·
pustil tedy, že má najaté 3 obytné místnosti, a je lhostejné, že nejdříve
najal byt o 2 pokojích s kuchyní a teprve později ještě jeden pokoj. Za
lohoto stavu věci není třeba obírati se dúchodem žalovaného, k němuž
by bylo lze hleděti toliko v případě § 26 odst. I čís. 13 zmíněného zákona. ať 'lry byl rozsah bytu jakýkoliv.
čls.

K čl. V čís. 2 zák.

Čis.

251/34 Sb. z. a n.

V otázce výměry výživného ze zákona stanoveného v řÍzeni ne-

14721.

§ 26 čís. II zákona na ochranu náJ'emníku"
Sb. Kz. výkladu
a n,

čís.

14722.

čís,

sporném nemÍ1Že nejvyšší soud rozhodnouti ani v případě § 45 zák.
100/31 Sb. z. a fl.

čis.

62;34
(Rozh. ze dne 22. listopadu 1935, R II 498/35.)
Civilnt rozhodnuti XVII.
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O Ud

určil

V

čís.

nesporné cestě výši výživného na. _ii;~:~~~:~

děcko, rek u r sní s o u d k rekursu povinného otce snížil a

.

závazek. Spisy na to byly předloženy prvým soudem
čís. 100/31 sb. z. a n. nejvyššímu soudu k
-.
s O~'Ú:~~~~@
že rozhodnutím rekursního soudu děje se nenahraditelná újma
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl žádosti o rozhodnutí.
D

ů

vo dy:

Rozhodnutí rekursních soudů v otázce výměry výživného ze
stanoveného v řízení nesporném jsou konečná a mají proti úČ<lsÍllÍkj\n
padle § 33 (1) za,k. čís. 100/31 sh. z. a n. účinek právní moci
čl. V. Č. 2 zák. Č. 251/34 sb. z. a n. bylo nejvyššímu soudu'
v těchto věcech rozhodování vůbec (viz důvodovou zprávu k vlád
cit. zákona, tisk. čís. 1345). Rozhodnutí nejvyššího soudu nelze 'tu
vyvolati ani postupem podle § 45 zák. čís. 100/31 sb. z. a n.
čís.

čís.

14724 -

čís.

14724.
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14723.

K výkladu § 235 c. ř. s.
.Jde o změnu žaloby, vyvozuje-li se žalobn! nárok na předčasné
šení pachtovní smlouvy podle § 1118 obč. zák. ze značně šk,odlivph~
užívání hospodářství a později při ústním jednání také z nelpla'~eni
pachtovného.
(Rozih. ze dne 22. listopadu 1935, R II 523/35.)
Původním

skutkovým podkladem žalaby bylo tvrzení, že h'lnv"nv
p;op;>chto,vané hospodář~tví žalob~kynino úmyslně značně poškodil, z
rehozto duvadu navrhla zalobkyne, by pachtovní smlouva uzavřená
ní a žalovaným o tomto hospodářství byla zrušena. Při ústním jednállC
dne 21. března 1935 uvedla pak žalobkvně, že žalovanf uel"Jtall
tovné, což uplatňuje též jako důvod k předčasnému zrušení poměru
tovního. P r v Ý s o u d rozšíření žalobního důvodu o důvoo,d~;t~~~c~~~-.
pachtovného nepřipustil. Rek u r sní s o u d uznal, že d
kové jest přípustné, poukázav při tom k rozhodnutí čís. 881
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvo

dy:

Souhlasiti jest se stěžovatelem odkazujícím v té příčině k rozh.
12014 sb. n. s., že, ježto žalobce v souzeném případě opřel žalobní
o další právní důvod, vyvozovaný z dalšího dosud neučiněného přednesu, --.
jde o změnu žaloby podle § 235 c. ř. s. Tím však není otázka přípust.
nosti změny žaloby podle § 235 III. odst. e. ř. s. rozřešena, neboť
uvážiti, zda následkem změny žaloby jest se obávati značného
nebo průtahu jednání. Vzhledem k tomu, žeo skutečnosti, z níž se po
změně žaloby zažalovaný nárok dále odvozuje, vedla žalobkyně tytéŽ:
důkazy jako o tvrzení původním, nelze o značném stížení nebo průtahu
jednání v souzeném případě mluviti.

Význam poznámky v~kon~telnosti vymáhané pohledávky pro exekuci
,nucenou dražbou nemovtlosÍI.
(Roth. ze dne 22. listopadu 1935, R II 526/35.)

_

P r v Ý s o u d povolil vymáhajícím~ věřiteli Pav:lu D·ovi proti, povinné k vydobytí pohledávky 100;000 R;,M .. exek~cl nucenou dra~ou
movitosti a to podle vykonatelneho notarskeho SpiSU ze dne 30. hsto;
n~du 1933, listiny o zřízení zástavy ze dne 5. března 1931 a, usnesenI
krajSkého soudu v O. ze dne 25. ~rpna 1934. ~ e k Uo r s n I .s o u d
snesením ze dne 23. srpna 1935 navrhu nevyhovel. D u vod y. ~xe:
~učním titulem jest notářský spis ze dne 30. listopadu 1933, dle neho,z
Dhledávka 100.000 Ř. M. jest podle § 3 .;t0t. ř., ihued. vykon!l,te1~a.
době plnění která podle § 3 odst. I not. r. mUSI ve SP!se notarskem
řesně býti ud~na, stanoví postupní listina ze dne 22. k;:ětna 19?!, ~a
kterou notářský spis poukazuje, že dll!žníd s,: !a~aZU!l .zaplahh :a;
ůjčku rukou společnou a nedtlnou po jednorocn~ v:rP0vedl. Cas pl~<;n~
Popřípadě doba splatnosti není tedy v tomto notárskem s1?lse kalendarne
~řesně udána a tento údaj "Scházející není nahrazen doloZ!kou vyk~natel:
nosti, která má pouze ten význam, že Iz~ bez .pře.dchozí žaloby na zakl~de
této listiny žádati u soudu za exekUCI, JakmIle JSou ,podl: ob~ah~ hstiny
odmínky vykonatelnosti splněny. § 3 odst. 2 not. r. vyzaduje vys!ovne~
lb závisí-li závazek na tom, že nastala podmínka .;t~bo do~a1 ktera ne~l
p~dle kalendáře ustanovena, ,byla tato okolnost ver~jnou hs~mou prok~·
zána. Totéž požaduje na prukaz splatnosh pohle~a,:,ky t;l~e ~,
e.;:. r.
Tento důkaz splatnosti pohledávky měl te~y prove~~ vY!ll~hajlCI ventel
a tu právem namítá stěžovatel, že tento dukaz" tot!Z verejnou nebo ve·
řejně ověřenou listinou proveden nebyl. Navrzena exekuce byla tedy
neprávem povolena.
N e j v y Š š í s o u dulo-žil rekursnímu soudu nové rozhodnuti.

b

7

D ú vody:
Rekursní soud vyhověl rekursu strany povinné a .zamítl návr.h v~má.
hajícího věřitele na povolení exekuce nucenou drazho;t nemovItostI vl.
čís. 120 a 241 katastrálního území k vydobytí pohleda,::~y z .vj1konatel.
ného notářského spisu ze dne 30. listopadu 1933 ,a da)~lch. Ir~tll: shora
naznačených v částce 100.000 Ř. M. = 96}.750 Ke s P!ISI. )e?l~e ~ toho
důvodu že nebylo podle § 3 odst. 2 not. r. a § 7 ex. r ~ verejnyml, ~ebo
veřejně' ověřenými listinami prokázáno, že nastaly skutecn,osh, ktere, jSO~
podle obsahu zmínění postupní listiny rozhodné pro dospelost vymahane
pohledávky. Usnesením krajského soudu v O ..ze, d~e 25 . srpna 193,4
byla však vymáhajícímu věřiteli Pavlu Dr. proh týmz povm.ny~ na z~·
kladě týchž listin povolena exekuce pozr:~mkou vykonatelnosh teze vym~·
hané pohledávky na nemovitostech vl. CIS. 120 a 241
tato p~zna~ka
byla také dne 12. září 1934 a dne 2. srpna 1934 v t~chto kmJ~?ymc~
vložkách provedena. Vymáhající věřitel tyto okolnosh v nynejSI sve
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'exekuční

žádosti uvedl a overeným opisem usnesení krajského
v O. ze dne 25. srpna 1934 i knihovními výpisy o vložkách čís
a 421 v O. ze dne 12. února 1935 - tedy veřejnými listinami k·
kuční žádosti připojenými prokázal. Bylo tedy o
pohledávky, k jejímuž vydobytí se nyní navrhuje exekuce nucenou·
bou týchž nemovitostí, již mezi týmiž stranami rozhodnuto v
věci, v níž bylo vydáno usnesení krajského soudu v O. ze dne ~----~"
1934 a nelze proto nyní otázku tu na základě obsahu téhož notář~lióJ.i
spisu ze dne 30. listopadu 1933 jakožto exekučfÍího titulu znovu
jak to učinil rekursní soud.
čís.

Zahájení vyrovnacího
K výkladu

!'l

řízeni

14725.

nemá vlivu na

nesplněné

smlouvy.

1447 'Obč. zák.

(Rozh. ze dne 22. listopadu 1935, Rv II 1016/33.)
Srovnej sb. n. s. čís. 5428.
Žalovaná objednala od žalu jíd společnosti do svého podniku llS]wp,is
(programy), jichž část žalobkyně jí dodala a pohledávku za
těž přihlásila do vyrovnávacího řízení, které zatím bylo zahájeno o
žalované. Podle svého přednesu jest žalující i na dále ochotna
žalované zbylé tiskopisy. Poněvadž žalovaná odpírá přijmouti
domálhá se žalující na ní zaplacení zbytku ujednané částky.
!z
s o u d y uznaly podle žaloby, o d v o" I a c í s o u d z těchto d u vod
J de o smlouvu o dílo, na níž, pokud smlouva ta v době zavedení
vyrovnacího nebyla splněna, nemá zahájení řízení
podaná žaloba jest žalobou na plnění ze smlouvy a neJ<eona
náhradní již v době zavedení vyrovnacího řízení
rovnání samo by se vztahovalo. V dusledku toho mUže se
hati ve smyslu § 1168 obč. zák. zaplacení, pokud smlouva
proto, že bránily tomu okolnosti, jež sběhly se na straně
tedy žalované, při čemž musil odpočísti to,co ušetřila
dílo nebylo provedeno. V tom směru namítala žalovaná, že nai,talla nemož.,
nost plnění pro všeobecnou hospodářskou tíseň a dále, že žalující
od smlouvy odstoupila tím, že další dodávání tiskopisu zastavila.
tato není oprávněna, nebof žalQvaná nepřála si dodávku dalších ti~kolPisl1_
a nechtěla splniti smluvní závazek, jejž na sebe převzala. Také !'!e~;:;~:Ž~'
nesouhlasila se zrušením smlouvy a od další dodávky upustila. l'
nost splniti smlouvu nastala v osobě žalované j~ko objednatelky díla a
uplatňovaný nárQk je oprávněn.
.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Duvody:
Jestliže následkem zahájeného vyrQvnadho řízení a vůbec pro hospo·
žalovaná nemohla provozovati podnik, vyžadující velký
náklad, který znamenal značné poškození,ba hospodářskou zkázu ža·
cářské poměry

nelze v tom viděti více nežli nezdar podniku. Zásada bezpečnosti
styku však vyžaduj~, že se má smlQuva zachovati, tře?aže tQ
spojeno pro pozdější změnu poměru se ztrátou, byť neoček~vano.~.
se nestalo ještě plnění nemQžné náhodou. To platí v souzenem Q.n·
dě tím více, že jde o plnění žalované, na něž nem,ěly dotyčné pon;ery
pa, přímého vlivu neboť jestliže vedly k zastavem provozu podmku,
::r;IY se tím sice 'objedr;ané ti,:kopisy (progr.amy). z!ry!ečné" ale n~lz~
roto mluviti o n~mo.žnen: odb~~u a o ne~?znos.t! v~aJemneho pinem,
j. zaplatiti za ne pn~l~snou castku. Scha,:! tu,d!z predpokla0r. h~spo.
dářské nemožnosti pInem podle § 1447 obc. zak., ktera by pnchazela
v úvahu (sr. roťhodnu~í čís: 8992 sb. n. s) . ~~jd~ o ~áhra~u, škodj'
·ak se tvrdí v dQvQlám, a~! ? nar?k r;a pr!m~~ne odskodnem pod"e
~ 1168 první odstavec druhe yetl obc . .;ak.) n)"brz Jde o, na!?k v~ smy?lu
I 168 první 'Odstavec prvm vety obc. zak., dle kterehozlo zakonneho
~stanovení náleží podnikateli, přes to, že, dílo J.1ebylo provedeno, .s~lu.
vený plat, kdy~ byl QchQten plnitI a. .z~b:amly:h tomu okolnostI~ lez se
běhly na strane objednatelove. Ze zJ!stcm prvmch soudu patrno, ze tomu
~ak v souzeném případě bylQ a odvolací soud správně vystihl, že jde
o žalobu na plnění ze smlouJy a ni};oli::, 'O n!'rok r:áhr~dní, jepž by tu
byl již v době zahájeného vyrovnac!1lo nzem. Ponevadz pak Jde o ne·
splněnou smlouvU, na kterou zahájení vyrovnacího ř!zení nemělQ vlIvu
(srov. rozh. čís. 5428 sb. n. s.), pOSQudil odvolac! soud s' hlediska
§ 1168 obč. zák. správně věc po stránce právní.

i
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čís.

14726,

K § 6 alimo z á k . ,
.•
b 't'
K pov'Olení zajišť'Ovacl e~ekl!~~ Pyo vyzn::no: stacl~ z~ n:uselQ, y" JIZ
'ednQu proti dlužníku splatne vyZ1vne exelmcne vymahano, noveho pro]dlem'·h
Je o nem'třb
e a.
0

,

. , .

00"

(Rozh. ze dne 22. listopadu 1935, Rv II 646/35.)
Žalované byla povolena k vydQbytí spla~né~o výživné~o exekuce ;,aba.
vením a přikázáním pense žalQbcovy k v)"bram s obmez~mm ~l~ z~kona
čís. 314/20 sb. z. a n. jakO'ž i zajišťovací exekuce týmIŽ exekusm!ll! pr~:
středky k zajištění budQucně dospívajících ~ávek. Ž~l(j?ce t~:de, ,ze ~VQ]!
alimentační povinnost řádně plní, takže nem na zadrzelem vyz!vnem ?:aio.
vané nic dlužen, domáhá se, by byla z toho ~ůvodu exekuce k vydob~h! ,za.
jištění prohlášena za nepřípustnou. P r v y s ou d uznal podle zalQ~~,
od vol a c í s o u cl žalobu na p~ohláše~í zaj~šťovac~ e::ekuce z!l neper!.
pustnou zamítl. D ů v 'O d y: prvy soud Jest nazoru, ~~.zal:lVana nepra·
vem vedla exekuci k zajištění částky 1.200,!<č na vy~!vn~m za.! .rQk,
poněvadž povinný (žalobce) výživné ;je vysi l~? Kc, p~!p'adaJlc.l na
měsíc leden 1935 včas zaplatil a tud!z nedal dOlIl! k nove exekuc~ p:-o
neplacení výživného (§ 372 ex. ř.) a opírá s,:ůj .názor. o :Qzhodl!~h c;s:
10330 sb n. s. v němž nejvyšší soud prav! vyslovne, ze nemuze byt1
smyslem ~ákQn~,aby povinný byl pro jediné prodlení po celou do'bu

~
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čís.

trvání vyživovací povinnosti vydán každý rok zajišťovací exekuci i
svoje povinnosti řádně plní. Avšak předpis § 372 ex. ř. zatím'
změny zákonem ze dne 16. prosince 1930 čís. 4 na rok 1931 sb. z
.
podle n~hož předpok!~~e11! zajišf?v;:tcí exekuce není, jak
prodlem v placem vyzlvneho dluzmkem a i pro P)(O!~V~oil:e~~n~í}:~;;ěJ~:
kuce zajišťovací není zapotřebí opětného prodlení d
""nl<,•.
úplně jasně ze znění zákona samého, uvádí-li zákon
kuci lze povoliti, jakmile se zahájí, nebo
dříve se'
níku exekuce k vydobytí některé dospělé
Pro íi'lk~~~~~~t Z."lOOCOVt
musely býti již od roku 1931 vedeny exekuce
a zajišfovací
do konce wku 1934. Nepadá nijak na váhu, že žalobce koncem n",o", •.
1934 včas platil výživné připadající na měsíc leden 1935.
uhtažovací ku vydobytí částky 100 Kč za měsíc leden 1935 byla
neoprávněně vedena žalovanou, avšak exekuci zajišťovací žalovaná
znění § 6 zák. čís. 4/31 sb. z. a n. právem zahájila.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Podle § 6 alim. zákona ze dne 16. prosince 1930 čís. 4/31 sb. z. a
k zajištění nároku na výživu býti povolena zajišťovací ex(~k· uce.• :
JakmIle se zahájí nebo již dříve zahájila proti dlužníku exekuce k
bytí některé dospělé dávky. Již z doslovu tohoto ustanovení
k l)ovolení zajišťovací exekuce pro alimenty stačí, že již jednou mtlse:lo
býl1 proti dlužníku splatné výživné exekučně vymáháno a není
zajišťovací exekuci třeba nového prodlení dlužníkova. účelem
konného ustanovení jest, aby bylo zabezpečeno nerušené po]~íníní
ného, aby osoba na výživné odkázaná nemllsela čekati, zdali
příští vyživovací částku dobrovolně zaplatí čili nic. Tomu nijak ~~~;d~~~
ruje ustanovení, že zajištění smí býti pokaždé povoleno jen pro
které dospějí v jednom roce, neboť to má význam jen pro rozsah
která se má vztahovati toliko na souhrn vyživovaCÍ'Ch splátek ieclno,ho
roku. Zásady vyslovené v rozhodnutí nejvyššího soudu ze dne
padu 1930 čís. 10330 sb. n. s., tedy před účinností alimentačního zákona
kterým byl změněn § 372 ex. ř., použíti nelze. Poněvadž pak žalovaná
byla nucena vésti proti žalobci již třikráte exekuci uhrazovací i zajišťo
vací, vyla proti němu právem povolena nová exekuce zajišťovací na dobu
od 1. února 1935 do 31. ledna 1936, i když při jejím zahájení nebyl se
žádnou splátkou v prodlení.
může.

••
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K výkladu § 1 (2) čÍs. 9 zák. čís. 44/2tl Sb. z. a n.
I za platnosti zákonů o ochraně nájemníků, jež předcházely zákonu
čís. 32/34 Sb. z. a n., bylo předpokladem pro nároky nájemnlkovy uvedené v § 1 (2) čís. 9 zák. čís. 44/28 zavinění pronajímaMovo.
Důkazní břímě stihá pronajimatele.
Význam slov »po odevzdání bytu«.
(Rozh. ze dne 23. listopadu 1935, Rv I 821/34.)

839

podle přednesu žalobcova dala mu žalovaná v roce 1926 se svolením
soudu výpověď z nájmu, opírajíc ji o předpis § I odst. 2 čís. 9 zák.
ochr. náj. čís. 48/25 sb. z. a n. Žalobce byl důsledkem toho nucen se
z"stěhovati. Žalovaná však, ne~ač~la do tří měsíců ~de dn~ sot;,dní. výpo:
ědi s bouráním domu, nybrz az v roce 1928. Tlm Zpusoblla zalo~Cl
~kodu v zažalované výši vymáu1.anou. Niž š í s o u d y nevyhovely
~ alo bě . O d vol a ci s o u d z těchto d ů vod ů: Žaloba opíra se
~ ustanovení § l..odst. 2 čís. 9 zák. na oc~r: t;áj. čís. 44/~8: dle n~hož,
nepočne-li pronapmate.1 se. s!avbou do 3 meslcu po odev.zdam bytu a nepokračuje-li v m nepretrzlte, lest povll1en prona]mouh znovu byt, z~
platiti útraty stěh?y~ní!il ~ n,:hra,diti j!nou šl~?du. Ustanove.ní ~oto. Je
sankcí proti zneUZlvam vypovedmho duvodu C1S. 9, podle něhoz muze
býti dáno soudem sch~álení. k :'Ýp.?yědi, p~okáže-li.p~on~i.ímat~1 prav~
platné úřední povolem k ,-:zitecne]Sl sta,:be ~. ~patn:h nal~mmkov! nahradní byt, který sou~ uz,:a za ~ostatecnJ- Pn zal~be na ~ahradu, skody
z toho důvodu mUSI ovsembyh, splneny obec~e po;:1mll1ky, z~~a!ku
k náhradě škody, zejména za~inem.a mus~lo by bYÍl ovsem tak~ z]1steno,
že žalovaná úmyslně a bezduvodne nepocala se stavbou noveho domu
do 3 měsíců. V domě žalované bydleli nájemníci až do 22. listopadu 1927,
kdy museli býti exekučně vystěh,ováni. Tat? okoln?st vylučuje zavi~~ní
průtahu s počátkem stav~y.' nebol !,emohla zalovana z toho duvodu dr~ve
s bouráním dO?ll! zapoclh a kdyz ~ne ID: pro~ll1ee 1927 zada!a 12ra~e
spojené s bouramm domu stavltelske flrme R., lest d?ba, 18 dnu p~l11!e
řenou pro nejnutnějš! d~sposice k z~dání, prac!, .spo]~~y~h s bouramm
stavby, které žalovana pred vykhzemm na]emmku uClmh nemohla.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Žaloba opírá se o ustanovení § I odst. 2 čís. 9 .zákona Šís. ~8/25
sb. z. a n. a nikoli zákona čís. 44/28 sb. z .a n. To .;r~.a~ na ye~l mc t;;emění, neboť znění obou těchto zákonů jest v té pneme steIne. K?,ezto
zákon o ochraně nájemníků čís. 32 ai 1934 sb. z. a n. V § 1 odst. 2 CIS. 9
uvádí výslovně, že pronajímatel jest povinen n~jemní~ovi pr?nal.'~lOuh
znovu byt, zaplati útraty stěhovací ~,na~l'~~lh Jmou sko;lu) ]est1~ze ze
své viny nezapočne s~ s~~v..bou do tn ~eslcu p.o ,odevzdam bJ!U ne~?
v ní nepokračuje neprtrzlte, nebyla, v.]ma~, st~!nyc~ ustano~~mch dn:
vějších zákonů na ochranu nájemm~u, pOCma]l,c. z31kone.m, C1S. 275. al
1920 uvedena slova »ze své viny«. Tlill vsak nem receno, ze bv 1 v ~~e'Ch
dřívějších zákonech na ochranu nájemníků nebyla povinnost pronaJl~
telova k náhradě škody pro nezapočetí s užitečněj.ší s~av..b0.u pod~men;:t
zaviněním pronajímatele. Znovupronajetí bytu ,vypověď:nemu na]emmkovi jest uvedením do dřívějšího stavu a tudíž nahradou skod~ ve ,smy:slu
§ 1323 obč. zák.; rovněž náhradou šl~o~y l?dle § 1295 obě. zak. lest
zaplacení útrat stěhovacích. a nah!azem,lme ,~kody: Jest tedy o~a. POVll1:
nost pronajímatelova vesmes povmncsh k nahrade s~ody, kte!a.J e pod
míněna jeho zaviněním. praví:li dovolání, ž~ tento.vyklad b~, clml, naro~
nájemnfkův illusomím protoze by mu ukladal bremeno důkazm, nen~
v právu, neboť jde o ~ákonný závazek pfonajímateIův, takže on mU,l
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P?dle § 1298 obč. >;ák. d9ka~ovati, ž~ mu bez jeho zavinění bylo
neno splmh tento zakonny zavazek. Ze povinnost pronajímatelova k
hradě, š~ody. i podle. §, 1. ods!. 2 čís. 9 zák. čís. 4S/2'5 sb. z. a n
p9dmmen.a ]eho"zavmemm,. plyne, také, z důvodové zprávy k
.'
navrhu zákona elS, 32/34, tisk Narodmho shromáždění čís 24S'Sc'U""lflU
se u,:ádí, ž,e proti ,,-neuži~í !ohoto výpovědního důvodu (§ 1 ~dst 2 'črs,
]e na]eI?nd{ steIne chranen Jako dosud, ale že se výslovně vytýká
'
nezavmeny odklad stavby nebo nezaviněné přerušení stavbv
k o~ětnérr;lU, pron~jll!u vY'pov~děného bytu, a k náhradě škody;
dove zp!aye, s?,clalne pohtlckeho 3l;,~o~pocto~ého výboru, tisk
shromaz?em CIS. 2493 se v te pncme pravI, že zde šlo jen o
~ymezem ,dosavadmho t~x!u. J;1e tedy o pouhé zdůraznění toho, co
umy~lu, zakon9darc?va ]1'; dn,:e platilo. Právem tedy oba nižší M,.A ... <
spatřuji p~dmmku zalobr;uho na;oku v tom, že by žalovaná stran<:
musela pru,ta~, s houram;n ~tareho domu a započetím nové
.
vmrtL Nezalezl na tom, ze zalovana strana nestavěla podle ~t~lvellllího,
povolení ze dne 3. července 1926, na základě něhož byla
proti žalobci povolena, nýbrž že stavba byla provedena na LalUalUe
noyých, schválen~c~ teprye dne 25, list0I:a~u 1927, když skutečně
k uplnemu zbouram stareho domu a kdyz zalobce ani netvrdí že
~~ná st~vha p,~dle nových plánů nehyla užitečnější podle §' 1 odst. 2
CIS. 9 zako~a CIS. 48/2~ sb. z. a ~. (rozh. čís. 8322 a 11852 sb. n. s.).
Novyml pIany nebyl prutah v zahajení stavby způsoben,když se do 22.
,hstopadu) ?2~ ne~o~l~ ta~. Jako, tak s bour;áním započíti, ježto v budově
bydleh Jeste, n~kten Jmi mJemmc!. ~t~novl-li zákon lhůtu do tří měsíců
"l?? odev,zdam bytu,«' !. J. VjTpoved,eneho bytu, má na mysli pravidelný
pnpad" ze, Jen dotc~ny byt Jest ,prekážkou, z~')očetí sbvby. Je-li však .•. .
tout? prekazkou ta~e bydlem JIDych na]emmku v domě, nutno při posu- "
zovam vIDy pronaJlmatelovy na prutah se stavbou přihlížeti.
o

čís.
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K výkladu § 507 . odst. 1 c. ř. s.
Kdy je dovolen samostatný dovolací rekurs odpůrce
dovolání.
Použiti § 502 odst. 4 c. ř. s.
(Rozh. ze dne 23. listopadu 1935, Rv I 21 16/35,)
Žalobkyně

-
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domáhají se na žalovaném vydání auta k nčmuž žalovaný

tlpla~nil retenční právo z důvodu oprav. Prvný so~d žalobu původně

zamltl a to proto, že žalobkyně, ačkofiv žalovaný měl proti nim pohledávku za opravy auta, jehož vydání se žalobkyně domáhají, a měl následkem toho retenční 'právo k autu, mu nenabídly zaplacení oprav. Odvolací soud zrušil tento rozsudek proto, že podle § 471 obč, zák. není
takové nabídky zaplacení třeba, V dalším řízení před procesním soudem
přednesly však strany souhlasně, že žalovaný svou pohledávku postoupil
Marii V-ové, V důsledku toho oba soudy dospěly k názoru že žalovaný
tímto postupem pohledávky pozbyl i retenčního práva a ~znaly podle
žaloby, Spor byl oceněn odvolacím soudem na 5,000 Kč, Dovolání po-

Cl.s. 141"::::0 -
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dané žalovaným do rozsudku ?dvolacího soudu p r v Ý ~ o, ~ d o~,mítl
"ako nepřípustné vzhledem k predplsu § 502 ods!. 3 ve znem cL L C1S, 2
kkona čís, 251/34 sb, z. a n, Rek u r sní s o u d uložil prvému
ů v o ~ y,: Pr}ý sOY?
soudu, by o dovolání jednal dále po~le zákon::.
přehlédl ustanovení § 502 ods!. 4 c. r. s., dle nehoz dovolam se pnpoush,
když rozsudek prvé stolice, odvol~cím sou~em potvrzený, by} vyr;esen ~á
sledkem usnesení soudu odvolaclho, ktere rekursem nemuze býti brano.
v odpor a jímž dřívější rozsudek podle §§ 496 čís, 2 a 3 a 499 byl
. zrušen a právní věc byla přikázána zpět soudu prvé stolice, O tento při.
pad tu jde. N e j v y Š š í s o u d Jbnovil usnesení prvého soudu.

I?

Důvody:

Především jest řešiti otázku, zda jest dovolací rekurs vůbec ptípustný!
hledí-li se k § 507 odsl. I c. ř, s., podle něhož námitky proti příp~stnostr
dovolání nemohou býti uplatněny rekursem, nýbrž toliko v doyolacl ?dpo:
vědí. K otázce té jest v souzeném případě dáti odpověď kl~dnou. Zmm~n~
zákonný předpis má na mysli jen případ, kdy proc~sm sond dovolan~
neodmítne mo nepřípustnost, nýbrž dor~čí. jeden steinopl?, po~le dr1!~e
věty prvního odstavce § .507, c. r. s, o~purCI. V, ta:kove~ 'rnpade n,e,muze
odpůrce rekursem uplatmh, ze procesm soud mel,9ovolam pro nepnpr;stnost odmítnouti, nýbrž smí své"námit~y proti pr.lpust~ost; ~platm~. len
v dovolací odpovědi; O tento p!'lpad vS,ak, zde nejde, ~y~rz Jde o pnpad
opačný, kde procesm soud odmltl dovolam podle prvm vety § 507, c: r. s.
pro nepřípu~!nost, ~le reku~sní sou~,k .;-e!<ursu dovol~t~le prohla~ll, dovolání za pnpustne. P,rotr Jeho zmenuJlclmu us~eseTI! Jest d~vol<:cl rekurs podle obecného predpisu § 514 odst. I c. r. s. l?r~pustny ,"; Je zd,e
také oprávněný. Dovolání, kter~ odvolací soud povaz~]e za pnpu~!neJ
směřuje proti rozsudku odvolaclho soudu ze ,dn~ 21. brezna 193,5, JI;nz
byl potvrzen rozsudek prvního soudu, a v nemz byla hodnota predmetu
c. ř, ,s, částkou 5,000. Kč. Podl~,§ 502
sporu uvedena podle § 500
ods!. 3 c. ř, s. v doslovu čL I CIS. 2 zakona z ll, prosmce 193~ CIS, 251
<sb. z, a n, není však proti potvrzujídnr;u rozsudku ,od::olaclh~ soudu
přípustné dovolání, nepřevyšuj~-}i předmet spor~" ? nemz bJ mel dov~
lací soud rozhodnouti na penezmch nebo penezlte hodnote 7.000 Kc,
leč by odvolací SOU? rO,zsud~u prohlási! d~volání za p~ípustné, proto!,e
jde o rozhodnutí zasadmho vyznamu, C02 vsak s~ v .P'ro]~~ndvanem pnpadě nestalo. Odstavec 4 § 502 c. ř, s. us,tanovu]e Sice v}J\ln~u z tohoto
pravidla dopouštěje dovolání, když rozsudek soudu ~rve stoh~e odvolacím soudem potvrzený byl vynesen následke~ys~es~?~,c:~volaclho soudu,
které rekursem nemůže býti bráno v odpo! a ]lmZ ,dnye]3'1 rozsud!:k dle
§ 496 čís. 2 a 3 a § 499c, ř. s, byl zrusen a pravD! vec byla pnkaz,,;na
zpět soudu prvé stolice. To však, předp?kl~dá, ž~ nový r?zs!ldek p;vn~ho
soudu nevycházel ze samostatneho prav:l1ho. nazor1;l, ny~rz: z ~1,av:llho
názoru, který odvolací soud ve zrušoyaclm usnesem pro]evll J Jlmz, '~yl
prvý soud při novém svém rozhodnuh podle § 499 ods!. 2 c, ~. s; va:ar;
tak, že pak tu jde o takové s01!hlasn~ r,ozsudky dyou so~du, z n,lch~ kazdy
dospěl nezávisle a samostatne k sleJnemu p~avn~mu ?azOl:u, n~br~ o ~ou
hlasné rozsudky, jimž je za zaklad polozen len ]edmy pravD! nazor

I!!

v'

pc:

0

-:- GIS.

odvolacího soudu (na l' sb
a I.)., Ustanovení § 50~ ~dsi ~. s. ,2045, 3821, 6558, 78
Prvll!, soud totiž žalobu pův~dně':' s; nelze na, souzený urm","
prol! zalobkyním pohledávku
amltI proto, ze, ačkoliv Z" ln""..,
domá~ají, a měl následkem to~aot"pra? 3l u,ta, jehož vydání se zalotlkvn,
l}enabddly zaplacení oprav. Odvo~a~í enc~ prá~o k autu, žalobkyně
~~ po, le, § 471 obč. zák není t k ' sou, zrusll tento rozsud k
nzell!, pred procesním s~udem a ,ove nabld~y zaplacení třeba.
~~~a~r s~ou ,pohled,áv~u postou:~e:::lř V'sť' J!rany souhlasně, že
t p
nazoru, ze zalovaný tímto po t '
usledku toho oba
en~n~ ~ práva. Prvý soud ted J) d
sy~e~ Rohledávky
z,?eneneho skutkového děje kfei' o. ?plnen} nzeňí rozhodl na
l11ho posudku odvolacího s' d y leL zprosfoval vázanosti co loU'UKlaclě
který sám pokládal za odův~~n~,atíndll se,pti ,tom právním
novy rozsudek prvé stolice ktery'1 ttdo zmel}enym stavem. Ne~b'yctlLOreUl
sen z toho důvodu ' bl'
Y o volaClm soudem t
právním názorem 'o~e lY Phrvní soud podle § 499 odst ~~ V~zen, ~Yne.
vo aCl o soudu.
.
. r. s. vazán

V

,K
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• pbmezeni žalobn! pro b '
"
'.
muze
po prvním rok~ l'e~e:! c~:~ecnym .zpětvzetím žaloby 'e'
~e svých účincích, došlo-ii k n' 1', pokladu § 237 c. ř. :8. a r~Jmf

státi

'

~~~~~~élo~ledáv~y, IO:;náhln:~ř~~~~~::~k!~ečnéh~ z~placení z~~
,
o mezent na castku pod 20 000
u, o nCmz rozhndu'e
pred počátkem ústního .jednání, podle §. 7 Kč podá~im došlým k snuád
a) odst. 1 J. n. samosoudce.

(Rozh. ze dne 23. listopadu 1935, R II 323/35.)
:Žalobce obmezil písemn'

d"

ko~alo .ústnf jednání, ale jertfI Př~da~lm dO}lým ~ou~u tého'ž dne, kdy se

IS. ustmmu Jednání dostavili

p. t mto, zaloblll narok pod 20 000 K'
tnčlenný senát. P r v Ý s o ~ as U~Cl. obou stran. Ve věci sam"é jedn~i
po~toupil věc k rozhodnutí samos~UrdhlaW~a to řízení za zmatečné a
svem~ roz~odnutí právní moc zrušil Cl.
e. u ~ sní s o u d vyhradi~
by o zaldbe rozhodl v tříčlenném
~~nese~1 prveho soudu a nařídil mu
:oz,h?duje u sborového soudu v ;ella ~', D u vod y: Podle § 7 a) . n'
zepclch před sborové soud. r . ozepnch o pravech majetkových dále:
~et spor? nečiní víc než 2logovKčt~~~~ k~~osoudce tepkráte, kdyŽ před.
c~stk~. Z~lobce v přípravném spisu
d y~ se obmezl na tuto nebo nižší
~lhf Jeduauí, avšak před počátkem 'ú~fn.~ne,?edn~ s,oud po nařízení úst.
os na 17.000 Kč. Tím však 'e"
1 o
nalll, omezil žalobní žá.
u~edenou částku před začátke J. ste ,nebyl z~l0Jmf nárok obmezen na .
p~e9po,kládá. Nebol' přípravn '.ll sU~lllh? Je~nan}, ,lak prvý soúd mylně
jeste prednesem strany není led p 't pn zasade ustnosti jednání není
formaci a přípravě úst~ího . Pd . n;eJem rozhodování, nýbrž slouží k in
ústním . d . ,
Je nalll, en to co bylo . t"
.
..
)e nalll, ..může sloužiti za podkl d.
us, ne predneseno při
proceslllm matena lem. Obs h ."
. a soudlll'ho SpISU, a jest
a pnpravneho SpISU, tedy také obmezení

d

t
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žalobní žádosti, býly však předneseny teprve při ústním jednání dne
14. prosince 1933 a to nikoliv před počátkem ústního jednání. Neboť
ústní jednání započalo se vyvoláním věci, na to přednesena žaloba a pak
teprve byl přednesen obsah ostatních přípravných spisů, tedy též podání.
Nebyl tedy splněn předpoklad § 7 a) j. n. a řízení mohlo a mělo býti
dále prováděno soudem ve složení senátním přes obmezení žalobní žádosti.
Není tudíž ani řízení počínajíc dnem 14. prosince 1934 senátem prová·
děné zmatečné, a usnesení napadené neodpovídá zákonu. Ze zákona
samého uelze nikde vyčístí, že obsah přípravného spisu má za následek
jiné obsazení soudu. Ani analogické použití předpisu § 237 c. ř. s.
o zpětvzetí žaloby nevede k takovému závěru, že by obmezení žalobv
mohlo, pokud jest tu podání, nikoliv přednes, způsobiti jiné obsazení
soudu. Zpětvzetí žaloby děje se podáním, jež dlužno žalovanému doručiti, nebo děje se prohlášeuím při ústním jednání, a má za následek, že
o žalobě má se za to, jako by nebyla vznesena, ovšem musilo by se stát,
bez přivolení žalovaného až do počátku prvního roku (§ 237 c. ř. s.)
nebo při prvním roku, jestliže se k němu žalovaný nedostavil. Tyto pří
pady zde nejsou, takže nelze za to míti, že žaloba ohledně částky obme·
zené nebyla vznesena a že tedy předmět sporu nečinil před začátkem
ústního jednání 20.000 Kč. Po prvním roku bylo 'by třeba buď vzdání
se nároku (části nároku) anebo souhlasu žalovaného ku zpětvzetí žaloby
(obmezení), aby zpětvzetí bylo možné a mělo účinek, že ohledně zpět
vzaté části má se za to, že žaloba ohledně této části nebyla vznesena.
Také tyto případy zde nenastaly a nelze proto míti za to, že před počát
kem ústního jednání předmět sporu nečinil 20.000 Kč.
N e j vy Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody:

Běží jen o otázku, zda spor má býti projednán senátem, či zda má
býti projeduán samosoudcem proto, že žalobce prohlásil v podání došlém
na soud toho dne, kdy se konalo první ústní jednání, t. j. dne 14. prosince 1933, že o!Jmezuje žalobu (v níž žádal zaplacení 35.750 Kč) na
17.750 Kč s přísl. Nejde tu tedy o otázku 'pfíslušuosti, nýbrž o otázku
obsazení soudu (§ 477 čís. 2 c. ř. s. a rozhodnutí sb. n. s. 6044, 6305,
11718). Ve zmíněném podání, jímž žalobce obmezil žalobní žádost,
uvedl, že mu byla žalobní pohledávka po dodané žalobě z části určiiými
splátkami druhé žalované zaplacena a že proto obmezuje žalobu na zbytek. Obmezení žaloby rovná se částečnému zpětvzetí a může se státi jen
za předpokladu § 237 c. ř. s. (sb. n. s. čís. 8436 a 9089). Nutno tedy
zkoumati, zda tu takové pfedpoklady byly. Po počátku prvního roku lze
vzíti žalobu zpét bez přivolení žalovaného jen, zřekne-li se žalobce zároveň nároku. V obsahu zmíněného podání nelze spatřovati zřeknutí se
části nároku podle § 237 odst. I věta 2 c. ř. s. a § 1444 obč. zák., které
by mohlo Vésti k částečnému rozsudku na základě vzdání se (§ 394
odst. 2 c. ř. s.), nýbrž jen prohlášení, že část nároku byla uspokojena
částečným plněním dluhu (§§ 1412 a 1415 obč. zák.), že se tedy žaloha
v této části stala bezpředmětnou a že žalující věřittl nežádá více než obmezenou částku (§ 405 c. ř. s.). Z toho jde, že toto obmezeuí, - ač ne;;.'
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formálním vzdáním se - je ve svých účinc' h ' 1 •
ve~ z~ekn~t!. se čáslky'žalobní pohledávky, al~e ~~ ~~Jit0st~Yfno
pravmm~ uClllky I, po prvním roku bez svolení
o s a I s ,"'UY1l11
obm~zem :pro~b~ zalobní s~ rovná částečnému zpětvzeť
~ ze!1 nastayap, ]al,cmile to zalobce soudu oznámí
. Ia
~e~lffi podam odpurci (sb. n, s. 8629 11934) d~ ,!lko~IV t~prve

~l~!~~h~~i~~~r~J!!f~~i101:~:~~~:td~~]~~~ib?~{~1~~t~1:eJ
14730.

§ 4 odst. 2 zák. čís. 34/34 Sb. z. a n.
Samostatnou výdělečnou činností dle § 4 d t 2 '
.
lová účast společníka obchodního podniku n~b~ "J·eh~en.t. POtUhhá kapitá.
prostředky.
ucas motnymi

(Rozh. ze dne 25. listopadu 1935, R I 1166/35.)
vlá:ovi,!n~, n~vlg/l~4 by byl jí povolen podle § 4 (2) zák. čís. 34/34 a

,

. '.laL CIS.

sb. z. a n. odklad exekuce a

odůvodnila

s .' , h
na v~o~~r~u
vyho~~r R .~ lenz n~m od roku 1,932 v pr~vozu. P ľ v Ý s o u d návrhu
34/34'b eur s n I s,o u d navrh zannll. D ů vod y: Zákon čís

;>I~~ ze le~ ve.řej,!ou ~polečnicí kapitálově súčastněnou

lO~I~· t~h~' :~fa~u1eu~~Zte~~op~~~~~o~~~~es~~0~~1né výdě~eč!lé čin:

n?Sti .
nava]lcI cllln;:>st, kter?u. lze kvalifikovati podle
vykt
samostatnou clllnost vydelečnou. Za takovou činno st l " Z,OlU ]a; o
i,
pokud ovšem
ve em po mku a vykonava v nem práci kt
'. aJ<
,
I
každý podnikatel. Je-li však členství v~ vef~j~/~pole~u~~v~~onávati
~g~~e na .účaS?aPitá~oyou, takže dl~žn!k nevykonává v;oJni~um!~:~
'b ou cmnos, nemuze se dovolaval! ochrany zákona čís. 34/34
s . z. a n.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

va~ čindnost veřejného, sI?oleČ!~íka,

Dů

běžný~hsk:lecn~
sez~~:{~~ě ~~:~~:

vody:

b Podmín~ou p~izná'3! do?rodin~ podle § 4 odst. 2 zák. čís. 34/34
s . z~. a n. t leJst pr~devslm, ze dl~zník provozoval samostatnou výdělea
n?u p:,n:,s. est sice nerozhodne, jakého druhu je tato samostalná '
delecna cmnost, nelze však za takovou samostatno
'd·l
vy-

PO~lá?hti P.~ou kaI;it~lovou. účast společníka ~b~hodnih~u P~!d:i~~
iperenovon~e t~~: zlda hd!~b!~~jf~~S~~~~~;kJ~~g~d~íh~~~%:i~~O~a!fa~!~~Ž~
v

ozu pnse o »su' slstenc!«.

obč.
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zák.

Převzetím podle § 1409 obč. zák. rozumí se, že přejímatel nabyl jím
práv k převzatému jmění nebo části jeho, které vylučulí , aby věřitel
proti předavateli (dlužníku) mohl uspokojiti svou pohledávku z převzatého majetku.

'011 rl""

20000 K·
hl b ' · ' · .
IZ o mezen na
.c, mo ~ .• yl! ~redmetem jednání a rowJ.Odování '
.
17.750 Kc a byla ]IZ zalozena působnost samosoudce (7 a) od~~~ lCU"lKQI.
čís,

K § 1409

čís.

.•'

(Rozh. ze dne 25. listopadu 1935, Rv I 2669/33.)
žalovaný převzal rukojemství ve vyrovnacím řízení o jmění úpadce
Karla E-a, k němuž žalobkyně přihlásila svoji pohledávku v určité částce
a zaručil se za 80% vyrovnací kvoty jako rukojmí a plátce. Vyrovnání
bylo potvrzeno na 50%. Podle přednesu žalobkyně převzal žalovaný
ekvivalentem za toto rukojmí závod úpadcův s veškerými aktivy a zbytkovým skladem. Titulem tohoto převzetí byla kupní smlouva. Vyrovnací
kvota plně zaplacena nebyla, nýbrž jen 8 splátek, takže žalovaný, který
závod firmy převzal, ručí za všechny závazky váznoucí na jmění závodu. P r v Ý s o u d uznal podle žaloby. D ů vod y: Žalovaný jako
blízký příbuzný úpadce Karla E-a (§ 35 konk. ř.) převzal po uzavře
ném vyrovnání podle vlastního tvrzení značné množství bo!. Tím, že
bude moci v obchodě vystupovati jako prodavač, dal jasně najevo, že
přebírá závad úpadcův a to tak, jak jest, se všemi aktivy a pasivy, takže
v tomto případě skutečně šlo o převzetí obchodu ve smyslu § 1409 o.
obl'. zák., nehledíc ani k tomu, že žalovaný nakládal se závodem jako
s vlastním. Nezáleží vůbec na tom, zda byl obchod dále veden pod touž
nebo jinou firmou. Poněvadž žalovaný jako blízký '.příbuzný úpadcův
převzal obchod, ručí i za dluhy úpadcovy, leda že by prokázal, že
o dluzích nevěděl, ani věděti nemusel (rozh. čís. 3389 sb. n. s.). To žalovaný neprokázal. Proto vztahuje se na něj i ustanovení § 187 Ul dílčí
novely. O d vol a c í s o u d nevyhověladvolání. Z d ů vod ů: Prvý
soud správně rozhodl použiv předpisu § 1409 dbč. zák., neboť šlo
o podstatu majetkovou, totiž o veškeré zboží, které zbylo z vyrovnání
Karla E-a. Toto zboží převzal a na sebe převedl žalovaný. Zboží to
ovšem původně koupeno bylo jak žalovaným tak Josefem K-a, ale pak
se souhlasem Josefa K, který týž dal i v zastoupení Jany E-ové, převzal
toto zboží žalovaný a to se závazkem, že ze zboží tohoto placeny budou
vyrovnací kvoty a tedy kvota připadajicí na Josefa K-a a Janu ~ovou,
kteří se stejně jako žalovaný za vyrovnání zaručili.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Ustanovení § 1409 obč zák. jest vybudováno na zásadě, že dlužníkova aktiva jsou zárukou, že dlužník bude s to, aby dluhy zaplatil; pře
vezme-li někdo od dlužníka .aktiva, ale ponechá-li zaplacení dluhů jemu,
mohou tím býti snadno ohroženy nároky věřitelů, kteří při poskytování
úvěru spoléhali na dlužníkova aktiva. Vyžaduje proto bezpečnost úvěru,
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aby se y-ěři!elé m.ohli .hojiti také na přejímateli akt" Z' d
~:Je? pn pr~vzet~ ,celeho jn:~ní, nýbrž i při převzet~V iak~~~ \ta

era o sobe tvon hospodarský soubor m . tk ' ž
e Je o
veš~erý ,sklad zbo~í »~t!,réh,o«, to jest zboží~J~te~P~ěl a1(vaný Pff',V 7,1
zaha Jem vyrovnaclho nzem, a tvořil proto tento sklad ar.:!
az
~ou jedpotku majetkovou. Převzetím podle § 1409 b' Z::Z1 salmo:stalt_
ze preJ1matel nabyl jím takových práv k '
, o c'. z
Se
v

:

~~~~éhk;~~aj7t~~Č~~P~~~ji~;ř~;~uP~~~I~~~~~::tW~~~~di;~~~~~oz
~f~IZi~' Jak ~dkůrazňují i materialie III. dílčÍ novely ~ ;bčJ~~k t

.' ' a ?yany o,u p 1I společně s Josefem K a J
'K' sr.
leho 21:0Z1 za to, ze zaplatll za dlužníka Kari~ E anou, . sklad stakvotu Jako vyrovnací rukojmí 5000 Kč a '1 .?a patou vyrovnací
koupil y~ší partii zboží. A bylo-li zjišt~o,
k~~n~n~am ]?řipu:stil,
h?spodarskou Jednotku, bylo převezeno do B a ta~ od d'
nemu pak nabyl žalovany' s t t "
evz ano ~a.'UV,"_
(§§ 424 a 426 obč zák) ž bOS dalnhlmKI prejimateli vlastnictví k
ď 'd
'.. e y u
aria E Ol něJž v sou e'
"
pa e J e, nesouvisel s převzatou zásobou zb~Ží
'
;- ,nem pnpr?to sp~něny předpoklady § 1409 obč. zák
'~.nl namlÍa?o, jsou
~:~\~1~:y JF~~í~ do výše, ceny převzatého' z~o~~c: i:o~~t~t:t';~'i'
, y z se za ne ve vyrovnacím řízení Karla E
R
. ucení podle § 1409 obč, zák. jest solidární s ostatní . , .. ' nezaručil.
Jak bylo vyloženo v rozhodnutí čís. 10337 b
m.1 preJ1mat~1! ~V"L.t.."
pOVlilen celé vyrovnací splátky zaplatiti (§s 891' sb,a J~skt)proto zalovaný
o c. za ..

Ž:

v

•

v

čís.

14732.

Vyrovnací dlužník může se zavázati Veb rl I"
hledávek svých věřitelů už před pravoPI~tno~tíe ťO~~~í~: vyr~vnán! po~?vnání. Nesplní-U takovéto splátky včas nastáva" 'v. kPo §rzem vyradu.
'
JI UCIn Y 67 vyr.
(Rozhodnutí ze dne 26. l'IS topa d u 1935 Rv IV 638/34; důvody viz
Or. sb. čís. 2328.)
Čís.

14733.

Pojištění smluvní. K § 936 obč. zák.
'istník
, ":.Ok!ld jde o pac/um de contrahendo zavázal-Ii se
{ovne, !e svou pojištěnou a shořelou reaÍitu svěří jakmi~J b d POJISvystavena, opět v její výhradní pojíšfovací ochran~.
~ u e znovu
oov

(Rozh. ze dne 27. listopadu 1935, Rv 12612/33.)

dlui,~L~ící ~oiiš~~vn31 př~~~s!a, ž,e dne 23. června 1930 shořela realita
zaniklo po~š~:ní 10nJltpo~s~~1!~ a, ze PdodlelPo)išťovadch podmínek tím
'I
"
'..
. o asem ze ne . cervence 1930 zavázali se
za ovam, ze SVOJI real!tu dosud u žalobkyně pojištěnou svěří, jakmile

bude opět vystavěna, ve výhradní pojišťovací ochranu její a za tím
účelem jí předloží podepsanou přihlášku, Poněvadž to žalovaní odepírají učiniti, domáhá se žalobkyně výroku, že jsou žalovaní povinni nově
vystavěnou svoji realitu u ní dáti pojistiti za podmínek a sazeb u žalobkyně platných. P r v Ý S o u d žalobu zamítl. O d vol a c í s o u d
uznal podle žaloby. D ů vod y: Základem žalobního nároku je prohlášení ze dne I. července 1930 žalovanými podepsané, podle něhož žalovaní podpisem jeho se zavázali dáti pojistiti svou nemovitost výhradně
u strany žalující proti požární škodě podle sazeb a za podmínek žalující strany žalovaným známých, jakmile realita jejich bude znovu postavena. Prvý soud zjistil, že realita strany žalované byla postavena a
znoVU zbudována již o dožinkách v září 1930. Jde tudíž o to, zda zmíněné prohlášení žalovanými podepsané dlužno pokládati za smlouvu
dle § 936 obec. zák. obč. a z toho hlediska pak posuzovati odůvodně
nost žalobního nároku, či zda jde tu o smluvní závazek žalovaných dle
§ 861 ob. zák, - jak to tvrdí strana žalující - a zda tedy po této
stránce je žalobní nárok důvodným. Odvolací soud přiklonil se k názoru
stranou žalujicí hájenému, a má za to, že ve zmíněném prohlášení nejde
G pactum de contrahendo, nýbrž o řádnou smlouvu o pojištění, což odů·
vodnil takto: Je sice pravda, že zmíněným prohlášením zavazují se žalovaní dáti v budoucnu pojistiti své budovy u strany žalující, avšak
žalovaní měli reality tyto pojištěny u žalující strany již dříve - a když
tudíž v prohlášení tom výslovně uvádějí, že zavazují se :platiti včas
předepsané příspěvky, aby ve smyslu příslušné pojišťovací smlouvy,
které Se bez jakékoliv výhrady podrolrují, nenastalo v požárním pojištění budov žádného přerušení, jsou tím dány všechny předpoklady
pro řádnou pojišťovací smlouvu. Smlouva o dřívějším pojištění budov
sice zanikla ve smyslu pojišťovacích podmínek tím, že budovy shořely;
stranám však nemůže býti bráněno, aby uzavřely smlouvu, dle níž nemá
dojíti ke zrušení pojišťovacího poměru a má v něm - ihned po vystavění budov - býii pokračováno jako ve smlouvě dřívější. Základem této
nové smlouvy pojišťovací má býti podle řečeného prohlášení stará pojišťovací smlouva - a z toho důvodu již nelze ani právem mluviti o ně
j<lké neurčitosti budoucí smlouvy, která ve skutečnosti je pokračováním
smlouvy dřívější s tím, že dříve pojištěné a shořelé reality jsou nahraženy znovu vystavenými realitami. Z toho hlediska dlužno také uTčeni
výše pojistného slovy »přiměřené současným poměrům« pokládati za
dostatečné, neboť stavební cena nově vystavěných realit je přec vlastníkům známa. Poněvadž pak žalovaní částku 30.000 Kč uvedenou žalující pojišťovnou jako základ pojištění proti škodám z požáru v odpor
nevzali a neodporovali ani výši roční pojišťovací premie dle základu tono
stranou žalující uvedené, bylo soudu odvolacímu částku tu jako nespornou vzíti za základ výše pojistného. Prvý soud posoudil tudíž věc po
právní stránce nesprávně, když dospěl k tomu, že zmíněné prohlášení
žalovanými podepsané je smlouvou podle § 936 obec. zák. ,obč. a když
žalobu zamítl proto, že roční lhítta, daná zákonem ku splnení takoveto
smlouvy uplynula.
N e j vy Š š i s o u d obnovil rozsudek prvého soudu,
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Důvody:

Zaniklo-li dřívěj.Ší pojištění
-.
.. __
v~zek po~le P\ohlášení ze dne 1P~!~~~cePlm~~rt budovy, směřuje
nano nov~. Nejde tedy o splnění ujednané .. _ I tomu, aby. bylo
rati se vubec otázkou zda d t -.
na .)lz sm_ ouvy a nem třeba
~.l!'~o~vu pojišťovací. 'Nejde'li
h~t!n~ pret!.st~vule hotovou
pst~m, n,:~řichází v úvahu ani předp~s Pf~5 sPl~enl, uJed';lan~ho
ze Jde o radnou smlouvu o pojištěn'
,
o c. zal<. Pravm
ního zákadu a poukaz na sml
' I, pema proto skutkového ani
stačí, aby tí~ byla tčena r' UVpl zavazek podJe § 861 obč.
nutl!0st řešiti, co b00 přJm~~~~ J~~h fova~a, neboť zů~tane i při
vodu plyne že předmětem t í '
. o o zava3'~u. Z predchozích
patrno z dalšího obsahu pr~I~~t ~jednffl pozarní Pojištění a
let pojištěnou sumu řiměře:~n~ z _ . ~ervence_ ~930, na
.
souca~nym pomerum za poj
.'
clch sazeb u POjišťovac&o "
podmínek žalovaným známý~ta~u Pla~n~ch a za. ;P~jiš~ovacích '
z~k podle příslušných právních O~~~U!~-; seedvyjadreny takto
_ yl e, _ve to důsledně k
veru, že kotví v předběžné sml
smyslu § 936 obč. zák J'ej'l' - o~ve (U!~:!luve o budoucí smlouvě)
b'Yf
"
vyznacnym znakem jest_ prave,
' - -ze ,.
I eprvet
smlouva
(hlavní) rnz
učiněna Ž 1 bk '_
domnělou jednostrannost závazku tohO .\0 yne !llan!e poukazuje
§ 936 obč. zák. neboť této . d
o ]a o na preka",ku smlouvy
šťovna bez VZájemného záv1~k~ostran.1!.0sfl není, uváží-li se, že
'
o~I:ranu, kterou přijetím prohlášen?efu~~~ a!,lhPosky~nouti
vete »aby nenastalo v požárním po "T 'b ~yc __ sh~uJe '
.
nelze shledávati překážku jež by ~~d~~ t u ov z:dne
p~suzoval s hlediska § 936 obč zák U~mu, a.J se Soo,rnv
shbem _žalovaných zapraviti včas~ě r' _z sou:Il~lo~t j:,IŤ.e.,dcl.lá2:eiíicírn
Os!afn~_ sama žalo,lJkyně zdůrazňu'~ I~pevky ~ava te
.)my význam.
dosl? ]IZ k pokračování v původní ~~l~~vfodels~m f;';o,h\asem toho ne- "
od te doby nebezpečí (risiko). Z toho je vfd~f z~luJlcl ysta~ nenesl již
11~uzovatl pro nepřetržité pokračování vp .. _ť I, z~ z vet'!: te nelze nic
vsak ani námitka dovolatelů že listina OJr ~lVaclm pomeru. Neobstojí
:mlo?vou P~o nedostatek podpisu a v 'á~ře' ,cerv.~~ce 1930 není ~bec
ze zavazek zalovaných přijímá nebolh v d~ ~ots~ovny, v t9 m smeru,
~a popud žalující pojišt'ovny takže n ,~o am Istmy te do~lo zřejmě
u
fp listiny pojišt' ovnou' v důsledku toh em k uV'hf pochybovati, o přijetí
Ds~ti oprávněným zá~tupcem. Není t~la _~o,_ a JI kdykoliv dáti podekladah tato listina za předchozí smlo y pre azek,. aby se nemohla poi podstatné kusy smlouvy hlavní Zb' uyu,; obsahuje. !aké čas uzavření
vídá předpisu § 936 obč •zák i; t yva J~ po~oudlfl, pokud to odpovení času, kdy měla hýti hiavní'smlo~m s~edu, vsak nevyhovuje tlstanoto mělo býti, jakmile bude realita opě~a ~J: ~ana.:odle uvedené listiny
strany rozcházejí značně jak atrno z V)S ave';la. }om ohledu se však
lované to bylo již v zářÍ 1939 kd -t e sp~fe~o deje, ~ebot' podle žahotova ještě ani v dubnu 1931' dok~n~ p~r z~lobkyne n~byla stavba
kdy '~e o novostaV'bě dověděla, ~ož byla :ž v _~e p~93n21 Je ro::hodn?,
vazne, nebot' od května 1932 žl""
." ve nu
. I to Jest za·
zoru jednoroční lhůtu podle § 9~~Jl~~ pO)~sťpovn~ po~ítá dle svého náo c. za. onevadž pak lhůtu tu jest

°rla1

IP

d'
k'

počítati od vymíněného času, t. j. od toho, kdy měla býti hlavní smlouva
ujedoána, patrno, že to nejistotu jen zvyšuje. Tomu nebrání zjištění
nižších soudů o tom, 'l<dy byla stavba zbudována, nebot' rozhodno jest,
byl-li v dotyčné úmluvě určitě vyjádřen s hlediska smluvních stran čas
podle § 936 ooc. zák., kdy se má hlavní smlouva ujednati. Z předcho
zího plyne, že tomu tak není. Jest tedy míti za to, že již pro tuto závadu
není závazna dohoda ze dne 1. července 1930.

čís.

14734.

Výhrada práva vlastnického.
V žalobě prodatele na vrácení věci prodané s výhradou práva vlastnického jest spatřovati, není-li jiné úmluvy, ustoupení od smlouvy.
Účinek zpětvzeti žaloby.
(Rozh. ze dne 27, listopadu 1935, Rv I 2652/33.)
Žalobce (jeho cedent) prodal žalovanému auto s výhradou práva
vlastnického až do úplného zaplacení kupní ceny pod ztrátou lhůt, jeŽl
prodlením žalovaného v placení splátek skutečně nastala. Žalobu na
vrácení věci, jež byla žalovanému již doručena, vzal později zpět a do·
máhá se místo vrácení věci novou žalobou zaplacení kupní ceny auta.
p r v Ý s o u d uznal podle žaloby, o d vol a c í s o u d žalobu zamítl.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Ne j v y šš í s o u d vyslovil již zásadu (sb. n. s. čís. 10005,
12521), že v žádosti o vrácení věci prodané s výhradou vlastnictví, ne·
ní -li jiné úmluvy toho obsahu, že uplatňování nároku na vydání věci
nemá míti v zápětí odstup od smlouvy, jest spatřovati ustoupení od
smlouvy trhové, ježto požadavkem vrácení prodané věci bylo zrušeno
nejpodstatnější ustanovení trhové smlouvy, t. j. právo kupitelovo na
drŽ!bu koupené věci před jejím úplným zaplacením, na kteroukupitel
při kupu úvěrovém nebo v obchodě splátkovém klade rozhodnou váhu.
Takovou žádost o vrácení věci prodané s výhradou vlastnictví nutno
spatřovati v žalObě dovolatelově na vrácení auta. Touto žalobou, která
byla žalovanému také doručena, ustoupil dovolatel od trhové smlouvy,
ježto nebylo zjištěno, že došlo mezi stranami k úmluvě, že trhová smlouva
má zůstati přes vrácení auta v plafno"Sti. Ustoupil-li však dovolatel od
smlouvy, nemůže již, z této zrušené smlouvy vyvozovati žádných nároků
opírajících se o tuto zrušenou smlouvu, ke kterým náleží též nárok
na zaplacení trhové ceny. Zpětvzetím žaloby na vrácení auta nebyly
odstraněny následky zrušení smlouvy, ježto zrušená smlouva nemůže
jednostranným úkonem jedné strany nabýti znovu platnosti, nýbrž do·
volatel zachoval si tím pouze možnost uplatňovati nárok, který byl před
mětem zpětvzaté žaloby, v novém sporu. Poukaz odvolacího soudu n,a
předpis § 906 obč. zák. o výkonu práva volby není ovšem správný, ježto
Civilnl iozhodnt;t1 XVII.
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tohoto předpisu nelze použíti při posouzení n' I
zJ práv plynoucích pro prodatele z výhrady vla~~~~k~ (vJ,konu neltteré!
sou proto 1 vývody dovolání, pokud se zab' .. ,vl
. n. s.
vola tel právo volby ve smyslu smlouvy vyva)~ ~tazkou, vykonal-li
~hora uvedeném právním názoru jest o CI m O}V, bezpo<;lstatné.
zal obou na vrácení auta a doručenou ž~o~~e . smerodatne, ze 00"010+"
zda byl následkem toho povinen k ně'a . nem~ ~stoupll od ~lUI,OU~'V.
tých splátek, k náhradě investic neb pU)yu: ptlnemtl} vek .vrácení
nerozhodné.
. ,Jes pro resem tohoto
o

•

I

čls.

Kupol smlouva . .. v

14735.

~,!tváleuim StátnlhoJ~~:mk~~éh~t:~J~ r~lnic~ý ~edi!, je pl~!1á
Jez materielně souvisí s timro úk
' (e,!- nehoz anl ved~ll~eJ~~S,~l:~~~~~
mimo kupní cenu), nemůže býti zák~::::n t~~~~ :1::k!
(Rozhodnutí ze dne 27. lis.topadu 1935, Rv III
Ur. sb. čís. 2330.)
1096/34; dilvody
Srovnej Úro sb. čís. 375, 1866, 2028.
14736.

Po ,zahájeni vyrovnacího řízení na dlužníkovo J'měn' .
k
podle § 12 vyr. řádu nepřípustná 'šak k '
, I Je exe nce
rekursnl soud, jde-Ii o rekurs j~jtíest od te.io Přt~kážce ne~že hleděti
opožděně.
'
ml nou I proto, ze byl podán
(Rozhodnutí ze dne 27. listopadu 1935 R
, I V 450/35; dilvody viz.
Ú r. sb. čís. 2332.)
čís.

,

K § 575 odst. 1 c. ř. s.
Lhi\ta podle § 575 odst t c v
pro

~~~~~~~teli

.

bezpráv~é od~tf's~l~ve::l~~í=b~~:tj,:~~~~!

(Rozh. ze dne 28. listopadu 1935, R I 1237/35.)
Stejně sb. n.

se

S.

čís. 11840.

~~~:J~u~a/~~l~f~l;íé~uPYacresu .od před~h~dce

J

žalovaného
ovany zne~ozml stavbou kůlny na
proto žalobou vyklizeníl~~h~aá/zt~Ch~ a SVět~O 12ro byt. Domáhá se
vol a c í s o u d Odmítl odvolá~' D ,:y s o u
zalobu zamítl. Oda obsahu žaloby jedná se o vyk1iz~ní au0~~v~Jlnr~~I~tf~~~~:át01~
zahTadě a odňal mu m'

t·

D ůVOd y :

7

,
I

Pro posouzení otázky, zd<\o:1hilta k odvolání v souzeném případě jest
'14denní podle ustanovení § 4ó',Cc·:'Ts.;'Ci-ildenní podle ustanovení
§ 575 odstavec prvý c. ř., s., jest rozhodným obsah žaloby a žalobuí
prosba (sb. n. s. čís. 4890, 11840, 12535 aj.). Rekurent v žalobě před·
nesl že v roce 1916 najal od předchůdce žalovaného byt se zahradou
a že' žalovaný o své újmě skládal v zahradě stavivo apostavi! tam kt'Ilnu,
takže žalobci znemožňuje uzívání zahrady, které tento potřebuje pro své
fotografické práce, a že mu žalovaný takto odnímá vzduch a světlo
v bytě. Jde tedy o žalohu nájemce proti pronajímateli pro bezprávné
odejmutí smluveného užívání zahrady, v níž se žalobce domáhá vyklizení zahrady a odevzdání vyklizené zahrady do užívání žalobcova.
podle § 1096 obě. zák. je pronajímatel pOVinen nájel1J't1í předmět v užívatelném stavu odevzdati a udržovati a nájemníka ve smluveném užívání nerušiti. O tento poslední pří'Pad běží v souzeném sporu. Nejvyšší
soud vyložil zevrubně v rozhodnutí čís. 11840 sb. n. s., že v řízení
o nárocích podle § 1096 obč. zák. platí ustanovení § 575 odst. prvý
c. ř. S. Rozhodnutí čís. 1530 a 1667 sb. n. S. na souzený případ se
nehodí, poněvadž v uvedených případech šlo o vyklizení 'byti\ užívaných
bez právního titulu, tedy o případy naprosto odlišné.
čís.

14738.

Zavázala-Ii se pojišťovna hraditi útraty z narokíl uplatněných proti
pojistníku a to poměrem jich k pojistné částce, pokud ji převyšovaly,
jest pro výpočet jejího útratového závazku rozhodná výše nároku, jaká
byla podkladem pro výpočet útrat.

14737.
I ti

5 c. ř. s. Podle § 575 c. ř. S. jest v těchto právních věcech odvolací
Ihllta do 8 dnů. Podle § 224 C. ř. s. jsou tyto nájemní věci feriálními.
JelikOŽ se stalo doručení rozsudku na žalobce dne 17. července 1935,
jest oddvolání podané dne I. srpna 1935 uplynutím odvolací lhi'lty
opožděné.
. v.
N e J v y s S I 'S o u d nevyhověl rekursu.

.

v dm v

čís.

čís.

(Rozh. ze dne 28. listopadu 1935, Rv I 2547/33.)
Žalující pojišťovna tvrdíc, že zaplatila za žalovaného pojistníka poškozeným osobám z nárokil jimi proti němu soudně uplatněných celé
útraty, ,ač podle pojišťovací smlouvy byla povinna zaplatiti jen poměr
nou část jich, domáhá se na žalovaném jich zaplacení, pokud k tomu
nebyla sama povinna (§ 1042 dbč. zák.). P r v Ý 'S o u d žalobu za·
míti, o d vol a c í s o u d žalobě vyhověl. D iI vod y: Jde toliko o výklad § 13 odst. 3 pojišťovací smlouvy, jenž zní »je-li pojistná suma
nižší než nárok třetí osobou vznesený, ručí společnost za útraty pouze
v poměru pojistné sumy k tomuto nároku«. První soud vyslovil názor,
že nárokem vzneseným jest rozuměti sumu, k jejíž zaplacení se pojistník
54'
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zavázal soudním smírem, po případě na niž třetí osaba žalobu
zila. Odvolací soud nepovažuje tento názor za správný, naopak rn.",_"
pod »vzneseným« nárokem toliko sumu, kterou třetí osoba hned v
za svůj požadavek uvedla. Tomuto výkladu nasvědčuje především
znění citovaného ustanovení, neboť kdyby byly strany vůbec zamv'~l,.l"
aby povinnost žalující pojišťovny k náhradě soudních útrat """Hla
podle toho, jak se snad průběhem sporu změnila suma původně
něného nároku, pak by zajisté nemluvily jen o nároku vzneseném
'prostě již jen o nejkrajnější možné hranici, totižl o nároku třeti
přiznaném. Proti opačnému výkladu mluví účel, který byl us.tallO\'ením'
tím zřejmě sledován. Nemůže býti pochyby, že pojišťovna nemá
zájmu na tom, jak dopadne spor pojistníka s poškozeným ohledně "'''>tKV',
pojistnou sumu přesahující, a zvolená stylisace měla právě
jen poměr jejího interesu na sporu. Nelze říci, že při vvří7eni
smírem byl by žalovaný na tom Mře, než při skončení
rozslHI1,errl ď
znějícím na touž částku jako smír, neboť je možný též nř;,,,.~
dem k výsledku sporu skončeného rozsudkem se
Při odchylném výkladu uvedeného ustanovení
'by
jišťovna nahraditi pojistníku též útraty vzniklé před smírem po _;-;_ •.H
před obmezením žaloby, třebas by se týkaly částky pojistnou sumu pře
sahující a tudíž částky, jež s pojištěním nemá vlastně nic společného.
N e j vy Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
Důvody:

Odvolací soud má za to, že >>nárokem třetí osobou vzneseným« ve
smyslu ustanovení § 13 odst. 3 všeobecných pojišťovacích podmínek
jest rozuměti toliko sumu, kterou třetí osoba hned v žalobě za svůj požadavek uvedla. Ph tom se nehledí k tomu, zda byly skutečně útraty dle
tahoto požadavku upraveny. S názorem tím nelze souhlasiti. Může-li se
výklad § 13 (3), který vedl k tomuto názoru, opírati o doslov tohoto
ustanovení všeobecných pojišťovacích podmínek, nemá pro sebe ostatní
ohledy, na něž poukazují důvody rozsudku odvolacího soudu. Účelem
tohoto ustanovení pii správném výkladu (čl. 278 obch. zák.) může býti
jen, aby pojišťovna nenesla útraty, jež by byly nepoměrné její účasti na
pojištění, a to by bylo, když by byly upraveny podle výše uplatňované
pohledávky, pokud přesahuje pojistnou částku. To vyhovuje také právní
slušnosti (ekvitě), kdežto opak by mohl vésti k snížení útratov~ náhrady
i tenkráte, když by byly upraveny již podle výše nároku, buď obmezeného nebo přisouzeného v rámci pojistné částky a nesrovnalost by vy.
nikla tím více, čím větší by byl původní požadavek a čím menší jeho
výše, podle které by byly upraveny. Beze vztahu k úpravě útrat nelze
tudíž dotyčné ustanovení § 13 (3) všeob. pojišf. podmínek správně vy·
kládati. Žalobkyně netvrdí, že by byly útraty v částkách, jak je zapravila, upraveny podle výše »vzenesených nároků«; ani z obsahu spisu se
skutkový základ pro to nepodává. Není proto podkladu pro poměrné
snížení ručení žalobkyně za útraty podle § 13 (3) všeob. pojišf. podm.
a tudíž pro uplatňovanou z toho dítvodu v žalobě náhradu.

pozemková reforma.
Stát nabývá vlastnictví k zabraným pozemkům skutečným jich převzetím,
,
Kdy je stát oprávněn k žalobe• na nahradu
s·kody vzm'kl'e zneho d nocením zabraných pozemků.
K § 364 aj obč, z.
Nárok na náhradu škody podle § 364 aj, zp~sobene .doloyam.m, Je
osobním právem dočasného vlastníka poškozene nemovltoslt, mkoltv
právem věcným.
o

•

" .

(Rozh. ze dne 28. listopadu 1935, Rv I 2613/34.)
žaluiící stát (ministerstvo zemědnství) tvrdí, že minist~rstvo zemědělstv-í jest knihovním vlastníkem pozemkový~h těles zapsanyc~ v soupisu II. pozemko~é kn~hy H. L. Tyto poz~mkovepa~cely byly poskozeny
orubem žalovane v letech 1924 v do lovem poh vyc~od z dohl K. N"l
kterýžto důl leží v J. Škoda nastala poklesem horm, V1"'~tvy;. Za.lo~~na
'iádala sice před otevřením porubu podáním .na reVlrm ba~sky urad
~ M. o určení ochranného pilíře proti jižní s)ra?ě ob~<; C~. a ~~sta H. L.,
tento ochranný pilíř bvl také výměrem revlrmho banskeho uradu v M.
určen ale žalovaná se- této výměry nedržela, překročila hramce ochranného 'pilífe část uvedených pozemků přímo podrubala a tím .nastaly
pohyby půdy na horní vrstvě, čímž uvooe?é pozemky byly P5'skozeny.
Zástupce žalované namítl nedost~tek ak!t~m legl!tma~e k }alo~e, protoze
žalobce dosud není v pozemkove kmze Jako vlas~mk p~ed~etnych, p~;
zemkových parcel. Jestliže vůbec n~leží ,t;ěkomu zalob?1 pravo, nal~~l
podle záborového zákona pozemkovemu uradu. Nehledtc k .t0m~, muze
žalobce lIplatňovati jen škody povstalé po 1. lednu 01924, ponevadz t~prve
v této době se stalo převzetí zabraných pozemku. state:n .• Tyto naroky
z části jsou již promlčeny, poněvadž škody ul?latítovane zalobou podanou dne 30. března 1933 ohledně škod pred 30. pr?SIllCe~ 1.927
jest míti za zaniklé promlčením. P r '! Ý s o u d ~znal zalobm narok
důvodem po právu jen pokud jde o _skody na~t.ale po 1; ledn,:! 1924.
Z d ů vod ů: Co se týče námitky, že stát muze uplatnov.a!t Jen on~
škody, které po převzetí, t. j. od 1. ledna 1924 'Povst.aly a ne skody, ktere
před záborem povstaly, jest k tomu podotknoutI, ze tato. namlt~a Je~t
odůvodněna. Nabytí pozemků státem se stalo ve smyslu zaboroveho z&kona ze dne 16. dubna 1919 čís. 215 a zákona ze dn~ 8 .•dubna 1?2?
čís. 329 sb. z. a n. Způsob nabytí jest originální, poneva?ž se ;Z.ak1ada
na úkonu státním a ne na smlouvě. Nyní jest ~oumatl dal~, muze:h se
mluviti o singulární nebo universální succeSL Pn ~lllgularm S1;Iccesl?abývá stát záborového jmění, ja>k jest se všemi na nem vaznoucyru prary
a povinnostmi. Při univers~lní, s."cc~si, jak jest, to~u na ?nklad P;l
právu dědickém, musí stát prevZlÍl nejen a~Ílva, nybrz I p~sstVa. žes;ta1
v tomto případě byl -by býval převzal take passlv.a, ~e mkde netvx:dl a
žalovan<'\ strana připouští, že jde o susceSl slllgularm. Bylo hy take ~.e
myslitelné, aby stát dal odškodnění za pozeml,y bez ohledu na to, v ]a-
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kél!l stav~ pozemky jsou, zda jsou poškoze
b
..
'..
poskozene pozemky jinak, než kdybY t
ni ~e o ne. Stal by ]Iste
dne 21. prosince 1922 čís. 53 sb. z. a'n g:~ a. nebylo. § .~ v\ád. nař.
stanoVl, že jest odškodniti jen skuteč~ou c hUle o !0I? zvlastm nařízení
tudní zmenšený hospodářský sta V
enu ]mem.s ohledem na
•
stat přebírá jmění s celým příSlu~' n t P;otokolu. o I?revzetí stojí
:'adní yla~tník držel nebo k držení\~;lf' se v;;eu~} práyy, jak je
z,: take naroky předešlého držit I ]
yl oplaynen. Tlm není
.••.
prec~ázejí na nové vlastníky n;b~rw;ventuelm z~e~odpoc~n!
. ••.

~~r~i~~š~~h~e~~a~tr':!;!t~~!~l~ ~t:tk~.~~~b~ {~~\~~~~{~0~no

•••
nebylo tomuto dáno odškodněn'
. o s o ?,;m ~eb)'ly prevzaty a
."
cesor vstoupiti V tyto nároky ~a aol~~~tod n~myzeostat jako singulární
.•. •
vyhověl odvolání pokud rv' s Ud {Q nen~. • d Y o I a cí s o u d ne.
hra.du škody vz~iklé p.r·edP lY I °d vys1ovll, ze zalobní nárok na na'
..
. e nem l 924 nepo ZUS
' tá ' d O ·
Pm'.'u,
]mak zrušil rozsudek a vrálil'
d
va uvodem
n~m a rozhodnutí. O ů vod . Op prv!,mu ~ou u véc k novému
mkatele náhradu škody ktero~ iento rav.n~.jozadovah od horního
povrchu země, jest pbškozený vlas~í~soal provozem ho:ní~o díla na
(§ 106 horního z.). Jest tedy především ře·'f ]efo I umversalm succesor
~~an.a ~e st.~l~ vlastnicí poškozených pOZ~~k~ aRm, }~a ~ kdy žaluj!cí
~ <, ze zalUjlCl strana nabyla vlastnictví
. ,'. ozrese~l1. ma se stati
hm pozemků, tedy dne I. ledna 1924 T6t°uhym ?devzdamm ~ převze
proto ~ení vázáno na knihovní vklad.' Neb~l§ab~~ jest. ongmalní a již
ohledne odvozeného nabyt' t d h l .
I obc. z.
.:
sukcessorů. Nehledíc k t I, e. ~ ~. ~dne universálních a
.•"
vzetím pozemků v každ~~u, :: Ujl.Cl stra~a .nabyl~ ..
a pře'
ylastnictví, které provedenou knlh~~~,mlmo~mhovm t. zv. publiciánské·
jest ohráněno proti nárokům třetích' pozn,:mkou z~myšleného. převzetí
stranou stalo se již knihovní pozn" kazor, ze ?ab~1 vl~stmctvl žalující
ce\a dnem vyhlášení zákona z '16. ~~b~~ ígfJ'~I,eneho prevzetí nebo do·
lu]e ustanovením zákonů o. z I '
CIS. 215 sb. z. a n. odpopřevzetí zvláště má podle § Pgo z~k '~v~ r~~~rmě'l g~~~~mka zamyileného
pouze právní účinek zamyšleného' ode 'sání na •
c~s. 32~ sb. z. a n.
m~]etku z~stává dosavadní vlastník drž' !li ~o p;evzetl zabr.an~ho
ovsem opravněn své vlastnické r'
. ,em za ranych pozemku, lest
z 12. února 1920 čís. 118 b P avo vykon~vah ~ouze s obmezeními (zák.
ž~luj ícl st~ana nabýti jiných 'p~á: ~~~. ~~hvz~~lm, nem?,vitostí neI?ohla
predmet záboru Podle §§ I
2'k
16 era tvon podle zakona
z. a n. jsou př~dmětem zábor! -ko~ l' z
. dubna ,1919 čís. 215 sb.
držením spojenými. Tím
h
b exy ne~ovltosh s p~ávy" s jejich
osobní práva. Podle toho n~~o~~ tIctíž r;t,-:~.ena pouz~ ,vecná, nikoliv
~h I na }aIU]ICl st,:anu záborem nárok předchozího držitele na I
sobenou žalovanou stranou n . nou na radu skody pro skodu, způ
díla, nebot' to není věcné n 'br~ Je o !1em?V!tostech provozem horního
náhradu škod které byly z~Íl s\OSobn! jravo. Nárok žalující strany na
ního díla před I lednem 192 4° eny za, (}v:'lnou stranou provozem hor-'
.
nepozustavá prot
d dů
p~avu. Z uvedeného se podává' že • I ... t. o, ,co o
vodu po
nahradu škOdy způsobené žaldvano~a ~tjlCI s rana ma pouze nárók na
lanou provozem horního díla ,

N
J

'lg

tedy nikoliv škod, které jsou pouze

průvodními

zjevy škod povstalých již

1. ledna 1924. Rozšíření škod, které v této době již pozůstávaly pokud

nebylo zpúsobeno pokřačováním v škítdném provoze horního dda žalovanou stranou, jde na účet žalující strany, na kterou přešlo dnem pře
vzetí nebezpečí převzatých nemovitostí. Prvý soud vůbec neprobral skutkoVOU otázku, zdali žalovaná strana od 1. ledna 1924 pokračovala ve
škůdném provozu horního díla, zda tedy další od I. ledna 1924 povstalé
škody se jeví býti následkem hornictví provozovaného žalovan(}u stranoU i po této době, tákže je řízení neúplné. - Žalující strana uplatňuje
dva podstatně rúzné nároky. Předně žádá zaplacení prodejní ceny nemovitostí ve výměře 43.565 m' plus 432 m' jako. stavenišť. Počítajíc pro-dejní hodnotu 20 Kč za 1 m' dospívá k celkové částce 879.940 Kč jejíž
zaplacení žádá. Za druhé žádá náhradu škody, která povstala ~men·
šením výnosu pozemků v posledníoh 3 letech před podáním žaloby
\' částce 1.1 00 Kč ročně, tedy dohromady v částce 3.300 Kč a náhradu
škody, vzniklé na stromech a rostlinách na pozemcíoh v částce 60.000
Kč. Uplatňuje tudíž škodu, vzniklou úplnou ztrátou pr(}dejní hodnoty
pozemků jako stavenišť v částce 879.940 Kč a zemědělskou škodu v část
ce 63.300 Kč. Bude nutno rozhodnouti otázku, zdali nárok na odškodnění prodejní hodnoty nemovitostí jako pozemkových parcel co do dů
vodu pozÍlstává po právu. Neboť i de tu ohledně převzatých nemovitostí
o dva různé nároky, o nárok na náhradu prodejní hodnoty nemovitostí
jako stavenišť a o nárok na náhradu zemědělské škody. Otázku, zdali
vůbec prvý nárok pozůstává po právu, jest otázkou právní existence a
nikoli výše pohledávky. Protože nebyla prvým soudem probrána, je tu
podstatná vada řízení. Co do otázky promlčení jest poukázati na ustanovení § 1489 obě. z., podle kterého každá žaloba na odškodnění promlčuje se ve 3 letech od doby, kdy poškozený se dovědělo škodě a osobě
škůdcově. Prvý soud se domnívá, že, když země ještě nebyla klidna, žalující straně ani v době žaloby přesně výše škody nebyla známa, a promlčení 30. prosince 1930 nezapočalo běžeti. Proti tomu jest odvolací
soud názoru, že počátek běhu promlčení lhůty nepředpokládá přesnou
znalost rozsahu škody, naopak že pr(}mlčeni počíná běžeti, jakmile škoda
dosáhla takového rozsahu, že již tím lze zjistiti její výši. Prvý soud
vúbec neprobral' otázku, kdy klesnutí pítdy dosáhlo tákového 'stupně,
kterí' vyloučil jejich prodejnost jako stavenišť a kdy se to stalo známým
žalující straně. Od tohoto okamžiku jest počítati promlčecí doba. Ohledně nároku na náhradu zemědělské škody v částce 60.000 Kč prvý soud
se otázkou promlčení vůbec nezabýval a nezjistil, z kterých let tato škoda
pochází, takže je třeba nového řízení.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání, případně rekursu žalujídho.
Dů

Pokud jde o dovolací

důvod

vo dy:

nesprávného právního posouzení

Vff!

(§ 503 čís. 4 c. ř. s.), jest především mylný dovolatelův názor, že nabyl

vlastnictví ke sporným nemovitostem záborem po rozumu zákona ze dne
16. dubna 1919 čís. 2 I 5 sb. z. a n., pokud se týče knihovní poznámkou
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z~oru, neboť záb(}rem nepozbyl dos d'
.
.
n~?o. majetku, nýbrž byl tolik(} v dispo~~~ sn~:lastlllk ylastmctví
n:z je.;t'ylný názor dovolatelův, že nabyl vla tjet~;t'khm ob~ezen.
kum jlZ knihovní poznámkou
'I 'h s ,mc I e spomYm
..
ze dili; ~: ?ubna 1920 čís. 329z~~y~.e~e nO prevzetí podle § ~
'•.
I doplnuJ1'~1 jej zákon ze dne 13. července 192~e~?ť ~~~ t~nto zakon,
I po poznamce převzetí stále
d
d'
CIS. .
sb. z. a n.
vitostí. Nabyl proto éeskoslo~en~:;V~tá~l~ v1asintku zabraných
ke sporným pozemkům te rve 'e" h ' ' c; jes dovolatel,
. ••.•
v rozhodnutí čís. 6653
n j ]lC, pre~zetl!~. a to, jak blíže UUllClma
teprve knihovním vklade . S s. p;evzehm. je]lch samotným, a
.
nosti od I. ledna 1924 SťJ:iníJor~:e nkmc;vlto~!1 'byly převzaty s
éeskc;slovenské s veškerým přísl:šens~í~\,mtě~~a:m. P{O stát
.'
v jakych a s jakými je dosavadní držitel A W . eZlc ,a s
právy
držeti a užívati byl oprávněn a ár 'byi.· sam drzel a užíval neb
správy ministerstvu zemědělství zpod~:n§ I Y ~kmovlt~~ft, ty ~ředány do,
3? ledna 1920 čís. 81 sb. z. a' n řidě1í P za ona ~n.~eloveho ze dne.
prevzatou půdu, pokud ji stát sá~ ~epodrYo OZ{~koyy ,~g<L~~branou a
obesně prospěšným. Z toho plyne že stát ~á ne (} o~ouzlje '~ ucelům všea prevzatou půdu a převzal-Ii v tomt.
m, m~e podrzeh zabranou
. o pnpade Statm pozemkový úřad
sporné nemovitosti v držení a
a:pfe?al je do správy ministersf~:~~':nfJ~ls~t~t :egubliky če~koslovenské
deloveho zákona, a byl proto o rávněn
VI, je ,nal v mezlch § I pří

st

Yo

~tat,. za~toupený finanční prolrur~turou J~:~t~ falo~u Ces~oslovenský

ze Ílm, ze převzal podle ře'ímac'h
.
o a e ma nepravem za to
sporné pozemky s účinno~tí ~d I \edgrotokolu ~e ,dne 20. ,prosince 1923
proft žalované na náhradu škody ,.;uso
a ,~9~4, presel na neho také nárok
nem(}vitostech jejím dolováním Pri . ~ne pr~d rokem 1924 na těchto
př~j ímacího prot(}kolu přešla 'jest ;:~u~~n~ Ces~osl~wenský stát podle
je~ vecn~ a mkohv osobni.
prava Adolfa W. Nárok na ~áhradu šk
dolováním není věcným n' brž
b' od~ zpusobene na nemovitostech
škozené nemovitosti n~mKže ~s~ mn.;t p{avem ~oč~sného vlastníka ponehytí vlastnictví k ~emovité
~{..;.~ej~ ~o~a třetlho POU?ý~ faktem
dotcené?o nároku na tohoto třetího Jl~č • by ~l bylo by pot~eb: postupu
ze
s o o ~lllversalm sukcessi
(srovnej rozh. čís. 4775 sb n )'
proto podle přejímacího protok~l~ ~eo d~er~~ zde vsak nejde. Nepřešel
s!ovenský stát nárok na náhradu škod e o . pro.smce 1923. na éeskoCI~~ dolováním žalované, jež vzešla plecÍPlus~bJne naI ~pornych pozem·
muze lllC změniti an° t k I t · . e nem ,,24. Na tom nevzetí nebylo známo I ,a o o no? . ze Ceskos.lovenskému státu v době pře'k
' ze spome pozemky JSou již dl"
,
pos ozeny, a že snad o tom nevěd'l
. 'd
. o ovalllm zalované .
e
vzhledem k' tomu byla Adolfu W an; osavaqn!, vlas,tník A. W., a Ž"
kladu, že sporné ozemk
.' .zap acena pr~Jlmaclcena v přec!pookolností nelze be:pečně ~s:~~~~n~~ t~eJ~oub ~o~owny, ne~oť z, těchto
stoupIl dovolateli svůj osobní nár k '
~spon n:lcky popoškození sporných ozemk'
0, na up a ovanou nahradu skodv za
1. led~u z I g~~y~vk~
dos~d jejic? vlas~íkem. .
Pokud jde o dobu
nepwbral (}tázku, zda žalovaná od I ~edn°a vfá~~ so~t, ze.prvm soud
hornlho díla pokračovala, zda tedy dalš' d I I v . s odnem prOVOZl!
I o
. ed na 1924 povstale

v&t

'f tl .. .

pt

bt

škody jsou následkem hornictví provozovaného žalovanou i po této době.
l uvedeného vychází, že odvolací soud má za to, že Československému
státu by příslušel nárok na náhradu škody, jež vznikla na sporných pozemcích po 1. lednu 1924, jen v tom případě, když dolování předse
vzaté žalovanou po 1. lednu 1924 působilo škodlivě na sporné pozemky.
Tento názor jest mylný. Podle ustálené judikatury nejvyššího soudu ručí
podle § 364 a) dbč. zák. majitel horního pozemku za skutečnou škodu,
kterou způsobil doloVáním na pozemcích sousedních nebo blízkých, bez
ohledu na své zavinění (srov. rozh. čís. 13326 sb. n. s.), za ušlý zisk
jen, byla-li škoda způsobena zlomyslně nebo hrubou nedbalostí (srov.
rozh. čís. 4677 sb. n. s.). Jak bude níže dolíčeno, domáhá se v tomto
případě stát jen náhrady skutečné škody mu na sporný,ch pozemcích
vzešlé, takže uplatňovaný nárok na náhradu škody jest posuzovati jen
s hlediska § 364 a) obč. zák A tu ručí žalovaná podle tohoto zákonného
ustanovení za veskerou skutečnou škodu, jež jejím dolováním vzešla na
sporných pozemcích, a tudíž i za škodu, která pOV1stala na sporných pozemcích po 1. lednu 1924, i když třeba škodné dolování bylo předsevzato
žalovanou před touto dobou, neboť rozhodné je, zda účinky tohoto dolování se objevily na sporných pozemcích po l. lednu 1924, což třeba
zjistiti. Zalující stát se domáhá podle žaldby na žalované především
náhrady škody v částce 879.940 Kč za znehodnocení sporných pozemků
jako stavebních, povstalé dolováním žalované, a že jen o toto znehJdnocení tu jde, sám rekurs připouští. Takovéto znehodnocení není ušlým
ziskem, nýbrž skutečnou škodou a záleží škoda ta v rozdílu mezi
odhadní (prodejní cenou) (§ 1323 obč. zák) sporných nemovitostí před
poškozením a její cenou po poškození. Otázku, zda stěžovateli v tomto
směru škoda skutečně vzešla, jest vyřešiti v mezitimním rozsudku. K vy{-ešení této otázky bude třeba především zjistiti, zda při sporných pozemcích jde o pozemky stavební. Stavebními pozemky jest rozuměti pozemky, jež 'Se terénem a povahou půdy hodí za stavební místa, jsou v zastavěné části obce nebo v bezprostřední souvislosti s ní, a lze očekávati,'
že budou v dohlední době zastavěny (srov. rozh. čís. 5701, 6149, 7675,
11591 sb. n. s.). Zjistí-Ii Sl' že jde o stavební pozemky a že pozemky
ty pozbyly této své povahy následkem svého poškození nastalého dolováním žalované již před I. lednem 1924, že tudíž v době, kdy česko
slovenský stát jejich vlastnictví nabyl, již nebyly stavebními pozemky,
nepříslušel by stěžovatel, nárok na požadované jejich znehodnocení.
Jinak by bylo na věc hleděti, kdyby pozemky ty pozbyly povahy stavebních pozemků teprve po L lednu 1924. V tomto případě hude zjistiti,
. kdy pozemky ty následkem dolování žalované přestaly býti stavebními
a kdy žaluFcí československý stát o tom nabyl vědomosti, neboť od té
doby by počala běžeti promlčetí lhůta § 1489 obč. zák Znalost ta musí
býti ovšem taková, by vystačila k podání žaloby. Vyžaduje se proto
nejen znalost jejího škodlivého následku, při čemž nelze možnost vědo
ffiOSft klásti na roveň vědomosti skutečné (srovn. rozh. čís. 30802, 4389,
5701, 6860, 9'755 a rozhodnutí tam uvedená, 11801 sb. n. s.). Se stejného právního hlediska jest posuzovati alternativní, správně eventuální
žádání na zaplacení částky 160.000 Kč, 'které 'se domáhá na žalované
pro znehodnocení či pro úbytek ceny parku jako takového pro ten případ,
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že by s~orné parcely nebylo lze pojím f . k
.
len o na~radu skutečné škody, která s~ě~~a ~ tal cely stavební. I tu
nodnocemhm parku vzešla V přípra . va e I podle Jeho tvrzení
slovenský stát žalobu také' na a 1 vn?ll spIse rozšířil L,UUJl'C!
odškodnění stromoví a rostlíns~a p acem 6?000 Kč, jež Po;~aduie
žalobní prosbě nelze rozuměti n~ s~omYsh
parcel!tch.
rozšíře'n,
a
60.000 Kč se domáhá českoslovenikÝ '. nez. ze po~adovanou
hnS'tvo a ono stromoví, které následk stat dn~hmdy ~kody za ono
pgkud se týče uschlo. Za ono rostli em. o,ova::'l zalované již
pred 1. lednem 1924 žalujícímu stá~~tvo, dJ,ez d~slo;. po případě
111~ada pa odškodnění nepřísluší Pok z uvo u pod.l. UV(~dený{:h
lez z,aslo nebo uschlo po 1. len~ 192~d gak Jd~ o rost1mstvo a Str'Omln,,'
o pocetl lhůty promlčecí podle § 1489 ~b !1 de r ro,';l vzhledem k
.
zda znalost československého státu 'k dS' b'j L JIZ bylo Uv·ede,no.
let~ch před uplatněním tohoto nár~k ~ o e y, a tep:v: v posledních
dnve podána býti nemohla okud u.~ odskodnem taková, že
tu již dříve. Teprve po zjišfění iěc~t tyC~ ~da tt~ková znal?st škody
zda a pokud žal b' . b
. o" o nos I bude mozno POSOlldiii
se týče která čás~ t~htt~o~d~~~f~~cení odšk?dnění 60.000
teprve v posledních třech letech plřJ~ ~r~m!~enab' Šk0ct.a,
nebyla.
a ovuu, y ovsem
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!: zák. o ochr. náj, ve znění vyhlášky min. soc. péče čís.

Předpis tento se nevztahuje na ~'d
'.
nájemník nového bytu "es! dr .. Jmpa '"v nemz smluvní stranou jako
svého dřívějšího lIájemJíka. IVejSl prona]lll1atel, třebaže najal byt
(Rozh. ze dne 28. listopadu 1935, Rv I 1821/35.)
. Žalované bylo dána soudem d 3 b ~
"',-.
stěpána K-e z bytu žalovanou;:e . re~n~ 1932 svolení k výpovědi
~mde opatřen náhradní byt Tuto ul~o~aJateho s podmínkou, že mu
jala v I a s t ním jménem' ro šlO. mm u splmla zalovaná tak, že naJí nyní dána výpověd' Prgti žalePb<:na K.~ byt ,od žalobců, z něhož jest
slvní legitimace, tv,rdíc . že
. o e. nam~t1a zalovaná nedostatek pabyteI?, který byl opatř~n štVr~~~1<~y byt ~1st ve skt;tečnosti náhradním
3~ .brezn! 1932, takže Ve skutečnostiO~~ po, e s~1:'dmho u.snesení ze dne
pnpadne podle § 6 zák. na ochr n" ayym naJťlJlcem lest $těpán K,
ponechal výpověd' v platnosti
ti a Jj Je~o manze1ka. P r v Ý s o u d
za bezúčinnoQ D ů vod V' Ot· k v o a c.! s o 1:' d prohlásil VÝpověď
žíval ochrany nájemníků 'byla ~~da,
puvodm byt štěpána K-e poo svo!ení k výpovědi z 'tohoto by~ov~ eua pravoplatn~ kladně ve věci
VYPOVl daným ujednané je pak zjiště~ ~ sml?uvy mezI vypovídajíCí a
?yla uz~yřena mezi žalobci iako pron~ú ze tS~ ouva o yypoyídaném bytu
L,:lro n~Jlmatelem a to výslovně
Št1!la. e 1 a VYP~vl~anYI? druŽJstvem
a
·cas! romího nájemného. Vypovíd~ff~í /Pb a tKd- e, J~nz mel též platiti
, 1 Y a e y vedoma toho, že byt

°
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."""o,-íd,mc)u pro Štěpána K-e najímaný je náhradním bytem za byt pů
ďď."od:m, požívající ochrany nájemníků. Vzhledem k tomu dle § 27 zák.
o ochraně nájemníků ve znění vyhlášky čís. 62/34 sb. z. a n. vztahuje
.se ochrana nájemníků i na tento byt a okolnost, že snad štěpán K.
během doby zemřel a byt obývá jeho vdova, je pro posouzení otázky,
zda ochrana nájemníků se na byt více nevztahuje, vzhledem na ustanovení § 6 téhož zákona nerozhodná. Vzhledm k tomu, že byt vypovída~
ným družstvem od vypovídající najatý spadá pod ochranu nájemníků,
nebyla výpověď vypovídající přípustnou.
N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
Dúvody:
Praví·1i odvolací soud, že sporný byt je »náhradním bytem« ve
smyslu § 27 zákona o ochraně nájemníků ve znění vyhlášky ministra
sociální -péče ze dne 24. května 1934 čís. 62 sb. z. a n., nejde o skutkový
předpoklad, na němž by založeno bylo rozhodnutí odvolacího soudu,
nýbrž o právní úsudek odvolacího soudu vyvozený ze zjištěných skutkových okolností, který nelze napadati dovolacím důvodem rozporu se
spisy (§ 503 čís. 3 c. ř. s.), nýbrž jen dovolacím důvodem právní mylnosti (§ 503 čís. 4 c. ř. s.) a jen tímto dovolacím důvodem jest se obírati.
V příčině té jest řešiti jen o!..<\zku, zda vypovídaný byt je »náhradním
bytem« ve smyslu § 27 (dříve § 32) zákona na ochr. náj., či nikoliv.
Podle stálé judikatury nejvyššího 'soudu (sb. n. s. čís. 12758, 8971,
6838 a j.) rozumějí se náhradními byty podle § 32 (nyní § 27) zákona
o ochr. náj. takové byty, jež podle ustanovení § 1 odsl. (2) čís. 9, 12,
13 a 16 (nyní souhrnná citace § 1 odst. 2) na základě soudního rozhodnutí po provedení předepsaného řízení (§. 4) musí týti opatřeny
nájemníkúm, aby mohla proti nim býti povolena výpověď z jejich dosavadního bytu. Aby se obmezení práva volné výpovědi podle § 27 stalo
účinným proti pronajímateli nového bytu, jest třeba kromě souduího
usnesení ještě souhlasu (třeba i mlčky) pronaj ímatele nového bytu,
že pronajímá byt jako byt náhradní (srov. rozh. čís. 12758 sb. n. s.).
Aby ledy byt sta! se »náhradním« ve smyslu § 27 zák. o ochr. náj.,
musí býti pronajat nájemníku, ohledně něhož vlastník domáhal se
u soudu svolení k výpovědi, neboť nájemníku dosud chráněnému má
opatřiti náhradní byt. "Opatřiti« znamená lu, že pronajímatel buď sám
pronajme nájemnillm jiný t)/t ve vlastním domě, nebo že se mu postará
o bvt v cizím domě, jehož vlastník jest ochoten pronajmouti nájemníkovi byt uznaný soudem za dostatečný jako byt náhradní. Ve smluvní
nájemní poměr s vlastníkem nového bytu musí tedy vstoupiti vypovězený
nájemník, nikoli dřívější pronajímate!. Proti dané výpovědi bránila se
žalovaná strana jednak námitkou, že není nájemníkem, kteroužto ná~
mitku C1ba nižší soudy správně vyvrátily, jednak námitkou, že jde o náhradní tyt ve smyslu § 32 zák. o ochr. náj., kterážto námitka není
oprávněna. Je nerozhodno, že žalovaná strana najala byt pro štěpána
K-e, a že se tento do bytu nastěhoval, neboť štěpán K. se žalobci nájemní smlouvu neuzavřel, nýbrž nájemcem sporného bytu stalo se ža,
lované společenstvo. Bez významu jest také okolnost, že podle odst. ll.
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nájemní smlouvv ze dne 7 Irna 193
~
mho náje~!1ého štěpán
~ebot' šlě ~e] platiti .část smluveného
lleplahh naJemné žalob~ům nýbrž 'd p,,;n K.. I Jeho manželka
soud poc~ybil t~díž po strán~e prá::í Ykde13 zalov~né straně.
~a byt nahradm podle § 27 zák
'
yz povazoval vY!)ov'íd,'m;
zalovaná strana není ná 'em'k . o ochr. naj.
druhá. ?ámitk~ žalovanJ st~~n~~'ž~y~~eVyvrá~ena, a. ježto ne')b,,!o,;{
pod zasÍ!ton zakona bylo obnov"f j dO nahradm byt jsoucí
,
I I rozsu ek prvého soudu.

. Pro exekuci k zajištění nároku n h .
§ 6 zál<. čis. 4/31, nýbrž ustanov:n~ ~d9104s1Wdu podportl neplatí
z. a n.
"
o st. 1 nat. čís.
plS

(Rozh. ze dne 29. listopadu 1935, R I 1229/35.)
Pravoplatným výměrem zemskéh "
."
vymáhajícímu věřitefi ~~a~~fv40P, Kbyla Y~,n~na o.bec
po pory. K jeho návrhu 'll la
.
.
eJ
c meSlcne
rtlel! na základě uvedenéhK titKl~ v ~~m s o ude m vymáhaj~íc'''í'mH''uJJ,~:e
k vydobytí nezaplacených částek je~ ~Iena jednak .l:hražovací exekuce
ddos u.d nesp}atn)ich částek na rol;' pře~~ exeRkuck·e zajlsf~vací k zajištěni
o mltl O u vod Y' V' ~
m.
e' u r s n I s o u d .

po~mnou pl~titi

~. ·~ť.Ti:~X5';:~l~~čn~~~dttuly )~o:, k~;~ fi~Y~
r~~~ ;~5Y6fl~.
~ak0!1 přiděloval
'r~~hjeJ J~~U

la
ny
nucený výkon
JIm podkladem, nebo
u v~ anych soudům. Takového zákonn' o n:, 1 samosprávnými úřady
prvm soudce neprávem tuto exek~ci.
eho predplsu tu není a povolil
N e j v y Š š í s o u d obnovil usn"
.
o povolení exekuce uhražovací j'inal e~l1lh prveho soudu, pokud jde
,
{ naV! u nevyhověL
.
Důvody:

Že byl dovolací rekurent o r' ~ k .
exekuce na základě exekučnícJ' ~~e? ,r:av~hu?!l ~ovolení soudní
?žla obec povinna platiti ml' na děti lu~ ~~r~vD!ch uradu, podle nichž
J~z u,:edeny byly. y .ro:.:~odn~tí čÍs. IT4~~c~~ 40 Kč,vYPlývá~z důvodu,
u aZl1te~ ~ymahaJlcI veritel žádal 'e~ ~ '. . ll. 5., k nemuz s~ tu pok za]1steD! splátek na dobu jedno.h;t~. :by dmu ~yla. povolena exekuce
ze dn~ 16. prosince 1930 čís 4 sb z o u, ovolavaJe se § 6 zákona
?,odn,tmky tohoto zákonného' předpis~ a n. : :oku .1931. Nejsou tu však
Jl ma na mysli § 5 c z a ne' d
. ' P~? oze nejde o alimentaci jak
nálež.elo soudu. Jde o 'ch~dinsJo e an~ o narok, o kt~rém 'by rozhodnutí
pro Jehož zajištění by přišlo v uú~ohPoru, tedy o.narok veřejnoprávní,
odst. I, jehož podmfnek bv vš k a II u.~t~noveD! § 94 nař. č 8/28
tvrdí nebezpečí, o němž se tama c~vJ'nY!1'ah~JlkcI strana nesplnila a ~ni neI Zm'lTI a.
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soutěži.
účelem soutěže.«

K výkladu § 10 zákona o nekalé

Význam slov »za

(Rozh. ze dne 29. listopadu 1935, Rv I 2069/35.)
V periodickém časopise, jehož je žalovaný vydavatelm, vyšel článek
s nápisem »Oas teuere Staatshotel«, v němž se mimo jiné praví, že
»jen X.-Hote\« stojí geograficky stejně pokud jde o ceny pokojů jediuečně (einsam) na výšÍ«. Tato věta má podle tvrzení žalooce vztah
~ předchozímu obsahu článku, v němž byly uvedený pokojové ceny
u srovnání s cenami v soukromých bytech, a hotelové tarify za jízdy
autem. Poněvadž tato tvrzení nejsou pravdivá, neboť stejné ceny pokojů
mají i jiné hotely v místě a okolí a poněvadž žalobce jako nájemce hotelu
žádnou automobilovou dopravu neprovozuje. domáhá se žalobou vý~
roku, že žalovaný jest povinen zdržeti se rozšiřování nepravdivých zpráv
o X.-Hotelu tvrdících zejména, že týž jest v otázce cen některých pokojů
jedinečně (einsam) na výši, že má hotelové sazby pro jízdy autem;
kolik činí tyto ceny, a konečně zpráv, v nichž se ceny pokojů v X.-Hotelu
srovnávají s cenami pokojů u soukromých pronájemců v jiných lázeň~
ských místech. P r v Ý s o u cl uznal podle žaloby. O ů vod y: Žalovaný není sic soutěžitelem žalobce ve smyslu § 46 zák. o nekalé soutěži,
avšak tohoto poměru sporných stran ustanovení § 10, o které zde jde
a z něhož je žalováno, nevyžaduje (argum. »kdo«). Žalovaný nemůže
se také dovolávati toho, že údaj svúj učinil bez soutěžitelských pohnutek
pouze z pouhé 'kritiky vedené vyššími cíly, jaké nemohou zakládati skutkovO'U povahu nekalé soutěže, neboť nelze přehlédnouti, že i pod formou
kritiky mohou se skrývati soutěžní úmysly čelící k tomu, ;lby podporován
byl účel soutěžní po případě soutěžní posice osob jiných takovým způ
sobem, že se udánlivá ochrana veřejných zájmů pouze předstírá a že
se skrývá za ní takovýto účel soutěžitelský. Do kategorie nekalé soutěže
patří i propaganda určité formy hospodátského odvětví (tedy i prona·
jímání pokojů lázeňským hostům soukromníky, mž, jwk známo, jest pra·
menem vydatného příjmu obyvatelstva v lázeňských městech) a že
vskutku jde pak o zastřenou formu konkurenčního boje proti určitým
podnikatelům (v daném případě proti podniku státnímu, který vystavěl
po případě svým nájemcem provozuje veliký lázeňský podnik, ač v místě
jsou i hotelové 'podniky soukromé). Pachatel nemusí mít zájem na konkurenčním podniku a může přes to zlehčování za účelem soutěže z jiných
pohnuték vycházeti, na př. z důvodu odporu proti státnímu podnikání
po případě jeho vedení. Herman Otavský pokládá účel soutěžní jen tehdy
za vyloučen, jestliže projev učiněn byl bez jakéhokoliv vztahu k soutěži
B. jestliže od toho, kdo ho vnímá, nemůže býti ani na účel soutěžní vztahován. K takovému náhledu přidávají se i jiní autoři. Jest tedy zřejmo,
uváží-li se celý souhrn článku se všemi podstatnými skutečnostmi a okolnostmi, za jakých se stal, že stal se údaj v jednotlivosti i celku za účelem
soutěže. údaj byl také zpúsobilý a to celý údaj, jflk ve výroku rozsu-
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Důvody:

dečném

jest citován, poškodIl! žalobce podmkově, neboť o článku
mezi hosty dosti debatováno a měl uvedený článek za ná'sl€~dek,
kolik hostů stěžovatel o si, že X.-Hotel je příliš drahý, že se o
obecně v novinách píše a dokonce jeden host se z hotelu vv:stělllov-,
Článek byl převzat jinými časopisy. Podle frekvenční knihy
i vliv na celkový obrat, neboť právě po 7. srpnu 1933
vaH, že počet hostů se nápadně zmenšil přes to, že v
takového zmenšení nebylo. Inkriminované
o
tedy způsobilé poškoditi podnik zejména i
tím přednost jiným podniki1m při soutěži. Žalovanému
provésti důkaz pravdy nehledíc k tomu, že poškození takové, i
údaj pravdivým byl, vzhledem k tomu, že žalovaný nijak nebyl
zvláštními okolnostmi údaje ty činiti a nčinil je ve vědomí, že
podnik ve značné míře ohroziti, zakládalo by i skutkovou povahu
i'ování dle odst. 2 § 10 zákona čís. 111/27. O d vol a ci s o u d
vyhověl odvolání. D ů vod y: Bezdůvodná jest výtka, že n~'~~,~~:~le
sudek neobsahuje vývodi1 týkajících se nekalé soutěže nebo
bec, neboť napadený rozsudek je v dokonalé míře obsahuje a VUvv.taH'1
sám je obšírně vyvrací, ovšem marně. Tak hned v
fi)~,h~:~t~~t
že pokládá sporný článek za uveřejněný ze soutěžitels:kýchh r
ač prý žalobce vůhec netvrdil, že se tak stalo za účelem soutěže.
však, že toto tvrzení jest ůbsaženo v tvrzení, že inkriminovaná místa
zakládají zlehčování žalobcova podniku ve smyslu § 10 zák. o nek.
soutěži a že žalobce tvrdil při ústním jednání, že inkriminovaný článek
zeslaboval u publika soutěživost žalobcova podniku. Nesprávné je další
tvrzení žalovaného, že § 10 uvedeného zákona předpokládá jednání
za účelem soutěže v zájmu určitého podniku. To neplyne ani ze zákona
ani z judikatury a to ani z rozh. čís. 3881 a 4178 sb. n. s. (srovn. Skála
sir. 136, Hamann str. 59). Paragraf 10 uvedeného zákona nevyžaduje
také, ahy jednání nekalé soutěže se stalo jen za účelem soutěže, nýbrž
stačí, stalo-Ii se také za tím účelem (Skála str. 136, Hamann str. 60).
Neprávem vytýká žalovaný prvému soudu, že mu "podstrkává" úmysl
politický, po případě národní. To z rozsudku není patrno. Ostatně v každém případě uznává a řádně odůvodňuje prvý soud, že sporné jednání
stalo se za účelem soutěže. I kdyby tedy prvý soud předpokládal u žalovaného i úmysl politický a národní, předpokládal by jej vedle účelu
soutěžního, takže by to na věci nic neměnilo. Kritika státních podniki1
ani podporování soukromých podniků není ovšem vyloučena, ale to neznamená ještě přípustnost nekalé soutěže na újmu oněch a v zájmu
těchto. A že nešlo v souzeném případě jen o kritiku, odůvodnil správně
a výstižně už prvý soud. Na tom, že šlo o článek v novinách, nezáleží,
neboť ani tím způsobem nesmí se kritiky zneužíti k zakrytí nekalé soutěže. Že ve sporném článku nešlo jen o kritiku, plyne i z toho, že v něm
na př. se uvádějí jen ceny některých pokojů, ale neříká se, že to JSOll
ceny jen v červenci a srpnu, a neuvádí se jejich ceny jindy, ani ceny
jiných pokoji1 vi1bec, ani okolnosti svědčící .pro tyto ceny a že se nesrovnávají tyto ceny s cenami v podobných hotelích, nýbrž s cenami v sou_o
kromí'ch hytech.
N e j vy Š š í s o u d žalobu zamitl.

,
.
d údaje ve výroku poznačené
Rozhodnutí spor,: závisl n~ ootaI~~;l: aroti nekalé soutěži, na němž
učiněnY byly, ]2k ;,y:aduj~č~lem :outěže, ~ jak jest tuto ,nále~it,ost ~od:
je žalob~ v'y~dovana, z~ vykládati. Jestliže tu zákon pnznava I?r~vn.1
staty zmlllk~~~~t~~~~~tajů jenom v případě, že byly UČil!ěndY k urbClÍepm,::~
relevancI
f'"
ejmé že zákon poza uje, a y
účelu, !o j~;;t z~ ú~el~,? IS~~j~~~'ll~ěJ~mil, ~ýbrž aby tento účel také by I
vodce udaju Sl . en ~ ~ce
bl. ři tom jeho snahou účelu tohoto do·
vodítkem jeho jednam a aby yz:;,rněného místa zákona také pro obN
Y

~~~~~u~:~iI;~o
s~o~fá/tá~i~\~:Sfbj~:~~~íb ú::s\e~~l~~
j~~~:~Yb~~Ů~~~h~
'dajů dosahnouh urC1 o uce u.
I I" . dnáno v tomto umyslu,

~ředPokládat~1 nýbrž ,~u:~~te~n~~~' to;o °k~ei:ho případu \§ 8~3 o~.

usuzov~h ~o . e ~f'C~1 b k opodstatnění svého nároku take v, teto P:-1z. o.). ZalobCl na eZ1, ,a y
nichž by se úmysl žalovaneho 1 t;cel
'"ně přednesl konkretmskutecnosl1, z .
"když
j' ako v nasem
Cl
lehl" dovoditi a to hm spIse,
.
'
I § 46 o z. V žalobě omezuje se
projevu mohl ~po . lve ".
případě - nejde o sou!ezIÍele v"e .smys u amozřejmé vědomí žalovaného,
žalobce jen0lll: na to,. z~.f,z~a~uJ~od~l~ poškodili nebo ve značné míře
že údaje tyto JSou zpuso : e J~ o
o sobě ani to že by si ji byl žaloohroziti. Než ~ni tat.o mozn?~. s~~alnění o'mu údaje, který se s}al. ~~
vaný mohl ~~edOm1?, n~staC1 lik ~ohou ~ahsté také údaje vychazeJ1c~
účelem souteze. y~0?kod1!1h POte~ 'ež jsou s hlediska zákona proh ne~al~
z jiných, [lesoutěz~lCh po nu , )
ří adě není napadený bez pravm
soutěži ireleva~tm. Am.v .~a~o~emr:Stř~dkY poskytuje § 1330 ooc',z. ?,
ochrany, protoze mu k m v o ,n~ P, 1 zdr'ovací jenž je uplamovan
; sůbě' také že v důsledku
který však poškozenému nedava, naro {
v přítomném srozu . Ne~ozhod:"~íc~a~~aznických z~sl~bení sou~ěži
závadných pro]evt; nasta,l~ vb' f obiektivní důsledek jednání, ktery Je
vosti protože take to muze Y 1, ! - eb škodě jak je má na mysli
ostahIě za~rnut již ta.)<:é oh~o~~W ;íst~ tohoto' zákonného u,stanov~~í
§ 1330 ok z. o. Kdyz t :y mll: y § 10 zákona p~oti nekale sou tezI,
sáhnuto ke speciálnímu p!kedp1Su,
Sl' J'm o soutěž o soutěžní jed" lu tohoto za ona ze mu chce se zasáhnouh
' . do souCeze
.., z uce
plyne ]lZ
nání a že takové S?ut~m ,lednam'k j\J!lZ . dnáním musí býti vodítk~1!'
a porušiti její uznavane ,Z~~?y ne a ~~i~i uznan'ý pořádek v soUtez1
žalovaného, musí mu býh .ucelem~
ebo újmu jednoho soutěžitele na
předpokládá vil1i yřes~n?ut1 ~o~p~~ ú~ysl takto zasáhnouti do. soutěž;
újmu nebo prospech jllleho. a o y, d t ty § 10 zákona proh nekale
ních poměrů je požadavk~m, skutkoví P~e:e~lo by ovšem na tom, byl:li
soutěži. Kdyby ~u takovy umysl ~m' sl takový jenom usuzovati z Ufc\;
projeven otevren: an:bo lze-ll na ;{ ůvodcé údaje dovolával pro sve
tých okolností"tř~b:zebY,~e d~a~eneák~na proti nekalé soutěži ~epadaly
jednání důvodu, jez by s,. e 15 !l důvod zastíral. Než pokud JSou zde
na váhu a že by tak svuJ prayY
'kona roti nekalé soutěži neroz;
skutečně vážné důvody ~ ~~edrkabj~~nění gohnutky pisatelovy, jsou-i1
hodné, které mohou, ,P~s a~l Ido t že jde jenom o pojednání nebo
zde tedy opravdu vazne duvo y pro o,
Y
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kritijm v rámci uznávaných úkůlů veřejného. tisku, nebo. o. jiné
režní důvůdy, nelze upustiti ůd půžadavku, aby půdány byly
klady, které půdle zásady vyslůvené v § 863 ůbč. z. ů. při r020unlně
posůuzení nemůhůu vésti k jinému výkladu nežli k tůmu, že pisatel
teční byl veden také takůvůu půhnutkůu, jak ji má na mysli § 10 c.
a že skutečně sledůval účel, kterému má býti tímto. místem zákůna
bráněno.. Důvůdy, k nimž půukazuje žalůbce a k nimž půukazůvaly
nižší sůudy, k takůvému bezpečnému úsudku nedůstačují. Chybí-li
tato. půdmínka zdržůvacíhů nárůku, netřeba řešiti, byly-li údaje pnlvdiv
a byly-li způsabilé půdnik žalůbcův půškůditi, průtůže se žalůbce
vůlává tůhů, aby bylo. žalůvanému uloženo. nepravdivé údaje
a škůdu nahraditi, nýbrž jenům aby mu bylo. ulůženů zdržeti se takmTť'e'
údajů, cůž však žalůbci - jak již bylo. řečeno. - půdle § 1330 ůbč.
přiznati nelze, nejsůu-li zde půdmínky speciálního. ustanůvení § 10
kůna proti nekalé sůutěži.
14743.

K výkladu § 10 odst. 1 zák. o nekalé soutěži.
žalobou zdržovací mohou býti žalováni jak odpovědný redaktor
1 tiskař; není třeba, aby tyto osoby byly soutěžiteli, stačí, staly-Ii se
vadné projevy v hospodářském soutěžním styku.
(Růzh.

ze dne 29.
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půchybnosti již půdle ůb~hu
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listůpadu

1935, Rv I 2136/35.)

Žalůvaný je vydavatelem a zůdpůvědným redaktůrem časůpi'su »B:
Z.« a druhý žalůvaný tiskařem tůhůtů časůpisu. V časůpise tom bylo
ůtištěnů vyzvání: »Apelujeme na všechny myslící spotřebitele, aby
ůbstarávali své nákupy bezvýhradně u sůukrůmých obchůdníků, aby
tímto. způsůbem důkázali, že se nestanůu ůbětí různého. lákání mezi·
nárůdních kůnsumních spůlků. Již po. patnáct let mají špinavé útůky
listů (určité půlitické strany) na sůukrůmé obchůdníky půuze ten účel,
popuditi 'spůtřebitelské kruhy, málo. myslící, zajmůuti za členy a za·
přáhnůuti do. svého. jha.« »Tak dělají si naši dělníci, kteří se dali zapsati
do. kůnsumních spůlků, hrůbaře sami sůbě. Usměrňůvací činnůst cenůvá
kůnsumních spůlků je nesmysl, který již 15 let jest trpělivým členům
denně čerstvě přihříván a servírován jal:ů vnadidlů.« Žalobě na zdržení
se těchto. Údajů, půdané Svazem příslušných hospůdářských družstev,
bylo. vyhůvěnů s o. u d y vše c h tří s t o. 1 i c, Ne j vy Š š í m s o. u·
dem z tě~htů
dllvůdů:

Jde jenům o žalůbu zdržůvaCÍ a tu může býti žalůván jak ůdpovědný
redaktůr, tak i ten, kdo. spůlupůsůbil při tisku, tedy tiskař, průtůže ůbrne
zení uvedené v § 3 zákůna průti nekalé sůutěži platí jenům pro. žalůby
o. náhradu škůdy. Není půtřeba, aby tyto. ůsůby byly sůutěžiteli, ale vyžaduje se, aby se závadné průjevy staly v hůspodářském sůutěžním

.

r
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Ze tůmu tak Jest" o !om n~n:u~e se pisatel obrací na zákazmky
7.,ívadn,~nU člá!,ku, z nehůz z[~hm~~ jest sůukrůmých ůbchů,dník~, ,-!:l

jedne skupmy sů~ ,ezl ,e , dru' slev Z ůbsahu je take Vidět, ze
druhé, to. jest hůspůd~rs~J1~u po~emi1~u jež by půstrádala jakéhů
jenom o. nevmnůU !Il?vmars Chůu skÚpin a jež by byla vedena
koJi půclkla~u,. půkhd~l 810. ~e~ů~:~vě půhnutků~, aby zasáhnuto. bylo.
v'lučně jinyml po. nu aml
. . d~ soutěže ůbůu skupm.
čís.
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.d
povoleny rozvod a napotom po.
Byly-li československym s~u r em ř!slušn!kfun republiky Polské, jest
dle § 15 rozl. zák. rozb:f{il~a~~~t~~cP j n. zmatečnost nejen rozvod~
sloviti podle § 42, ru Y" " e b'
do t o hot o Hzen! bylo
~~hO, nýbrž i ro~lukovdéh? .~Iz~n;yl~e u~~á':O na příslušnost· tuzemského
závazné usnesent SOU nt, Junz
soudnictví.
(Růzh. ze dne 29. listůpadu 1935, N II 172/35.)
.
I t 'm usnesením ze dne 27. září 192~
P r v Ý s o. u d půvohl pravůp a !lY
, lky Rudůlfíny roz. D-ůve
na ůbapůlnůu žádůst J ů?efa S-y a 'h]ehů mKan~~e 29. června 1919 podle
. '. h
'zelstvI uzavrene I'
o. v Teprve
.
' růzv o.růzvůd ]e]IC m~n,'
po. průve d
enem
ritu římskokatůhckehů, .ůd st?lu a ?Zf: joůu státními příslušníky půl
dovém řízení vyšlo. na]ev.ů, ,ze manze e
O ze dne 2. únůra 1929
polskými. Usnesením kra]skeh16s~~~r :ák ~ůzl~ka manželského s~~z~?
byla vyslůvena pů~le ,§§ 15, a, ,tí~ vrchní sůud v B. uznal ,~me:lU]l
jmenůvaných manzelu, kdyz ~ed d II ledna 1929 na pnslusnůst
dm a pravůplatn~m ?sneseflm ~e ~~ky ~ehledíc na mezistátní smlůu
tuzemského. sůudmcívI k vykS OV~~I ~/z26 sb z. a n.
Vll o. tom s republikůu půls OU C l S . ·
.
. k ávrhu ministerstva sp,ravedlnosh
N e j v y Š š í s o. u d vYStlů~11 t ]'~k růzvůdůvéhů tak i růzlukůvého
podie § 42 ods!. 2 ]. n. zrna ecnůs

.

M

řízení.
Důvody:

.
latným usnesním ze dne 27. září
Okresní sůud ve
půvůhl pravůp .ehů m8!!lželky Rudůlfiny růz. D.
1926 na ůbapůlnůu, zadů,st Jos~fa ,S. a] arvinné dne 29. června 19} 9
růzvod jejich manze1stvI, uzavrenehů ~ ~žc Po skůnčeném rozvůdůve;;l
půdle,rit~ římsk?katůl!ckehů"ůfé s~ol~ebvli v' důbě žádůsti o. růzvůd pnřízem vys}o na Jevů, t~~na~~~u nýbrž oatfice dŮl)hce B., ůhes B;, bt l
slušníky ceskůslůvens e o. s, ap' dl § 7" smlůuvy mezi republtkou ~~ 0příslušnlky republiky půlske. o. e dne 6. března 1925 čís. 5,s',!rkY
slovenskou a repubhkůu P~~skůu ~e uva byla v důbě žádůsti man~du
zák. a n. z roku 1926, kteraz,t? IS~ o. růz1:Jočev~.ti o platnosti manze1stvI,
..
55
za rozvo d V platnosh , ]SŮU pns usny

X·

s,.
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o,~ozl~c~ ueb Orozvodu od stolu a I ž ' , " "
PlIslusn}ky JSou manželé v čas p dO, c, V} lucne Ul aciy onoho
usn~s~n!n: nejvyššího soudu ze o aTI! zaloby nebo žádostiuvereJ~enym ve sb, n. s. pod " dge 28. prosmce 1929 Pres
Uvedene mezistátní smlouv n~~s. '" 8,9 bylo vysloveno, že za
o neplatnosti manželství / r I meJ. ceskoslovenské soudy
ských státních příSlušníků Z o~vu~ n~~ o rozvodu od stolu o I '
provedl rozvodové řízení ~č říz e, ene. o VYchází, že okresní ;ouoze
~ufemskému soudnictví (§ 42 oJ~; 'lno. bylo mezistátní smlouvou d

1

ne;ř7s~u~~ýde~~t~0~~djaa~0\la kterýkoh~ Jú~1 t~~~~~~·s~e~· 6~/"

D

dového tízení a nepřekáfí tu n~je~o f~ pra.voplatném skončen"'I,';0111tni

gd~~ajecnosti ještě. záv~zné rO~hodn~tíYt~~o~uvogu :,m.atečnosti,

J'

soudem' ~.\/okUd Jde o rozlukové řízení n~ah )ITIe!,o ,soudu
0
byla podle §§ 15' ~ 6 r~~re~~~í tého~ sou~u z~ dne i~~~t:~e~ 9K2n91JSI(ým
~~nu a !fže .vysl~vena ro~luk~ n~a~~~\~~~hProvedeknéh.o rOzvodu od
.' vys..~ sIce vada, že manželé S.
o"sva~ ? Jmenovaných
na, Jevo JlZ za řízení. Krajský s d JSou 'pns!usTI!ky Polské re]JuIJlil,v
vznleqem na mezistátní smlouvu ~up f~mlt1 )JUvodně žádost o
vrchTI! soud v Brně na rekurs '
~ s em CIS. 5/26 sb, z a n
uzr:al přes onu smlovu na řís~~~atelu usnesením ze dne I i. led;~a
no
seTI! se stalo pravoplatným ~ záva : t tuzemskeho soudniství. Toto
~~d~ ~'. tedy řízení rozlukové p~~lem§ ~~hl~d~m2 k předpisu § 42
y, I nemohlo. Avšak rozluka podle § °l~' . J. n. samotného
e ma~zelství bylo soudně rozvedeno '
rozL zák.
alespon rok a manželé neobnovil" ,z~ od provedeného rozvodu UnIVn,"'
t;~dem p:ro rozll!kový výrok podl~ §~n5z~~:le spol1l:žit í. Ne~bytným podO
ani obsflt tuti ukzkou ,spojitost a závislost r~:I~kky'Je tedy predchozí rozr
IfOZ u a, byt I sama o sobě neb I
' a rozvodu, nemůže
p o zmatecnost. Věc vynikne zřeJ'mě"
J a zmatecna, zruší-li se rOzvod
luka byla vyslovena podle § 17 ro~li P;,~poklá~á-li s,e případ, že rozrozyod ,by) povolen. V tomto ří
" ~'!1a zaklade rozsudku .ímž
k presve~cení, že skutečnosti }' šI~a;;e .vyslOVl soud rozluku, když' d~ 'de
tehdY,oduvodnily výrok o rozl!ce a a)evo ve spor~ rozvodovém byly Jjii
vI!1 e z rozsudku VYdaného ve spor~r~v~zme ~o vyroku o rozluce výrok
10~'J ::JI~o§d~~~ně ~rušen pro. zmatečnostOí;gdie ~d~? .rozsudek rozyotak i
c. L s.), schazel by jak skutko'
J. n. nebo na zah yodklad pro vyrok o vině takže b
.podklad pro rozluku
o s,: e Mbyl zmatečný nemohl 'zůs' . y vy!O rozlukový hýt' i sáu{
pa de rozluky podle §' 17 rozl z·/atl ne~otce~ .. Co však platí v pří
Podle § 15 rozl. zák
. a L, musI plahl! I v případě rozluky

i

fY

r:

d
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čís.
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J{ této zmatečnosti nemůže přihližeti ani nejvyšší soud, rozhoduje
rekursu do odmltacího usnesení odvolacího soudu.

(Rozh. ze dne 30. listopodu 1935, R I 1164/35.)
Zalobce tvrdí, že byl žalovanou obcí ustanoven obecním sluhou a polhlídačem a domáhá se žalobou jednak zjištění, že výpověď daná mu
dne 13, září 1934 je bezúčinnou, že mezi ním a obcí byl zřízen služební
poměr podle zákona nevypověditelný a že obec je tedy povinna zaplatiti
mu systemisované služební požitky a vydati jmenovací listinu, jednak
odsouzení obce k zaplacení částky 4.500 Kč jako nedoplatků služebních
příjmů jemu příslušejících. P r v n í s o u d odmítl žalobu pokud se
týkala nedoplatku služebních příjmů 4500 Kč žalobcem požadovaných
pro nepříslušnost a jinak o ní rozhodl věcně a jí nevyhověl. Žalobce
podal do tohoto rozsudku odvolání, o d vo I a c í s o u d však odmítl
toto odvolání jako opožděné. žalobce si stěžoval do lohoto usnesení.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl rekursu.
Důvody:

Nelze schváliti právní názor, že odvolací soud mel rozsudek soudu
první stolice i s řízením jemu předcházejícím zrušiti pro zmatečnost,
mel-li za to, že žalobní nárok prýští ze služební smlouvy sjednané mezi
žalobcem a žalovanou obcí, ježto tím byla založena výlučná příslušnost
pracovního soudu (sb. n. s. Č. 14234). Vždyť bylo-li odvolání podáno
opožděně, nedostala se věc k odvolacímu soudu přípustným opravným
prostředkem a odvolací soud mUsil odvolání odmítnouti již z formálního
důvodu opožděnosti. Nemohl tedy přihlížeti k věcnému obsahu odvolání
a zkoumati při tom i příslušnost soudu první stolice. Ani nejvyš.ší soud
nemůže přihlížeti k uvedené zmatečnosti, ježto zmatečným není usnesení
odvolacího soudu v odpor vzaté, nýbrž by mohlo jíti jen o zmatečnost
rozsudku prvního soudu a řízení jemu předcházejícího. Jen když se
rozsudku odporuje přípustným opravným pt"ostředkem, lze zrušiti rozsudek z důvodu zmatečnosti byť i tato nebyla vytýkána, tedy z úřední
moci (§§ 471 čís. 7, 474, 494 c, ř. s.). V tomto případě však neodporuje
žalobce opravným prostředkem rozsudku, nýbrž jen usnesení odmítajícímu odvolání, kteréžto usnesení netrpí zmatkem,pročež nflze zrušiti
rozsudek první stolice a řízení jemu předcházející.
čls.

14745_

..O~ítI-1i odvolací soud odvolání r
. '"'
~ ure_dUl moci k tomu, že rozsudek so.fct o Op~)Zden?st, nemohl přihlížeti
ve stohce (kraiského soudu)
I s _predchozím řízením byl zmarečn'
_
y, Jez o byla založena' výlučná přislusnost pracovního soudu.

u..t

1'±14U -

československý

zlatý dukát

14746_

může

býti

předmětem koupě_

(Rozh. ze dne 30. Ilstopadu 1935, Rv I 577/35.)
Podle přednesu žalobcova prodal mu žalovaný bankovní závod na
splátky určitý počet stavebních losů státních, při čemž bylo ujednáno, že
55'

-
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čís.

po zaplacení zálohy bude mu dodán ještě čsl. zlatý dukát. V žalobě
zrušení kupní smlouvy uvedl žalobce též, že smlouva je nicotná
že prodej losů na splátky hyl spojen s jiným spbllwvým obchodem
s prodejem zlatého dukátu. Niž š í s o u d y uznaly podle
o d vol a c í s o u d co do prodeje zlatého du!,átu z těchto d ů v o
Podle zjištění napadeného rozsudku 'byl předmětem kupní smlouvy
mě losů také jeden čsl. dukát. Na věci nemůže změniti, že žalovaný
zývá tento dukát premií a klade ji na roveň skor.-tu ,za dřívější
Také tento dukát nemá povahu, kterou mu žalova'lÝ snaží se
kupní cena byla ujednána úhrnem i za losy i za dukát. Byla
dukátu bez ohledu na trhovou cenu losů ve všech případech zal'l.llkulo,
vána do kupní ceny úhrnné jak losů tak dukátu. Správný jest
věr prvního soudu, že tím, že hylo po živnostensku provozované Lq"CllI.
losů spojeno se splátkovým obcodem týkajícím se jiné ceniny totiž
kátu, porušen byl nejen předpis § 2 a) zák. čís. 90/1878 ř. Z.,
i předpis § I téhož zákona, tak že jde o prodej výslovně zákonem
kázaný a tudíž nicolný podle § 879 prvé věty obč. zák.
N e jv yŠ š í s o ud

nevyhověl

dovolání.

Důvody:

Nesejde na tom, jaký účel žalovaná sledovala při tom, když nal~ídla
žalobci také zlatý dukát, nýbrž rozhodné jest, 2Jda zlatý dukát
s losy předmětem koupě na splátky. Že tomu tak bylo, bylo prc)kázánlo.
Mylný jest dovolatelčin názor, že čsl. zlatý dukát nemůže býti předmě
tem koupě. Podle § 4 odst. I zákona ze dne 23. března 1923, čís. 62
sb. z. a n. není čsl. dukát měnou, kterou by byl nucen každý při placení
dluhů bráti, nýbrž jest mincí obchodní používanou podle vůle smluvních
stran. Podle odst. 2 § 4 lze raziti dukáty - kromě dul,átů jubilejních i na účet soukromý a v odstavci 4 § 4 se mluví o ažiu této zlaté mince.
Z těchto zákonných ustanovení plyne jasně, že Čgl. zlaté dukMy mohou
býti smlouvou přenechány jiné osobě za určitou částku a že tedy mohou
býti ve smyslu § 1053 obč. zwk. předmětem koupě a prodeje jako jiné
věci. Uvedl-Ii odvolací soud ve svém rozsudku, že cena dukátu byla zakalkulována do úhmné kupní ceny jak losů tak i dukátu, nejde o skutkové zjištění, nýbrž o závěr vyvozený logickou úvahou z toho, že předmě
tem kupní smlouvy hyl kromě losů také dukát a že kupní cena byla ujednána úhmkově. Správnost tohoto závěru vyplývá již z úvahy, že o bankovním závodě nelze rozumě předpokládati,. že by svým zákazníkům
slibovali darem zlaté dukáty a že by si jejich hodnotu nezapočítali do
ujednaného plnění kupitelova. Jest sice správné, že pouhým zakalkulolováním by se nestal dukát ještě předmětem kupu, ale dovolatelka pře
zírá, že dukát stal se předmětem koupě úmluvou stran. Kupní cena losu
i s dukátem činila 6.300 Kč a byla úhrnková, takže není opodstatněna
dovolatelčina námitka, že by kupní cena dukátu byla zcela neurčitá .1
ponechána nwhodě.
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Po skončení služeb~ího poměru může se
()dměny za práci přes cas.

zaměstnanec platně vzdáti

(Rozh. ze dne 30. listopadu 1935, Rv I 2187/35.)
,
.
I e v podniku zalovaného týdně
podle přednesu zalobcova pl ~ckov.a o s 10-12 hodin práce přes čas.
, 70 h ď odměnu dostal vsa Jen za
, , t' d ' P
60 az , o 111,
býv 'ídch 10-12 hodin práce pres cas y?e ov?
Domáha se proto za.~ aj éstnán zaplacení odměny v zaža!ovane vySl.
dohu, kdy byl vdPodm u zalm z'alob~í nárok důvodem po pravu.
N . ž š í s o u y neuzna Y
lNe j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D

ů

vody:

.
' t ' do 2 září 1933 a podepsal proŽalobce byl u ža~~~aneho zam~s ~anotvrz~je, že jeho (žalobcovy) ná~
hlášení ze dne 14. ~an 1933, v n,e~,p a že tedy nemá žádných nároku
roky proti ž~lovanemu byly '1~ora an? učení služebního poměru 1!áro~u
proti ně!,llu. Zalob~e V2l~al ~e
~~:4 °obě. zák.) a lakové vzdá.m ,se Je
na odmenu za 'p~ace pres <;as , b n s 6983) ježto po skoncem sluplatn,é a pro ~ames\nan.~~ zř~~~~~I~d~ti .ž~ by za~ěstnava!~l jako, hosp,l!žehmho 1?0t;1.~~u ne ze JI~ p
tavení k' zaměstnanci zneuph, a vec, zandljřsky sllneJsI mo~1 sveho POdt hil neplacení za práce pres cas z dbavy,
diti tak, ahy se zame~tnanec po o
.
že jinak bude propustěn.

e(l

čís.
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d
'es! exekuce zabavením a přikázáRozvrh odbytného, na 1.1ez ve : ' J 'ho řádu třeba jej soudce provedl
ním k vybrání, řidí se praVIdly ex cm
,
v řízení nesporném.
vv

(Rozh. ze dne 30. listopadu 1935, R II 313/35.)

.

odb mé, jež měl povin~ý dostat~

Vymáhajlclmlvent~li by!o JabÚ,;:e~o ten l!ožil proto zabavene odbytne
"

•

VV'

•

od Státního poze511k~veho ur~O~· r~ k soudu který při rozvrhu odbytpodle § 1425 obc. zak. a §
e~. ~i u se zřetelem na předpIS § 2 odst.
ného na žádost dlužníka vydal ddl21W't{ny a zbytek rozdě1il mezi vymáha:
I zák čís. 314/20 sb. z. a n. ve e~.
k u rs ní s o u d usneseni
jící ~ěřitele. K stížno~!i t~c~to ~J~~~ Jvě třetiny odbytného dlužní~u
prvého soudu, pokud JIm y y vY,. u částku znovu rozvrhl. D u a uložil prvém~ soudu, b~ tu§02 u,:~n:oze dne 15. dubna 1920 čís. 314
v o. d y: Jest slse pr~vda, ze d z~ ~ervence 1924 čís. 177 sb. z. a n. '~e
sb. z. a n. ve znenl za;~ona}e ne .. c 'soud ravdu, poln.d dovoz?Je
vztahuje i na odhytne, .avsak nem~ P~stanove~í §§ I až 3· uveden~ho
v napadeném r~z:"rhov.;m usnese~;, ~ k nim exekuční soud musel vzdy
zákona j'soU vehclml predplsy, ta ze Y

čís.

-

870
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~. moci úře,dní přihlížeti. Ovšem měl s

.
o~d povo~u Je exekuci na
•
neliti ~e predpisy uvedeného zák
daje zakon, měl dlužník rekurse;n~ avsak neuclll!1-li tak mylně
mohl dlUžník i po pravomoci
o po~ovatl povolení exekuce M'
v~hnouti, aby exekuce b la z ysneseLI podle § 5 uved. zákonlmo
zakona. Dlužník neučinh ani~ena, pokud odporuje předpisům a
.
dlužníka zůstává exekuce v plal~dn~ tar l druhé. Následkem
lena, tedy bez všelikého obmezení os I a <, Jak byla prvým soudem
rozvrhu odbytného složenéh k . ~och~h~ proto prvý soud tím
odpovídající obmezením sta~ove~~~ u pnk,<;zal z něho dlužníku' ,
odbytné rozvrhnouti podle zásad rt . zak. .clhs. 314/20, správně měl
N'
, ,.
anovenyc v §§ 307 285 28
hodnu~~ v y s S I S o u d uložil rekursnímu soudu nov~ jed~án/a ex.
DůvOdv:

Rekursní soud vycházel
.
mitka'm 1 tň
,. z nazoru že prvy' s d
"
'7
h ' ou nemel prihližeti k
, up a ovanym dlužníkem
exekuclm vedeným proti němu něk u ro~vr oyeh? roku, protože prý.
•
neodporoval, ani podle § 5 zákon oh~a vym1hajícími věřiteli ani.
"
po~u~odporují předpisům tohoto ~~~S~n314/20 sb. z. a n. jejich
' .•
I~s~radnvny a odporuje spisům neboť dl~' n~~aV!hl. Tento názor je
" e a 1935 uplatnil nárok
.
;-:m pn rozvrhovém roku .
vltel~é. Tím se dožadoval v lou~:n~dbytne ~ toho důvodu, že je .UC;'alJa_,
nez<l:bavlt~lnost a nezáleží Ka tom I ždbytneho z rozvrhového řízení
ktere rprvy soud místo v rpřísl š " e se !ak stalo v nesporném říze ' .
P:~s to, že odbytné bylo k sou~u i;~~e~~ehlc!Ií<:.h věcech provedl odděle~~
býtI tr'bto postupováno obdobně podle~§ei~e p;~le § 39 7 ex. ř. a mělo
Čf~teJ~é ~r:~y ,dlužník' ~inil v příSlušných exeku~~x, '; ~ebYlo proto
úspěchu dos~hT' on to vsak dodatečně dne 17. května I %~';[U,nal JejIch
.
clnl a též
čís.
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K § 46 zákona ze dne 28. prosme 18

SO~d jest vázán rozhodnut/nt ,e

"

~7 el~:, 1 ř. z. na rok 1888.

o podnikový úraz.
urazove
ROzhodnutí její o tom' t
Ch()ld~. Pojištěnci.
Jes spatřovati i
Poznaní nároku na odškod ' ,
byla na rozhodčí soud -vznesen:~ a~rabzovou
z o a co

POjlsťovny dělnické že 'de
'
J

ve vyměření úrazového dů-

pojišťovnou bráni tomu by
do důvodu.
'

(Rozh. ze dne 30. listopadu 1935, Rv II 665/35.)

Žalobkyně byla zaměstnána

'I

,.

~1~~~á~6k?~áVají~ p~íkaz žalov~:hooA~~II~kO pok?js~á;

dne 9. srpna

A~~I~:aO~~ 1:i:~~~~ ;.~J~1~~ po!anění. T~~dí~~zž~b~~l~~:~~ž p~:

užívala,
se na zalované náhrady škody. N i'/~ /Yl nezdatnou osobo!!, domáhá
s o u d y nevyhovely žalobě,

o d vol a c í s o u d z těchto d ů vod ů: Výměrem Úrazové pojišťovny
dělnické v B. byl žalobkyni pro úraz utrpěný v závodě žalované přiznán
úrazový důchod. Tímto výměrem bylo tedy vysloveno, že žalobkyně byla
", době svého zaměstnání u žalované pojištěna pro škody způsobené
úrazem. Že tento výměr nerozeznává mezi podnikem hotelovým a polním
hospodářstvím žalované, je nerozhodné. Soud jest vázán tímto výrokem
ví'měru, že žalobkyně obdržela úrazový důchod za úraz utrpěný v pod-piku, že šlo tedy o úraz podnikový a nemůže přezkoumávati otázku.
,da snad žalobkyni renta úrazová vyměřena býti neměla, poněvadž šlo
o úraz mimo podnik. Dle § 46 z"'k. čís. 1/88 může pojištěný uplatňo
vati proti majiteli závodu zákonnému pojištění podrobeného nárok na
náhradu škody jen tehdy, jestliže podnikový úraz byl podnikatelem způ
sobem úmyslně. Nárok pojištěné osoby na náhradu škody z úrazu pod·
nikového je proti majiteli podniku, který úraz úmyslně nezavinil, vyloučen, nejen tehdy, když nárok tento jest odvozován ze samostatného
cavinéní majitele podniku, zejména z opomenutí prOVésti ochranná opaHení, nýbrž i tenkráte, byl-li úraz zaviněn ne;cpůsobilým zaměstnancem
podniku. Není tu tedy nároku žalobkyně proti žalované, když žalclbkyně
ani netvrdila, že by býval byl její úraz způsoben žalovanou zúmyslně.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D

ů

vod y:

Podle ustáleného rozhodování nejvyššího soudu jest soud vázán fOZhodnutím úrazové pojišťovny dělnické, že jde o úraz podnikový (srovnej
čís, 976, 3223, 7102, 9780, 11715 a 12987 sb. n. s.). Rozhodnutí úrazové pojišfovny,že jde o podnikový úraz, jest spatřovati i v tom, že
úrazová pojišťovna vyměřila pojištěnci úrazový důchod, jak se stalo
v souzené věci výměrem příslušné úrazové pojišťovny dělnické, v němž
tato úrazová pojišťovna vychází z předpokladu, že šlo o úraz, jejž
utrpěla žalobkyně v podniku. Pokud dovolatel'ka vytýká, že řečený výměr úrazové pojišťovny nemÍ!že býti pro soud závazný, ježto dosud
nenabyl právní moci, jest uvésti toto: Podle § 38 ~ákona o úrazovém
pojištění dělnickém ze dne 28. prosince 1887, čís. 1 ř. zák. na rok 1888,
jest zříditi pro každou pojišťovnu, zřízenou podle uvedeného zákona,
v jejím sídle rozhodčí Mud, který jediné jest příslušný rozhodovati o nárocích na odškodné proti pojišťovně vznesených, jí však neuznaných.
Z toho plyne, že, byl-Ii vznesený nárok na odškodné úrazovou pojišťov
nou přiznán, nelze vznésti na rozhodčí soud žalobu co do důvodu, nýbrž
jen co do výše nároku. I z doslovu § 38 c) zák. čís. 207/19 sb. z. a n.
jasně plyne, že proti přiznání odškodného mohou podati žalobu jen
osoby zproštěné podle § 4 zák. pojistné povinnosti; o takové osoby však
v souzené věci nejde. Přiznání nároku na odškodné předpokládá, že
úraz byl uznán úrazovou pojišťovnou za podnikový. Nemá proto v 'SOu·
zené věci, kdy úrazovou pojišťovnou byl nárok na odškodné uznán a toto
vyměřeno, významu ustanovení ~ 38 c) zák. čís, 207/1919 sb. z. a n.
o jednoroční lhůtě k podání žaloby, když tato nebyla v souzené věci
přípustna.

Čís.
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K výkladu § 1 odst (l)~'
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2

lit. a) ~ák•.Čís. 89;20 Sb. z.c~·n. zák. čís. 26/29 Sb. z. a n. a § 1 Odst
POjlstna povinnost kancelářský h
~
.
c zamestna"CŮ; pokud jí jJOijlél1ait
.

(Rozh. ze dne 2. prosince 1935, Rv I 1028/35.)

~alpbce přednesl, že b 1 z ~ . .
helne zalované obce a že yač ~estnan .Jako kance.lářský úředník

fl~~~fa1~~~~t,0 jfŽe~~~~:~v~e~1tě~t P;~~l P:tih1!~!n d~!f~~~~~u

rt;u
s o u d ~ zalobu zamítly.
' vymaha na zalované žalobou. N i
'"I prvému soudu
nutí.N e J v y š š í s o u d
. ul OZl
.
nove iednání a
Dúvody:

~ Pr? Spor jest rozhodné zd

{~~~ dzalobce ~Y.I

~

1

u žalovan'é ob~e z~'~:J.~e Pho~lshal p~nsijnímu
....•
.
. o 30. zářI 1933 přicháze" •. 1 CI e ne zamestnan od
PlsdY zakon~: ze dne 16. prosinc~\~~06J~?0 Ple?s. pojištění v úvahu před.
ze ne 25. cervna 1914 č'
~
CIS. r. z. z r 1907 . h
5; února 1920 čís. 89 SblS·z 1~8 r. z., a ~oplňující do~lov zád~n~ ~eovela
zakon ze dne 21. února '1929 ~;, Pi~tny do 31. prosince 1928 a d~~C
a
1929. Za platnosti dřívěT h C.IS. . sb. z. a n., platný od I Ie d e
platposti posledního Záko~~cčísza2k60/n2u9Prbacoval žalobce 32 měsfců ~a
vemm § I d t I v o '
s z a n 57 ~.
, a
fensjiní POj~št~í n~s"sk~ ~~~ona čís . . ?61.29 ·sb. z: a nm~~l~\o~:ifno.
za~estn::nci podléhají pO~le tot~~ela~kých z.aměs~nanců. Kancelám1
Jf!~O~ ~:edníky nebo nekonají práce z kt!~a. zasadr;e pojištění, i když
není ~I\ ~mu ve smyslu ustanovení čÍs I ll?u. prupr~vou k povoláM
n rka e -: na rozdíl od dříve platného' 'k JejIch pOJIst~é Povinnosti

~ii~~~~~f~:J,ý~~YL~~~~~~; Sf~~b):~o~feao~~gi~t~:~~~~~~

noslI, roz.množovánl·m'
~tev, posllkaml
(mimo rozna's' ') y
plsemnoslI pouz
t
em cen. k
m~ ou nebo podObnými pracemi b t' . e ces oy chemickou neb mecha.
prace druhu jiného. Podle toh~ ~ I vedle teto hlavní činnosti konal
~~I~bc.e, .že vedl seznam dělníků '()~~~r~~~n~ .~po!:ně vylíčily činnosi
• vam, z~. vedl v evidenci pří je!n a výd' le J!. pnhlašování a odhla.
~Iác:l niep~~omno.sti . ~istroyě vedl dozore] n~dozdě~rdl ,zázl!a";lY. zboží,
lář k'h o dy delmkum, Jest žalobce poklád f
ky, z'f oJedmele vy·
odsle·eha .. v!'h smysl~. § I. odst. I čís. 2 zá'konaal}a z2a6m;estnance kance·
P
]ICI o penSIjní p .. t ·c
."
CIS.
29 sb
nosti tohoto zákona čís. J6/29 sbo~n~o~ti. Ježto všakžalobc~ :~ ~l~;:
~~aJ:)ik nJmůže pouze z tohoto ~ákona 'o~~~~~~l t?O poe?sijních měsíců
.
o y pro nepřihlášení k pens" .
. .. ~ I SVU] nárok na ná.
mah, zda činnost žalobcova byla toh~m"!u POJlstení. ~řeba proto zkou.
razu, aby podlehala pensijnímu

pojištění i v době před 1. lednem 1929. Podle § I odsl. 1 lit. a) zákona
čís. 89/20 sb. z. a n. podléhali pensijní pojistné povinností zaměstnanCI
ve služebním poměru, kteří vykonávali práce převážně duševní. Pracemi
převážně duševními jsou práce, při kterých podstatná část činnosti záleží
v p(}chodech myšlenkových, které potřebují vnějšího písemného neb
ústního výrazu (příkazu, disposice, prohlášení, záznamu a podobně),
jen proto, aby se mohly státi zřejmými, nebo práce, při nichž podstata
činnosti záleží v tvoření vlastních úsudků (srov. rozh. čís. 13676 sb.
n. s.). Pro posouzení činnosti žalobcovy s tohoto hlediska schází však
skutkový podklad. Soud prvé stolice uvedl v úvodu svěho rozsudku jako
nesporný přednes výpočet prací, které žalobce u žalované obce konal.
TýŽ soud provedl pak o činnosti žalobcově důkazy a učinil o nich zji·
štění, která však nejsou dostatečně jasná, by dalo se posouditi, zda šlo
při vedení seznamu dělníků, evidence příjmu a výdeje zboží, záznamech
o zboží jen o konstatování pouhých skutečností a poznatků, jež získal
žalobce prostými smysly a k čemuž stačil jednoduchý návod, či o činnost
rázu shora naznačeného (pochody myšlenkové, tvoření samostatných
úsudků).
čís.

14751.

Vydání zabavených a do soudní budovy vzatých movitých věcí dlužnlku, k němuž došlo v důsledku jeho rozkladu, avšak dříve než usnesení,
jímž bylo vyhověno rozkladu, se stalo pravoplatným, je porušením
úřední povinnosti ve smyslu § 1 zákona z 12. července 1872 čís. 112 ř. z.
(Rozh. ze dne 2. prosince 1935, Co III 1/35;
čís. 2340.)
čís.

důvody

viz Úro sb.

14752.

Na náhradu škody způsobené v trestnlm řizení zabavenlm movitých
věcí, jež bylo vykonáno četnictvem, lze žalovati podle zákona ze dne
12. července 1872 čís. 112 ř. z. jen tehdy, bylo-Ii zabaveni nařlzeno
soudem a to písemně .
(Rozh. ze dne 2. prosince 1935, Co !ll 2/35;
čís. 2341.)
čís.

důvody

viz Úro sb.

14753.

Místní soudní příslušnost, pokud se týká sporů z pojistných smluv,
uzavřených před účinnost! zákona čís. 145/34 Sb. z. a n. v oblasti práva
platného na Slovensku, posuzuje se podle předpisů občanského soudního řádu slovenského.
(Rozh. ze dne 3. prosince 1935, R III 682/35;
čís. 2344.)

důvody

viz Úro sb.

-

čís.

14754 -

14755 -

14756

_

~

Čís.

14757 -

875

874
čís.

.. Opomenul-Ii zaměstnavatel
sljn!mu pojištěni, dopustil se
k nahrade škody.

14754.

přihlásili sv'
výlučn,eho za.m:s!n~n~evčas k

e sam zavmem, lez ho za',H"&

»Postaránim se« státu podle § 75 'k
..
~e znění
zákona, čís. 22()/22 Sb. z. a n.z~ ona _ClS. 329/20 Sb. z.
Jetk~ pozemkovem, převzatém k ,- 10
zamestna?ce na velkém
se n~hrada za ztrátu zaměstnáni u~e u; _poz~t;'kOile reformy, posk,Jt,;'",

pomeru. Tímto »postaránim se p p~ ne za uJmy ze zruše~i~::!~:~:]
které jim přísluší na základě ]'i~(y' c~eJSOákU
d?tknuty
nárOky
z onu
nebo smluvních
(Rozh. ze dne 3. prosince 1935,
Rv IV 459/35',
čís. 2343.)
čís.

důvody viz Or.

14755.

'

(Roth. ze dne 4. prosince 1935,
Rv III 888/35',uvo
ď
d y viz Or. sb.
čís. 2345.)
Srovnej sb. n. s.

čís.

9312, 12752 a Or. sb.
čis.

čís.

M-ové.
N e j v Yš š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
Dů

Podle § 11 směn zák . b' nk .
majitel směnky tedy' i sa:m1e• dia °tmdOs~~men~em legitimován
'" _
10 osan LegitimacI z-alu'"
tr
J1CI s any nepřeka Zl, ze svuj nevyplněný indosament ( _
.lest-Ii jako platebna (splatno u T n:::::enc.e poslední) nepřetrhla.
smenku presentovati a protestovati ~ . y, fil. ~ L.) udána osoba, jest
pr?t~st vykonán na žádost nevlastnfu o~ ne~l~~nlm~ domicmátu. BYl-ii
raCl!I l?r<? totožnost protestanta a ~rot:'~;!iata, Jde ? protest dekla~ něhoz JSou tyto skutečnosti patrny o;sa~ a, t!len;tUSI proto protest,
omu byl protest vykonán.
',
ova 1 vyslovný údaj, proti
o

lakže stěžovatelé jsou spoluvlastníky nemovitosti zapsané v řečené vložce
již od 21. ú'!;ol:a 1933. D~e 2~ .. února 1933 zazn~me~áno bylo zás!~vn~
právo exekucm pro vymaha]ICI stranu prolI byvale vlastmcl Ruzene
M-ové a převodem vlastnictví zmíněné nemovitosti v pořadí poznámky
ze dne 21. února 1933 na stěžovatele nastala změna v osobě vlastníků
nemovitosti této již přede dnem 24. února 1933, kdy teprve byla provedena zajišťovací exekuce pro vymáhající stranu. Dražha byla tedy
provedena v dC!bě, kdy usnesení prvého soudu musilo odporovati stavu
pozemkové knihy a zejména také ustanovení § 9 ex. ř., takže vlastně
exekuce povolena byla proti jiné osobě, nežli původní dlužnici Rílženě

2312.

14756.

- vymaz
,
z " Nebyl-I"~ n~vrzen
práva zástavního ' n~ou ,poradl pro zcizeni
nemovitosti
' ' Jez bylo vlozeno za povlastnlckeho na nemovitosti má'
" z a r o ven s vkladem práva
byvatelům nemovitosti.
'
zastavm toto právo účinnost proti na-

vody:

Vymáhající věřitel prokázal výpisem z pozemkové knihy, že právními nástupci Růženy M. ve vlastnictví nemovitostí se stali Karel a Helena V. podle trhové smlouvy z 20. dubna 1932 a to v pořadí poznámky
pro zcizení ze dne 21. února 1933. Tento výpis z knihy pozemkové po'
stačil k opodstatnění exekučního návrhu, a nebylo potřebí dalšího zvlášt·
ního průkazu ve smyslu § 9 ex. ř. o přechodu závazku s původní po'
Yinné Růženy M. na její právní nástupce manžele V., kdyžtě navržený
způsob exekuce směřuje k uspokojení realisací vloženého práva zástavního na této nemovitosti (rozh. 6167 sb. n. s.). Jde jen o to, zda soud
povolující exekuci směl přihlížeti k vloženému právu zástavnímu pro
vymáhajícího věřitele, jehož záznam dle uvedeného výtahu se stal dne
24. února 1933, a zda má účinnost vůči manželům V., kteří nabyli práva
vlastnického k této nemovitosti sice 22. dubna 1933, avšak v pořadí
poznámky po zcizení ze dne 21. února 1933, tedy dříve než vymáhaiící
věřitel si vydobyl záznamu práva zástavního. Povoluiící soud musil
k tomuto vloženému právu zástavnímu přihlížeti a právem návrhu vymáhajíciho věřitele vyhověl, poněvadž manželé V., jak vidno z výpisu
knihy pozemkové, nepoužili práva v § 57 knih. zák. a nežádali zároveň
s vkladem práva vlastnického na nemovitosti též za výmaz onoho zápisu
vymáhajícího věřitele, který byl vymožen po podané žádosti za poznámku
poradí pro zcizení (rozhodnutí čís. 10681 sbb. n. s., Bartsch: Das oest.
allg. Grundbuchgesetz V. vyd. str. 575, 577). Manželé V. musí proto
nésti důsledky svého opomenutí, a poněvadž vklad práva zástavního
pro vymáhající pohledávkU na uvedené nemovitosti v době podaného
exekučního návrhu trval, právem prvý soud návrhu vyhověl.

(Rozh. ze dne 5. prosince 1935, R I 215/35.)
P rv Ý s o u d povolil dne 22 h'
, .,
cx~kucl !Iucenou dražhou nemovit~sti~e~n: k ~9;! v~mahaJ!cím~ věřiteli
mltl.
. a sice v I'h
n I sou,
d navrh zaI tV BD u vod Y'. V ""oze-"'ov'
,~ um e k mze
IS e . poznamenáno dne 21 únor" 1933
{~I ovm-vlozce
bylo' na
,:Iastníkům Karlu a Heleně V-o . U
• pora~: pro z.cizení nynějším
00 dne 25. dubna 1933. Právo Jm{ tOk)e~t stezov~telum, s účinností
dne 22. dubna 1933 v posloupn~s~imct
e ylo zapsat.1O
pro vyhrazené
stěžovatele
.
CI ovanou
poznamkou
v

,

čís.

14757.

Zákaz zcizeni a zatížení, vÍlznouci na nemovitosti podle § 60 vlád.
191/21 a § 2 vlád. nař. čis. 355/22, vztahuje se i na služebnost poživÍlnÍ-

nař. o stavebnlm ruchu čís.

(Rozh. ze dne 5. prosince 1935. R I 1261/35.)

_
-

876

čís.

čís.

14759 -

877

14758 -

pokračovati

s OII d zamítl žádost
kl d
'
~~tost, na níž
byl vložen zákaz z~fz;ní a slť,>;eb,;osti požívání na
Cls. 191/21 sb. z. a n. a § 2 I'd
': z~lzenI podle § 60 vlád
CIS. 355/22 sb. z. a n.: r e
k II en ív S? ;t ,d žádaný vkladv
J y s S I S o u d obnovil usnesení prvého soudu.
. Pr

VÝ

~s

:o~o~fr.

.'

Důvody:

, Nelz~ na
přisvědčiti názoru rekursníh
vaznoucl
nemovitosti o kt
. d o sou du,"ze zakaz zcizení a
.
1 sb. z. a n. a' § 2
Je,. P??le § 60 vlád.
stav.
s~ na sluzebnost požívání
' . n~r. C,IS. 355/22 sb. z. a n.
stávajícího a
to není zatížením,
.lall.tlje,'.'
y
vynos.na osobu třetí. Služebnost ep~ž~s ,nI, ukrea}lt patřícího práva
-C vlozky poz. knihv J'e zat'"
vanI! tera se zapisuje na listu
..
s . , .,
J'
lZenIm nemovLŤostl n b ť ..
e J,ev)1 zeJmena při jejím prodeji dobrov 1 " :e o Jl, z!lehodnocuje, což
ex.Ir ~ . Okolnost, že služebnost požívání ~ nJ':J~' Ike~hekucnIm (§§ 150,227
za ozena soukromým listinn'
.'
IZ n; ovní zápis jde .
odevzdací listinou nemá lm prOjevem vlastmka nemovitosti'
odevzdací listina tfebas '.......
lIstinou
kromoprávní a '.
t
omery meZI dědici tedy p' ě
'.
nazor, ze pravo služebnosti požívání zal~!av,mm. Rovnez není správný
n~mllze " byh dotčeno osobním závazk zene o,n~u odevzdací listinou
Zákaz zcizení a zatížení

čís. 19l/~
p~'enesením

~~~~
~b~~~fva1z f1

nař. ~
ný~~b'''rz',L

veřejnou 'upravuje~~~ampu, ,neboť

d?hodě ,dědid'é, ~d~~a °je~~eá~ín!o~~~~~~ací, lis~ina ~poč~,:á :~:~ně°:';

~! ~~z,at'Zm.

e~e;~a~:mf.u n~movitosti později

I~~I ~~e~~~g~/1;m:~~~ §i~~s~d~ival SJ,Ciál~í o;é~e~~ J~á3fti č:;'~~~
~I~. 45(22, vládního nařízení čís 355/~2 I ze~ona o stavebním ruchu
~ ~ 12red vydáním zmíněné ode~zd ' . .a CIS.. 191/21 sb. Z. a n

~~eJ3mebv
zájmu veřejném, tedv o z~~a!lstpl~I a Jd: o, zákaz uložen~'
s . n. s . ) . '
va verejneho (rozh. čís
čís.

nouti.
Ne j vy Š š í s o u d zrušil rozhodnutí nižších soudů pro
nost a návrh pachtýřů na úpravu pachtovného odmítl.
D Ů vod y:

zmateč-

při

parcelním pachtu podle § 5 odst. 2 nebo § 6 vládního nanzení
164/33 nemá pachtýř žádati u soudu o úpravu pachtovného, nýbrž
propachtovatel má soudu oznámiti námitky proti nároku pachtýřovu <l
podle§ 12 zmíněného vlád. nař. rozhoduje pak soud o těchto námitkách
v řízení nesporném, kdežto o návrzÍCh pachtýřů by tak mohl učiniti
jen, kdyby šlo o pacht hospodářských celků podle § 7 zmíněného vlitá.
nař. O návrhu pachtýřů na vydání usnesení o úpravě pachtovného nemohlo býti podle § 12 zmíněného vlád. nař. v řízení nesporném projednáváno, pročež měl býti jako nepřípustný odmítnut (srov. rozh. n. S.
sb. čís. 13666). Ježto námitky propachtovatelů byly podle' protokolu ze
dne 16. listopadu 1933 vzaty zpět, a o návrhu pachtýřů nemohlo býti
. věcně jednáno, není tu vůbec podkladu pro řízení podle § 12 zmíněného

čís.

vlád. nař.

čís.

14759.

Předpis § 66 (64) zák. o pojistné smlouvě nevztahuje se na případ
společenstva (pojistnl1m) s jiným společenstvem lusi.

splynuti

14758.

(Rozh. ze dne 5. prosince 1935, Rv I 2574/33.)

úť.rava

pachtovného (vlád. nař. čís. 164/3~ Sb
Pn parcelním pachtu podle §§ 5 (2)
- : . z. a n.).
a n. lze jednati v řízení nes arn'
' 6 vlad. nař. čís. 164/33 Sb z
12 uvedeného vládního
zení jen a námitkách

prOJchto~:J~~~~~

n~ří~

(Rozh. ze dne 5. prosince 1935, R I 1283/35)
.
'h Prvy' s o u d zamítl návrh na v d' ,
ne o Y,e smyslu vlád. nař. čís. 164/31 ~1l1 usnesení
~levě pachtovpachtyn se k roku o jednání
' h s. Z. a n. s oduvodněním že
na nasledky nedostavení se bYlo navr u !om nedostavili, ač v obeslání
rnem
, po případě že před zaÍIá
jením roku toho se vzdálili pl uP?zd
o
když bylo oznámeno že ';'YJ'k navání ..se. >;ástupcem propachto:
pachtovní nároku vzdali a kdy' na~o u ~~rnaJI, Ježto se již ve smlouvě
:lct;!e,:u neuplatňují. Řek u rZs ~1~ ~ u d od~m,1ali n~jevo, že nároku
Je ,~I a rozhodnutí. D ů vod . P '
U OZl. prvemu soudu nové
,so~!dce
ne~yl oprávněn v před
\ obm k roku stanoviti sankci s ~'wor;:(
a
spo]ovenou, neboť i v případě n ed oS tavenr
\ ell1!ll sese pachty'
predvolaných
řů me'l
_ pachtýřů
v"
f1zenl,

°

vatelů,

a potřebný podklad k rozhodnutí si získati z moci úřední.
Totéž platilo i ohledně pachtýřů, kteří se k soudu za účelem jednání
dostavili. S těmito měl o jich nároku na slevu jednati, a to tím spíše,
~e pachtýři nároku toho vzhledem k výslovnému ustanovení § 5 uvede. ného nařízení slevy vubec, tedy ani ve smlouvě pachtovní s propach·
tovateH uzavřené vzdáti se nemohli. Slušelo proto o nároku na slevu
pachtovného ve smyslu shora dotčeného nařízení jednati, především pak
přezkoumati, zda se strany pachtýřů i propachtovatelé bylo řádně a včas
" vyhověno formelním náležitostem návrhu na uplatnění slevy a námitek
proti tomuto návrhu a v kladném případě o přípustnosti slevy rozhod-

Spotřební a nákupní družstvo dělnické v R., jež splynulo fusí se žalovaným družstvem, pojistilo u žalující poiišťovny proti požáru budovy.
Tuto smlouvu vypovědělo žalované družstvo po fusi podle § 66 zák.
o pojistné smlouvě. V žalobě na dodržení pojišťovací smlouvy uvedla
žalující pojišťovna, že fusí přešla práva i povinnosti z pojišť ovací
smlouvy na žalované družstvo, takže toto nebylo k výpovědi smlouvy
jen z tohoto důvodu oprávněno. Niž š í s o u d y uznaly podle žalobv.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

Uplatňovaný

Důvody:

dovolací dúvod čís. 4 § 503 C. ř. s. neprováděn potud
po zákonu, pokud se dovolání odchyluje od skutkového zjištění odvolacího soudu, nedbajíc z něho té části, dle níž k likvidaci Spotřebního
a nákupního družstva dělnického v R. došlo za účelem jeho sloučení
s družstvem žalovaným. Jsou proto liché závěry, jež se v dovolání

I

I
I

I

878

-

Cis. 14760 _
-

z pO,uhé skutečnosti zrušení družst. . . ,
to, ,;e ,se tak stalo splynutím (fu v:, lIkvl~acl činí bez ohled
z~lastm způsob zrušení družstva SI), ~tere Jest považovati ,u
zakona ze dne 9, dubna 1873 č' uS~zse~1!m společenstva (§ 36Je?c
~plynouÍ1 s jiným, musí se us ,~s.
I. !.); Má-li tedy.
CIS.
CIS. 9409 sb. n. s.). Tím ovše;:es l n,a ,zrusem <; likvidaci
oz
sp~yn~tl (fuse) své prá~n'
vahy Jako povšechné nástupnict~'
po~.,:~ovati, souzený případ s hl
kun§lversalm s~kcese) a nelze I
POJIstovacl ze dne 23. prosinc~ 11917 ~,64 a nasL/zákona o
.,
,CIS. 501 ř. z.,' ,·?:.~;(j~á.~~~h~~~:
o ZCIzení pojištěné věc"
ustanovení § 66 prvn,1 ndem oVlte. Neprichází zde v ,.'
t
t
. lOS avec uvede 'h
'k
s rana Po~kazuje teprve vdov "
~e? za ona, na
ustanovemm § 64 jest »každouol~m" neboj v souvislosti s l;ř.e~~,V~~;::;
§ 66 první odstavec hledati v rl;:~u zml'~nt u'hv osobě vlastníka«
zv as m o (SIngulárního)

i

čís.

pa

14760.

Ustanovení § 5 zákona ze d
".
nelze pOužiti, prodala-Ii f'rm
ne 10. oJna 1924, čls. 241 Sb
Nabízeni dukátu ři Ir a.~ a Ul_ a státní stavební losy
. z. a n.,
jaké bylo zakázáno zfkoge~d;!1 J~!ul~esdt Ibákadlem P?,dobného způsobu
. u na 1935,C1S
. 75 Sb ~z.an '
(Rozh. ze dne 5 - .
.
.
. plosmce 1935, Rv I 524/34.)
, Zalobce koupil v roce 1928 d'
mch ,dílčích stavebních losů z r l 92~alovakné 2? československých stát~e mela, z,aI;latiti záloha 1.800' Kč buJ a ~pm cenu 4.200 K:( Z toho
o 6 me~lcu a zbytek 2.400 K'
.najednou, anebo ve splátk' h
an:orf1sacních částek losů Dál C :rohl byh zaplacen z výherních a\
!~~o K~ kk ~hradě depo~itníh~, ~~i~:~č~~hÍ!ti za každý dilčí los a č~:z I uro u a z'bytku k '
o a mampulacního p 1 tk
kovati složené splMkv 6 "",upuPrl kceny; Žalovaná za to byla povinnaop au' u
"ysta
Ž 1b
"I'
o y az do vydá '1 • P
z ro,
, ff
,:en. ,a o ce zaplatil přímo žal
,m osu. rodejní list neb 1

J 2

v

~~;~~rZ~r~h~o~p~t~ ~~e~~~c~ list~v.~~~ ~~4IV~~í;~d~' Že l~:~;t~

Zlaty, du~at. Žalobce přednesl do eb'hne}pozdeJl 90 !Děsíce měl o!Jodržeti
a vracem toho co dosud 1'"
ma aJe se zrusem uzavřené sml
~~dž9~10, o kO~Pi losů na ~p~~lk~e ~f~~ř~~~t obc~d jest ne~latný, p~~l
Ob~hoder. z. a ,§ I a 2 odst. a) b) uveden~h~a ~n z 30. cervna 1878

nepla~:ltl ~~~l~c§ t~~!~~~~;~n Pbo,dle,~

~~~nz~:';Ila~~rj~~nf:;

i o
934
s ~ u d uznal podle žaloby D ti v o c. z~ .! § ~71 obč. zák. P r v 'Í'
a, slo o prodej losů provoz' r " o cl y . . Pre9metem koupě b l l zak,ona z.e dne 30. června I~~~y č~~109gn,~u p~ ziv;nostensku. Po~l~ t~
splatky, Jakmile se kupní ce
;
"
1. z,. ledna se o prodej los o
placena po částkách bez onhal dnemusI zaplahtl najednou n"brž m·aYb.ýtJ;t~
pevn"
: . e u na to zda I' tky to
'
I
o e urce,;y a zda JSou na ně obě ~tr '
,~p a
!y ' , JSou
přeoem
~bSh ~ splatky podle uvedeného zákonaatgstv:;Z<;J;ty, !akz~ pojem prodeje
c o u ve smyslu zákona z 27. dubna 1896 1!,SI nez ,poJem sp!átkového
els. 7O r. z., kterymžto zá-
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konem nebyl zákon čís. 90/1878 nijak obmezen. Předprodejním listem
a stvrzením žalované samé jest však dostatečně prokázáno, že kupní
cena byla splatna po částkách, neboť i úhrada z očekávané výhry jest ve
. skutečnosti placením se strany kupujícího a jde jen o zjednodušení manipulace placení. Když kupní cena losů byla podle prodejních podmínek
splatna ve více částkách, jest sporný prodej losů posuzovati podle § 2
zák. čís. 90/1878 ř. z. Žalobce v případě doplacení zálohy 1.800 Kč
ihned nebo nejpozději do jednoho měsíce měl obdržeti zlatý dukát. Jest
při tom lhostejno, zda tento dukát jest označen jako »prémie«, neb kupní
cena byla ujednána jak za losy tak i za zlatý dukát. Nešlo tedy o dar,
nýbrž o zmenšení kupní ceny o dukát. Tím nebyl jen porušen § 2 zák.
čís. 90/1878 ř. z., nýbrž i § 1 téhož zákona, podle něhož jest výslovně
zapovězeno zcizovati po živnostensku losy ve spojení s obchodem na
splátky, týkajícím Se jiných hmot. Zakazuje-li zákon přímo tu kterou
smlouvu, to jest smlouvu o ten který předmět, projevuje tím zřejmě, že
ji nechce nechati platiti. Jest tedy předmětný obchod nicotný podle § 879
ohč. zák. Ježto celý obchod jest nicotným z důvodů věcných, nelze vůbec
použíti ustanovení § 1432 obč. zák. Žalobce jest naopak oprávněn žádati podle zásady §§ 877 a 934 obi'. zák. uvedení v předešlý stav, které
v souzeném případě jest provésti ták, že žalovaná vrátí žalobci co od
něho přijala jako plnění smlouvy od původu nicotné. O d vol a c I
s o u d nevyhověl odvolání. Z d ů vod ů: Smlouva jest nicotná a to
pro porušení předpisu § 1 zákona čís. 90/1878 ř. z., ježto jde o obchod
splátkový a spojené s ním jednání jiné. Předmětem tohoto právního jednání je zlatý dukát, který není pouhým darem, byť tak byl nazván. Při
slíbení dukátu není jednáním bezvýznamným. Jde-li o kupce losů nezkušené v obchodu se slosovatelnými cennými papíry, pak i příslib ten
může působiti při uvažování příznivě pro zakoupení losů; k tomu účelu
zajisté učiněn tedy jako další lákavá pohnutka obchodu. Nesouhlasí tedy
úmluva taková s úmyslem zákonodárcovým chrániti přesnými předpisy
koupěchtivé obecenstvo. Nelze ji proto považovati jen za takovou, jež
by patřila k jednání hlavnímu, sledujíc nezávadným způsobem jeho
účel. Poněvadž jde o smlouvu nicotnou, jest založen žalobcův nárok na
vrácení toho, co plnil, kdyby snad nesta:čilo k založení jeho to, co bylo
dříve uvedeno o smlouvě neplatné podle § 2 b) zákona čís. 90/1878 ř. z.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

podkladě stavu skutkového vyložily nižší soudy správně a ve
se stálou judikaturou nejvyššího soudu (srovn. rozh. čís. 11570.
11665 a 12208 sb. n. s.), že šlo o splátkový obchod s losy, jejž jest posuzovati podle zvláštních předpisů zákona ze dne 30. června 1878 čís.
90 ř. z. Marně se proto dovolatelka snaží dolíčiti, že jde jen o obchod
s cennými papíry na běžný účet, nikoliv o splátkový obchod. K jejím
vývodům se jen připomíná, že pojem prodeje losů na splátky ve smyslu
zákona čís. 90/1878 ř. z. jest širší, než pojem jiných splátkových obchodů podle zákona ze dne 27. dubna 1896 čís. 70 ř. z., jak bylo podrobně
vyloženo již v rozhodnutí čís. 12208 sb. n. s. Ani z ustanovení § 5 zák.
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:;e dne,lO. října 1924 čís. 241 sb. z. a n
.
uschove cenných papírů nelze nic vytvv'ti . o p~vlllnostech bankéřů
tan: se předpokládá, že bankéř př". eZI ·pro !Iazor dovolatelčin,
leny mu příkaz ke koupi cenn' ch I ~r?v?zu ~v~ho podniku nnw~,;l
úpisu ~nebo k výkonu odběrn~ho ~rK~ru'k k ]e]ISh výmě!l~ nebo k
vec~ vsak žalovaná firma sama proda~ ,ce:lll. y~ p~p~ru"mt~·IV;Vlb;;J~~~:~.ť
!akze tu nešlo o udělení a d ' ,<: za ob,CI statm S'
,
firma pro něj koupila cennro~e í~m pnka.~u, zalobcova, aby zaIOV,tn~
ustanoyení tohoto zákona. Zla& duIŽát sg~dall~1 podle § ,l odst.
~a spl~tky. Ježto ujednaná kupní cena byl SPO}\ s lo~y predmětem
zal obcI slíben zdarma a jeho cena n byl a pr~ om uhrnková, byl .
neboť o bankovním závodě nelze •e a zapo,cte~a do trhové
boval svým zákazníkům zdarma ~r~se roz~me P:-edpokládati,
nezapočítal do ujednaného plněn' zkuPI
a \ dlukaty a ze by si jejich
směřující k lákání kupců nabízlení e ,~~a'lde t~ zřejmě o P[(lsti'erl,.k
o lákadlo podobného způsobu . k ,mb pn av u pn yrodeji
zakázáno zákonem ze dne 12 dJ~ e 1
~,posledm době již
c:s. ~? sb. z. a n. (§§
Tento nový zákon neplatí ovŠem ~:
n?~~zása,du, která došla nyní výrazuS~t~~r~n~npad, ale j?e o vse'oh,'e.
pncl!a, zakazu vyslovenému v § I zák čí
UJe~nana smlOuva se
mco~na podle § 879 odst. 1. obč zák (. s,.' 187~. r. z. a byla proto
Nem pr?t? třeba uvažovati o d~lší oiá:%~v?e],ro~h. CIS. 1~891 sb. n. s.).
p~ od~]m hshna a jaké následk má k ~ laky yYzpam I?ela t. zv. před.
r~dna prodejní listina, nýbrž len de~o~:;n~i ~alobcl I?ebYla vydána
zak. se nevztahuje na smlouvy nicotné zd' d' s,an?vem § 1432 obč.
Spor nerozhodné, zda a pokud žalovaná uVl .~ vecI?ych, takže jest pro
smlouvy vyplývající.
. sp ll! a SVe povlllnosti z této
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Osmihodinná pracovní doba.
,I'ráce přes čas vrchního číšníka; jlljí pojem.
Umluva číšníka se zaměstnatelem o od "
vz~ahuje se jen na pracovní dobu osmi ~ene zPropitnÝI? a stravol1
leh povolena práce přes čas.
hodlllnou, nebyla-h zaměstna-

D II vod y:
Odměna zaměstnance nemusí záležeti jen v hotovosti; jest moznym
též že zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci příležitost k jistému vý. délku, jejž lze podle okolností případu očekávati (placení zpropitného
obsluhujícímu personálu v podniku hostinském), jak bylo dolíčeno
v rozh. čís. 13558 sb. n. s. Kdyby byla žalovanému úředně povolena
práce přes čas" byl~ by. se vz~ahov!-la úmluva ? o.dm~ně zpr?pitnýn: a
'stravoU I na pracI pres cas. lezto vsak v souzene veCl zalovanemu prace
přes čas nebyla povolena, vztahovala se úmluva o odměně zpropitným
a stravou jen na pracovní dohu, pokud nepřevyšovala osm hodin denně.
Jde nyní o to, zda v souzené věci byl žalovaný obohacen a to ku škodě
žalobcově tím, že žalobce konal práce přes čas. O obohacení žalovaného
na úkor žalobcův nebylo by lze mluviti tehdy, dostalo-li se žalobci za
práci. konanou přes čas, přiměřené náhrady tím, co obdržel na ?Jpropitném a ve stravě. Pro posouzení věci s tohoto právního hlediska však
schází potřebný skutkový podklad. Bude třeba především zjistiti, v kolik
hodin Žalobce nastupoval službu v podniku žalovaného. Prvých osm ho·
din jeho služby bude kryto úmluvou o odměně zpropitným a stravou.
Prací přes čas jest pak pracovní doba', pokud následuje po těchto p1\rých
osmi hodinách práce. Dále bude třeba zjistiti, kolik hodin byl žalobce
v podniku žalovaného zaměstnán přes osmihodinovou pracovní dobu a
kolik v této době přijal přibližně na zpropitném a jakou hodnotu měla.
strava, již dostal v této době. Na základě takto zjištěného skutkového
děje bude pak uvážiti, zda tím, co dostal v době následující po prvých
pracovních osmi hodinách na ?Jpropitném a ve stravě, byl žalobce dostatečně odškodněn za to, že konal práci i v době, převyšující osmihodino·
vou pracovní dobu. Z toho, že žalovaný se chtěl spokojiti v době slabší
návštěvy (v hodinách ranních a odpoledních) přítomností jen jediného
vrchního číšníka, nelze ještě dovozovati, že by v této době šlo o práci
konanou proti příkazu žalovaného, jež by ovšem neopravňovala žalobce
k nároku na odměnu. Nebyloť ani tvrzeno, že by žalovaný zabraňoval
v uvedené době žalobci službu ve svém podniku. Trpěl·li žalovaný, aby
žalobce konal i v uvedené době službu v jeho podniku, schvaloval ji a
jest proto i tuto dobu započísti do služební doby žalobcovy.

(Rozh. ze dne 5. prosince 1935, Rv I 2113/35.)
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POjišťovací

• yodle služební smlouvv mezi žalobcem a '
,
ze zalobce má nárok na i'proPitné pr' • • ~alov!-nym bylo ujednáno,
stravu. Žalobce tvrdě že
d b
~~erpe enne 10 Kc a nárok na
nal 286.8 Y2 hodin p;áce p ~es oč~s SI~zeb?l~O Por;rěru u žalovaného kov
IIJrase p;res ~as ve vý.ši ža~vané P~hl~:~ta s'k ~~l~bpu zaplaceni této
10vely zalobe.
.
y.
I Z S 1 S o u d y nevyNe j v v Š š í s o u d uložil odvolacl'mu
bodnutí. "
soudu nové jednání a roz,

smlouva.
Byla-li podle po.lišťovacích podmínek oprávněna každá strana k výpovědi po nastalé přlhodě pojistné, pojistník jen tehdy, odepřela-li pojišťovna odůvodněný nárok na odškodné nebo obmeškala-li se, může
pojistník tohoto svébo práva použiti jen pro po.iistný poměr, v němž se
tyto předpoklady výpovědi sběhly.
(Rozh. ze dne 5. prosince 1935, Rv I 2246/35.)
Žalovaný uzavřel se žalující pojišťovnou dvě pojišťovací smlouvy,
první proti škodám způsobeným požárem a výbuchem, druhou pak týka'
Clvilnf rozhodnutí

xvn.
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jící se povinného ručení žalovaného. Obě smlouvy byly uzavřeny
dolm ]O roků od 14. května 1929 do 14. května 1939. Prémie byly
splatny 14. května. Podle pojišťovacích podmínek mohla každá ze
vypověděti pojišťovací smlouvu po nastalé pojistné příhodě, ~,."_L
však jen tehdy, odepřela-Ii pojišťovna odůvodněný nárok na ~<lIŠk:~d'J;é
nebo dbmeškala-Ii se v té věci. Proti žalobě na zaplacení dlužných pr~
:nií z o~ou pojistek a fo 3.482 !Sč a. 700 Kč. namítl žalovaný, že utrpěl
skodu vybuchem parmho kotle, ze vsak pO]1sť ovna mu naŘradila škodu
pouze nepatrným obnosem, takže k ní ztratil důvěru a
smlouvy 'vypověděl rekomandovaným dopisem. P r v Ý s o u
zamítl. O d vol a c í s o u d vyhověl žalobě, pokud šlo o požadovaný
obnos 700 Kč (z pojistky proti povinnému ručení), jinak, I. j. pokud šlo
o prémie z pojistky proti požáru, uložil prvému soudu nové jednání a
rozhodnutí.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání ani rekursu.
Důvody:

Dovolatel vychází z právního názoru, že pojišťovna nesplnivši svoji
povinnost ze smlouvy o pojištění požárním (živelním), v"budila v žalovaném pojistníku vážné obavy, že (pojišťovna) nesplní svoji povinnost
ani ohledně druhé pojistky, I. j. z povinného ručení, takže jest ztráta dů-,
věry pojistníkovy plně odůvodněna. To pak podle jeho názoru mu dává
právo na výpověď z obou pojistných smluv, neboť výpověď není ani
všeobecnými pojišťovacími podmínkami (čl. 26 všeob. poj. podmínek
o požár. pojištění) omezena na pojistku jednu. Názor tento má proti
sobě doslov dotyčných ustanovení všeryb. podmínek (čl. 26 odsl. 2 o požár. pojištění, čl. 20 odsl. I o povinném ručení). Je-li podle nich každá
strana oprávněna k výpovědi po nastalé příhodě pojistné a pojistník jen
tehdy, odepřela-li pojišťovna odůvodněný nárok na odškodné, nebo,
obmeškala-Ii se v té věci, je patrno, že oprávnění k výpovědi je takto
poskytnuto jen pro ten pojistný poměr, v němL se tyto předpoklady výpovědi sběhly. Tomu nasvědčuje i další obsah oněch ustanovení vš obecných pojišťovacích :podmínek, zejména o tom, od kdy se počítá lhůta
k výpovědi. V ustanovení těch není nic, co by připouštělo jejich účinnost
, pro jiný pojišťovací poměr. Pro výpověď z pojištění povinného ručení
nebylo proto smluvních předpokladů, výpověď neměla tedy - poněvadž
ji pojišťovna nepřijala - jako jednostranný úkon pro tento pojistný
poměr prvních účinků, jež s ní žalovaný spojuje. Právem proto má od'
volací soud za to, že tato pojišťovací smlouva dále trvá, a posoudil tudíž
věc po stránce právní správně, uznav, že je žalovaný povinen zaplatiti
pojistné z tohoto pojištění. Ani rekurs není opodstatněn. Odvolací soud
iotiž nemá za bezpečně zjištěno, že sterilisační přístroj spadal pod živelní (požární) pojištění, poněvadž žalující strana tvrdila při posledním ústním jednání, že 'byl dodatkem k pojistné smlouvě z tohoto pojištění vyloučen, a tvrzení to nebylo učiněno předmětem jednání před
soudem první stolice. Nařídil-Ii pak odvolací soud, zrušiv rozsudek
prvého soudu, doplnění v tomto směru skutkového zjištění, nelze na tom
dovolacímu soudu ničeho měniti, třebaže vyhražena pravomoc v zru-
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'ovacím usnesení odvolacího soudu. Předpoklad, z něhož rekure~t vy-

~hází ve výtce nespráy,;ého právní?? ~oso,:~ení/ jak(jby ~Io o jednostranné prohlášení pOji~ťovny, ~~p~IJ~te popst~lkemJ ktery~ . tedy ne-

mohla pojišt'ovna vyloucltJ z pO]lstem urCltý predmet, nema podkladu
v dotyčném přednesu žalující strany, podle kterého se to st~lo dod~tke~
k pojišťovací smlouvě, který m~ žalovaný v rukou, neboť hm se zrejme
dovolává ujednání dvoustranneho.
čís.

14763.

Vedlejší intervenient, jenž nevstoupil se svolenim stra~ v právn! rozepři jako strana, nemůže brániti hlavni.straně, aby vzala zalobu zpet.
(Roz!h. ze dne 5. prosince 1935, R II 50'9/35.)
Vedlejší intervenient Josef R. navrhl, by byl 12roti žalované. ~yn~sen
rozsudek pro zmeškání proto, že nepoda~a zalobm odpoveď; SVU] navrh
opodstatnil tím, že zažalovanou pohledavku zabavil ~ ma ted~. podl~
§ 19 c. ř. s. právo žádati, jak navrhuje. žaloba byla vs<r~ bez pnvo!em
Žalované vzata zpět a podle názoru vedlejšího intervementa ?ez jeho
SoUhlasu neprávem. P r v Ý s o u d návrh odmítl, rek u r s n I s o u d
uložil prvému soudu nové jednání a rozh?dnut}.
Ne j v y Š š í s o u d obnovil usnesem prveho soudu
D

ů

vody:

Josef R. založil svou vedlejší intervenci ~a tO~J že pohledávka žalobcova byla pro jeho pohledávku 3J?,2 Kc s l:'flSI. zabavena a mu
k vybrání přikázána. Ježto však vedJejsl mtervement nevstoupil s~ svolením sporných stran v právní rozepři jako .strana (§o 19 .(2) c. r. s.),
a ježto i shora uvedené zabavení nastalo a~ .po Jlo?a~1 ozaloby hl~vm
strany nezměnilo se zabavením, pokud se týce pnkazamm pohledav~y
k vyb~ání nic na postavení žalobce jakožto hlavní strany a pana rozepre
(§ 234 c. ř. s.) a byl proto žal.o?ce oprávn~n. vzíti žalobu zpěj a Jos~f .~:
jako vedlejší intervenient nemuze tomu braml! (§ 19 (I) c. r. s.). Resll!
otá2Cku, zda a jaké následky má zpětvz~tí žaloby n~ nar~ky: J,os~fa R.,
příslušící mu vzhledem na shora zmín~~é zebave.m a pnkazam k vybrání pohledávky žalobcovy, v daném pnpade netreba.
0
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Pro posouzení vyžívovací povinnosti olllll;n~els~ého o~ce (ze~!,~~lce)
přichází v úvahu nejen výnos majetku, nybrz I majetek sam, tudlz I Jeho
hodnota.
(Rozh. ze dne 5. prosince 1935, Rv II 752/35.)
Žalobce (manželský svn žalovaného) tvrdí, že žil se žalovaný U; ve
společné domácnosti do r'oku 1920, kdy byl donucen opushtJ spolecnou
56'
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dom~cnost, když se otec (žalovaný) po druhé ože .
obdrzel
na založení existence 11 .0"0
Kc Vyu"
ml; f<?d
s
W'
Y.
=EWm
kamo,s. nym, .on~mocnel však plicní tuberkulosou a stal se m
s,pr.aCli-.!I?~1l}~ha se proto na žalovaném placení výživnéhone"Půsol)i!v;;;,
lene. . I Z ~ ! ,s o u d y žalobu zamítly.
N e J v y s S I S o u d uložil prvému soudu nové jednání a
v

v

O ú vod y:

ť~lalovvankÝ sice vyplatil roku 1930 žalobci 11 000 Kč
ne y ovsa am tvrzeno ~e by b l ' 1 . b ·
na za()patřelní
myslně zuži! Nebrání PI:OtLO VY'platY .z:~ o ~e vyplacených peněz
d 'h I
.
,. a recenych peněz žal b' ah
?ma a.. na žalovaném placení 'živn 'h
' .
,o CI, . Y se ne,
sam vyzlvoval (srov. čís 12598VY
e o, nem-1I nadale s to, aby Se
rentu 220 Kč měsíčně a Jest z úsoti,n. ~.). Žalo?,ce dostává invalidní
plicně chorý. Nejsou tudíž osobní a IJý~vr!} ~ lehc:m ~racem, ježto jest
~~r VYdlučov:aly vyžiyovací povinnost ž~f~~:n~h~eiafalob~ovy ,ta~ové,
e I z ruheho manzelství a má spo 1ečně
.
ovany ma ctyři

~~r1~r~u~a!C;;;ít~a1~~~b~0~ hO~POd~ství .;~~ře~9hC;;;ěř.

::
polí.
.••••
lovaného není tak sok' abPo• state ~roto, ze y.yn~s hospodářství žalobcovu. Podle vlas~íh/Ódaj~ ~~:o~ny moh~ pnsplvatJ na výživu ža-.
múže ž~lopce dostati pacht z jedné ~ěř~~: r~~n3gg K3'j~~!: žalovaného .
po~el!'ku Je.;;t obecně nižší než výnos pozemkú J'e'
~:t lnJ,em z pachtu
daruje Lec pro posou en' vy"
,
, z maJI e sam obhospo_
\' úvahu nejen výnos ;aje~ku z~ý~~~c: PO~~~sti, žalova,~é~o. přichází
nota. Co do hodn t
. tk Č
, ma Je e
sam, tudlZ I Jeho hod?ostatečně probrá~r. ~~J:lciu sf:l~~tneho n~b~l~. však věc ?ižšími soudy
Jetek žalovaného soud. rvé stolice ,v prve ~ o ICI odhadlI celkový maale neprovedl další dŮkfz y , jež žalob~:n~bf;!ld~lt odh~d k~abPrlvíIiš níz~Ýl
cena pozemkú o nichž' a1 b "1'
om, Ja a ya prodeml
nežli pozemky' žalovanéťo ~ j~k~e~~l uvedl ~e .i sou horší bonitní třídy,
byla vytýkána neú I tZv,. vy a pro deJilI cena budov. V odvolání
P
nabízené žalobcem ono~a~~~c~e ;ou~ P'hé slolice .nepro~edl důkazy
odhadcům nevěřil. Odvolací soud uve~7 :~étza, ra?eho,- ac soud sám
prováděti další důkazy ježto již podle tv o ';fY ce ]~n, 'fe nebjrlo třeba
míti žaloba úspěchu. ddaj žalobcův vý rzem same ? ~al?bce .nemůže
pachtování pozemků o '
~ .n.os~ l?oze!llku týká se Jen proza základ údaj žalobců~o~ ;af~~ze~e vec~l1ve~1 .neIJde. yezme',1i se však
celkem 130.000 Kč nelze uznatI' 'v e.ulse o~ za ~vaneho ma hodnotu
ov'
v'
, ze za ovany nem s to aby v. , 1
?a vyZIVU zalobcovu. Bude tudíž třeba v b '
.i
pn~plva
Jakou skutečnou cenu má usedlost žalovaného OdIl:Y~, zl?uusobe,mv Zjistiti!
~ usedlo.;;ti a na takto zjištěném základě bud~ ~~ y vynos ma. zalovany
Jakou merou jest žalovany' s to ab
'1
p~e pO';;OUdlÍ1, zda a
,
Y pnsplva na vyZ1VU zalobcovu.
v
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~y~t~~a~~fe!~~ o~~~~ ~~ 2!t~dSt. 2 zák. ~Is. 4.8/25 Sb. z. a n.

uvenou náJemm dobu zaplacené

skryto pod označením )}stavebního příspěvku« z důvodů úspory činžovní
daně a dávky, jde o jednání na oko podle § 9 Hi obč. zák.; úplatu tuto
jest posuzovati podle pravé povahy její jako nájemné a nikoliv jako zakázanou úplatJn danou za pronajetí bytu mim o nájemné.
(Rozh. ze dne 6. prosince 1935, Rv I 1991/33.)
Podle přednesu žaloby najal žalobce od žalované byt, když před tím
na základě dohody se žalovanou složil jako stavební příspěvek zaža.
lovanou částku. Složení této částky bylo podmínkou' pronajetí bytu žalovanou. Dovolávaje se předpisu § 20 zák. na ochr. náj. čís. 44/28 sb.
z. a n. žádá žalobou na žalované vrácení této částky, již pokládá v podstatě za odstupné za pronájem bytu. Pr v Ý s o II d žalobu zamítl. O dvol a c í s o u d uznal podle žaloby. O ú vod y: Jestliže napadený
rozsudek v důvodech praví, že korespondence stran dává dostatečně vysvětlení o tom, co bylo jejich úmyslem, nutno mu zajisté přisvědčiti, nemožno však souhlasiti se závěrečnými vývody, které první soud činí po
právních a hospodářských úvahách z toho, že vlastně složených 16.000
Kč ničím jiným nemělo býti než předem zaplacenou činží. Neboť prý
nutno uvážiti, že žalobce sám se nabídl platiti 600 Kč na měsíční činži,
že žalovaná však žádala pouze 160 Kč, třebas jest soudu známo, že
v L takový byt stojí měsíčně 500-600 Kč. Žalované jednalo se právě
o to, aby měla v ruce ihned částku, aby mohla při nejmenším částečně
krýti stavební náklady, které nebyly právě nepatrn~ a pročež činži rozdělila, a sice v nízkou měsíční čás,tku označenou jako činže a v t. zv.
stavební příspěvek v částce 16.000 Kč, který měl býti ihned složen.
Avšak z písemností, jež svědčí o vyjednávání mezi stranami a o jejich
výsledků, jde právě opak najevo. O nějaké činži předem nelze se v nich
ničeho dočísti a není v nich nejmenší zmínky o tom, že rozdělení z daňových dúvodú by se mělo tak provésti, třebas to žalobci bez dalšího
mohlo býti svěřeno. Avšak již proto jest na snadě mysliti na skutečný:
stavební příspěvek, poněvadž žalovaná měla skutečně značné stavební
výlohy. Jestliže však první soudce míní, že žádaná činže jest příliš nízká,
nutno naproti tomu míti na mysli, že žalovaná měla v moci žádati činži
vyšší a nebylo nutno mluviti o stavebním příspitvku. Není správné, že
žalobce se nabídl platiti 600 Kč na činži, jež od něho vůbec nebyla
žádána v takové výši, nýbrž námitku učinil pouze proto, aby mohlžá·
daný stavební příspěvek snadněji platiti. Avšak § 20 zák. ze dne 26.
března 1925, za jehož .platuosti nájemní smlouva byla uzavřena, zakazuje každé právní jednání, kterým si pronajímatel kromě činže dává
za to, že pronajímá byt, ještě něco poskytnouti. Zakazuje to také tehdy,
když v daném případě snad nebylo zamýšleno využíti nouze najímatelovy, poněvadž chce již i možnost k tomu vyloučiti. Jestliže předložená
korespondence se důkladně pročítá, nedá se zde vúbec mysliti na nějaké
placení činže předem. Žalovaná přece kladla nejprve jako podmínku pro
přenechání bytu požadavek, aby žalobce odkoupil od ní starý nábytek
a teprve potom, když s tím nepronikla, žádala stavební příspěvek, tedy
zase něco kromě umluvené činže. Žalobce byl ochoten jej zaplatiti, aby
obdržel byt, prohlásil však, že jej nemůže zaplatiti najednou a jenom
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12roto učinil návrh zaplatiti jej ve formě vyšší činže t • k nezrlanlen,,;.
ze '':,\: se hyl nabídl platiti měsíční činži 160 Kč ' ~ ~~a b
~a zadaný' stayební příspěvek. Že žalovaná velm? d~b:e a • elslo, Jde tez najevo z dopisu plnomocníka žalované S ědk ~dela, o. co
tento bez poukazu na nízkou činži stále jen I ,va-a, v nemž
spěvku a pří tom naznaču'e že má . . . . . ,m ':':'1 o ,stavebním
najati za téže podmínky. Ó~cela náPl~~; Jme, naJ~m?lky oc~otné
v potvrzovacím dopise jmenovaného ze dne a nazna~ny Jest vsak
.
platí jako .ujednaná roční činže 1.920 Kč a s~~J~~os!nc~, I ~25~ »Z,!, byt
16.0~0 Kc, k jehož placení žalobce se dobrov t~ pnspeve. v castce
takové vyzdvihování
nelu
I?elo Jltl o placení činže předem. Jedná se tu
' , yz Y pouze .
umluvu st~vebního příspěvku, která podle § 879 o b~aka,zkn?u vedJejší
' o ;. za : Jest mcotná
a neplatna. Následkem toh . t • lb
částku 16.000 Kč.
o Jes za o ce opravnen pozadovati zpět

n~hled.~outi, proč

dobrovoln~stipo~~O~UJb'«

N e j vy Š š í s o u d uložil odvolacl'mu sou d u nové jednání a rozhodnutí.
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. 500 Kč, byla by to důležitá okolnost pro přesvědčení, zda bylo ujednáno
měsíční nájemné jen 160 Kč a zda toto bylo jediným nájemným, jak to
tvrdí žalobce. Právem konečně vytýká dovolání, že odvolací soud nepři
hlížel ke zjištění prvního soudu o tom, že podle jeho zkušenosti činí v L.
měsíční činže za třípokojový byt 500 Kč až 600 Kč a nikoliv 160 Kč,
jak to žalovaný platil. Šlo o zjištění notorické skutečnosti podle § 269
c. ř. s. a to zjištění důležité, ježto z toho lze čerpati přesvědčení, zda
je pravdivé tvrzení žalobcovo, že byla smluvena jen měsíční činie
160 Kč, aže neměla býti doplňována z t. zv. stavebního příspěvku.
Odvolací soud se sice ve svých důvodech zmiňuje také o předpokladu
prvního soudu o přiměřené měsíční nájemní hodnotě 500 Kč až 600 Kč
za takový byt, ale jen pokud stručně reprodukuje důvody prvního soudu,
kdežto sám. se s významem této okolnosti pro tento spor nevypořádal.
Svrchu zmíněné rozpory se spisy, jež záležejí v tom, že odvolací soud
nepřihlížel k podstatným skutečnostem ze spisů zjevným, zde tedy jsou,
ale nemohou býti nejvyšším soudem napraveny, protože zasahují do
obOru hodonocení důkazŮ. Skutková zjištění pro rozhodnutí sporu důle
žitá jest totiž činiti podle výsledků veškerého jednání a všech provedenýoh důkazů (§§ 272 a 463 c. ř. s.l, a nejvyšší soud nemůže vědéti,
jak bude odvolací soud hodnotiti okolnosti; k nimž dosud nepřihlížel,
v jejich vztahu k ostatním výsledkům jednání a dokazování, a jak bude
posuzovati odvolací důvody žalobcovY, který vytýká prvnímu soudu
mimo jiné také neúplnost řízení a nesprávné hodnocení důkazŮ.
čís,
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K § 1497 obč, zák,
Předpisu § 1497 obč. zák. o řádném pokračování v
obdobou i při lhůtách propadných § 933 obč. zák.

řízeni

jest použiti

(Rozh. ze dne 6. prosince 1935, Rv II 126/34.)
Žalobu ze správy pro vadu dobytka zamítl p r v Ý s o u d proto, že
spor byl ponechán delší d<Jbu (15 měsíců) v klidu a že se tudíž jeho
nárok promlčel, jak žalovaní namítli. O d vol a c í s o u d nevyhověl
odvolání. D ů vod y: Procesní soud právem uznal, že žaloba ze správy
byla prekludována, když v započatém sporu nebylo řádně pokračováno;
z toholo hlediska ovšem nebylo poti-eba, aby procesní soud rozhodoval
o meritu věci. Že nutno na souzený případ použíti analogicky předpisu
§ 1497 obč. zák., plyne i z povahy sporu, neboť jde přece o žalobu
ze správy pro vady dobytka, již zákonodárce úmyslně vázal na krátkoU
lhůtu, aby sporné skutečnosti mohly býti co nejdi-íve zjištěny, a i když
nejde u žaloby takové o lhůtu promlčecí v technickém smyslu, je předpis
o preklusi žaloby daleko přísnější, neboť tu už po 6 nedělích pomíjí
nárok ze správy i nároky na náhradu škody opřené o právo ze správy.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
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D ů vody:
Podle § 1497 obč. zák. přerušuje se
I"
'"
.'
tu, o tak ~v. materielně-právní účinek Pog~;t? ~er~bP)odalll~ zaloby
mmkou, ze bude v řízení náležitě o k
~ za o y '. ale Jen pod
"
pr9~lčení pokládati za nepřerušenr p~ill~vanfil ne,~ěJe-li se tak, má
yySSI?O soudu v poslední době lze otázku us a ene, o ro~ho~?vaní
radne pokračováno ve sporu odl § 149' zd~ p~es ~hd flzení
okolností p!ípadu (srov. rozh. ~ís. 9046 93~60b{33zak., rešlti jen
§ 1497 (jbc zák se vztah'
"
.'
~
78 sb. n. s.). FřeOnl.'
v,~ 933, obi. zák: běží o Ih~Jt~ ~~~~I~Ji~~ta~retržel}í pr~mlčení" AueZl,y
I?n lllchz Je právo obmezeno zákolle ' (p op~dne), ~ J. takove.
oobu. AI~ předpisu § 1497 obě. zák m Jen na u!.c~tou pres!1ě .Ia"nO"enoll
p~kPadnych" protože jde o lhůty P~d~b~l fhů~~~ 0p~dobre I, pn 'HU"'CI~"
za ona plaft I pro takové lhůty (srovn
'
?!ll ceclm a
I.\langa komentář k § 933 str
PHl rg~h. CIS. 3963 sb.
.,."
a
ného pnpadu kde jde o spor e
.,
. e IC k okolnostem
n?ven!l j~t p~opadná lhůta 6n~dě~~~a,? PEo ,vatd~l kr~'0', P,':.O který
dem udabl rozepře a hledíc k t ' PIZv Jes
edeti z uradu v
~l~de ~~ to, že říze~í bylo ponechá~~~ ki~d~a~~~cj~h:~~~o~l,ay~
. •.•
A

Nároky zaměstnancovy pro předčasné zrušení služebního poměru
úpadcem samým pře d prohlášením konkursu náležejí s obmezením
podle § 54 čís. 2 konk. ř. do první třídy konkursních věřitelů.

v

pro

58%)

! 5 mě~~cff~e~ ~f~o~~eJf,°~et~nIi~~O~J~~~il}.se 1932, t~~y ~~e v~ce
ze bylo ve sporu řádně okr v ,
e . ll,:' z~ 4 meslce, nelze říci
~ástupce žalobcova učiněgé d~~o~~no~á~rol~~~elll ~fdejJího právníh~
ze vponecháVá tento spor v klidu bylo ú" ,sou asn~ s odpůrcem,
~. r. s.). Nečinnost žalobcova o t k d cmnym I pr? zalobce (§ 34
ze,nenastalo pfetržení promlčegí aaže rahnou dob~ me~a pak, vzápětí,
a Jest k věci hleděti tak jako kdyby ža~b~a~p~kl na{?k falo?lll promlčel
(srov. na př. rozh. čís.' 4180 a 12478 sb. n. eS .y).a yva a vubec podána
čís.
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Měl-li se pacht skončiti podle sml
k
'
ale skončil-Ii se pro zásah státního ~:~o~t;~em ,~ospodářského roku,
podářského roku, jest pachtýř povinen nahrad~i o I ~a1;: upr~stfed hos- .
neodevzdané zásoby podle cen plato' h k
v ~ n .?':'1 prevzaté ale
ského roku. Taktéž fO otázk
yc ?~cem predesleho hospodář
by odevzdal určitou ~ást PŮd;' č!~:~ach~r ~plntl ~mluvní povinnost,'
koncem předešlého hospodářského roku. po nOJenou, Je rozhodným stav

(Rozh. ze dne 6. prosince 1935, Rv III 1009/34'
čís. 2351.)
, důvody viz Or. sb.'
čís.

14768.

I\! 'VÝkkladu §§ 27, odst. 1 a 54 čís. 2 konk řádu
.Naro zaměstnancův z poru
k
'.
.
výpovědní lhůty podle § 27 odJ~l ~ Ovn !1 e nebo ~atšf smluvené
statou podle § 49 čís. 2 konk. ř.·
o . r. Jest pohledavkou za podv

,

t

,

(Rozh. ze dne 7. prosince 1935, R I 938/35.)
Zalobce byl zaměstnán u firmy »Ch.« spol. s r. O. v B. s šestinedělní
. výpovědí před každým kvartálem. Na jmění společnosti vyhlášen byl
usnesením krajského soudu v B. ze dne 17. srpna 1933 konkurs. Podle
přednesu žalobcova oznámil mu správce konkursní podstaty dopisem
ze dne 6. září 1933, že se následkem konkursu jeho služební poměr
skončiL Zalobce domáhá Se proto žalobou náhrady ušlého mu výdělku
na provisích v době výpovědn,í. Zalovaná namítla proti žalobě, že ža,
lobce sám již před konkursem služební poměr zrušil tím, že přestal pro
firmu pracovat a navrhla zamítnutí žaloby. P r v Ý s o u d (pracovní)
uznal podle žaloby. O d vol a c í s o u d žalobu odmítl pro nepřípust
nost pořadu práva. D ů vod y: Ježto žalována jest konkursní podstata
zastoupená správou konkursní podstaty, nutno zkoumati, zdali se jedná
o pohledávku proti konkursní podstatě dle § 49 konk. ř. anebo o konkursní pohledávku a zdali v druhém případě tu jsou předpoklady žalovatelnosti pohledávky. Vycházeti nutno při tom ze. stanoviska, na kterém
žalobce svůj nárok zakládá. Žaloba jest přípustná, jde-li o pohledávku
proti konkursní podstatě anebo o konkursní pohledávku ke konkursu
přihlášenou, když ji správce konkursní podstaty popře. Ve smyslu před
nesu žalobcova sluší v první řadě zkoumati, zdali Se v předmětném pří
padě nejedná o pohledávku dle § 27 odst. 2 konk. ř. Dle tohoto usta·
novení zákona může zaměstnanec, zruší-li správce konkursní podstaty
služební poměr bez výpovědi před uplynutím doby, na kterou ujedmín
byl nebo byla-li ve smlouvě ujednána delší lhůta výpovědní než zákonná, žádati náhradu škody jako konkursní věřiteL O takový nárok
dle přednesu stran ovšem tu nejde, ježto oba předpoklady nároku dle
§ 27 odst. 2 konk. ř. tu nejsou. Zalobce domáhá se jen zaplacení pří
slušejícího mu výdělku ve lhůtě výpovědní, která dle nespoméh,o před
nesu stran odpovídá výpovědní lhútě zákona o obchodních pomocnících,
tedy lhůtě zákonné. Proto nemohl správce konkursní podstaty vůbec
použíti práva mu poskytnutého v § 27 odst. 2 konk. ř., nýbrž jednal
dle pfednesu žalobcova podle § 27 odst. I konk. ř. Neboť jednostranné
zrušení služebního poměru, jinak nepřípustné, nutno v konkursu pokládati za přípustné (závěr z opaku § 27 odst. 2 konk. ř.), avšak, nejsou-li
tu předpoklady § 27 odst. 2 konk. ř., jen k výpovědi s výpovědní lhůtou
zákonnou. Nemá totiž významu, že správce konkursní podstaty dle pí'ednesu žalobcova použil výroku "že následkem konkursu služební poměr
skončil« nedávaje žalobci výpověď. Nastává tedy otázka, zdali tu nejde
o nárok žalobcův proti konkursní podstatě. Tu otázku nutno zodpověděti
záporně, ježto žalobce ve službách konkursní podstaty dle svého tvrzení
vlastně již ani nebyl, hlavně však, ježto nežádá náhradu za služby konané konkursní podstatě, nýbrž za ušlý mu výdělek ve lhůtě výpovědní.
Jedná se tedy o pohledákvku ze služebního poměru, patřící dle § 54
konk. ř. do první třídy věřitelů, kterou nutno dle § 104 odst. 1 konk. ř.
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přihlá~iti ke konkursu. I kdyby šlo o náhrad' .
konk. r., bylo by jei dle § 54 odst 2 ko k' ~I n.arok dle § 27 odst
I tento nárok v § -27 odst 2 k '1 , l l ' . C j'l1hlaslÍ! ke konkursu a .
věřitele. Z toho plyne že ~ákono~~Šr ?zn!lcen jako nárok kOllkulrsr,;i,:
konkursní pohledávky i když § 54 ~re kna~oky !oho druhu I'V"JaOla
ze služebního poměr~ před ko k
on. f. ,s~ Jen zmiňuje
v § 54 konk. ř. uvedená k
n ursem,. v~~slych. Pokud 6~~~~~e.?;~~~.a
kursní podstaty v konkurs: ~o~kur~~ pnh,lasena nebyla a Sl
hledáv~u ža~ovati (závěr z opak~o§ 11~~m~~s~e ní VViiá,dři;H
pohledavka zalobcem ke konkursu "hl'"
L). -~<a'VValDil
vyloučen pořad práva.
pn asena nebyla. Jest tedy aOf'OSlld

7

Ne j vy Š š í s
dl"l
rozhodl.
o u u OZl odvolacímu Soudu, by o odvolání
DŮVOdy:

Odvolací soud sice spr' ,
,
odst. 2 konk. ř. čís. 64/3t~ble rozpozn.al"z~ nejde o nárok
poněvadž není tvrzeno že slu', zb' ~ n., J~nz Jest .konkursní
'
' ''Oyla ujednána, delší
ze
ll!
pomer
byl
uJedna'n
"t
Ileb o ze
vý ověd ' Ih o
'. pa urcI ou
byl správce podstaty dav vý ovfď
ll! uta, nezh zakonná, a že '
o nárok z porušení z'ákonné gebo k~a~~7achfval ~yto. lhů!y, ?ýbrž že
~ 27 odst. I konk. ř. Leč v tomt
SI sm uvene vyp~vedll! lhůty TJnn,,',
Je~t pohledávkou konkursní nebo o ~gltd~clk se nepravI, zda tento '
otazku tu řešiti podle ostatních u~tan~v:v. o~ z: 1;odstatou. Jest proto
§ 49 a § 54 konk. ř., z nichž se , odává ll!, ?n. L, a to. ze srovnáni
,ze Jde o pohledavku za podstatou. Nelze sice uznati že s P,
vstoupil již pouhým prohláŠením k~~r~~sJod~ta!y, do s!užební smlouvv
§ 23 zák~na o obchodních pomocnících čí~ Jfbem'19nst?avatele podle

gí~ta~~/~~I ~bnY~ě~í~ ř~~ep~~:onlkudrsnt ím neplatí, ~~něvad{§z27 ~~~~o~

'.
za o savec (3)' § 25 st 'h' k k " .
podl e ,uvo
d o dove,zprávy
(str. 120 121) m'
a;e o on. r. a
~ .ustanovem § 27 nového
konk. r. vstoupiti na místo veške '. ch '
kursu na služební poměry obsaže~ch pre.~p~sh o, vhvu prohlášení konstaty vypověděl nebo zrušil služební s ~ Jmyc za~o:~e~h. Správce podstavec I konk ř to J'est tedy d b' m ouvu v meslcll! době § 27 od.. , "
.
oe nazdrozmyšlenou
?eup lyn? Ia, amz
spravce
se vyjádřil
t
. ,a doIm d t a doba
JeVIl am mlčky (§ 863 obč 'k) "d a vs upule ,do smlouvy, nepro~I?orný nárok zařaditi sice '~:zi ;'ohled~ tmlouvy vstupuje. Nelze tedy
CIS. 3 konk. ř., avša'k s adá
' ay y za podstatou podle § 49
čís. 2 konk ř jakožto gárok pod l?ohlíheda;cky za pod, statou podle§ 49
, d"
. .
z pravnr o Jednání spr'
d
neya ~ I ?esprávná výpověď služeb'
I
; . avc,e po s!aty, popraVmm Jednáním. Na roti tomu 1;11 ,~m ouvy ~an3', spravcem Jest jeho
hle?áve~ podle § 54 Čí~. 2 novéhoP~~~k di: prvnr t~ldy konk~rsnícho posluzebnrho poměru za poslední tři r ok ~ ci p(}h6e?3'v~y zamestnancu ze
hradní nároky pro předčasné zruše .y jr~ hP~h lasen~m konkursu a násahují částku úplaty za tři rok
':1 ~ze nr o ,pomeru, pokud nepře
~ové nároky, které vznikly př~dč~sC:.:: ply~e, .ze se~ sp~dají jen ta,
upadcem samým před prohlášením I Yk zruseAnrm sluzebmho poměru
<on ursu.
potud platí i nyní zá-

h

sada vysloveuá v rozhodnutích čís. 2549 a 2862 sb. n. s. ještě za platnosti starého konkursního řádu, že nárok obchodního pomocníka ze
služební smlouvy od prohlášení konkursu do zrušení služebního poměru výpovědí jest pohledávkou proti podstatě, kdežto nárok vzniklý
před prohlášením konkursu náleží s omezením podle § 54 čís. 2 konk. ř.
do první třídy konkursních věřitelů. Žalobce se domáhá nároku za dobu
od I. záři 1933 do 31. prosince 1933, tedy za dobu po prohlášení konkursu na jmění zaměstnavatelovo, vydaném dne 17. srpna 1933, a uplatňuje tedy pohledávku za podstatou, kterou není třeba přihlašovati ke
konkursu, nýbrž lze ji vymáhati podle § 126 odst. 3 konk. ř. žalobou.
čís.
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Kupitel věci koupené s výhra~ou práva vlastnického pro prodavatele
140
aniž

nemůže býti odSOuzen k vrácení věci té prodateli, byla-li podle §
ex . ř. věc !Jr popsána a odhadnu!Jr jako přislušenslví nemovitosti,
byla vyloučena z dražebního řizení o nemovitosti.

(Rozh. ze dne 7. prosince 1935, Rv I 95/34.)
Zalobkyně domáhá se na žalované konkursní podstatě firmy F. W.
.M vydání věcí úpadkyni s výhradou práva vlastnického prodanÝch.
. Věci ty byly pojaty do konkursní podstaty firmy F. W. M., ale byly podle
§ 140 ex. ř. popsány a odhadnuty jako příslušenství nemovitosti v exekučním řízení vymáhající věřitelky firmy» Julius M. a Co.« o nucenou
dražbu této nemovitosti proti dlužnici Marie M-ové, k němuž pak při
stoupil správce konkursní podstaty Marie M-ové upadnu vší na to do
konkursu. Žaloba byla zamítnuta s o u d y vše c h tří s t o I i c ,
n e j v y Š š í m s o ude m z těchto

ditvodú:
Movité věci, o které v souzeném případěide, byly pojaty do konkursní podstaty firmy F. W. M. &. Co., ale byly podle § 140 ex. ř. !popsány a odhadnuty jako p'říslušenství nemovitosti v exekučním řízení
vymáhájící věřitelky firmy» Julius M. a Co.« vedeném nucenou dražbou
této nemovitosti proti dlužnici Marii M., k němuž pak přistoupil správce
konkursní podstaty Marie M., upadnu vší na to do konkursu. Tím pozbyla konkursní podstata firmy F. W. M. možnosti vrátiti takto popsané a odhadnuté věci žalobkyni. Neboť poznámkou dražebního řízení
proti Marii M. a její konkursní podstatě nabyl vymáhající věřitel podle
§ 135 ex. ř. proti každému pozděj,šímu nabyvateli nemovitosti práva, aby
v pořadí poznámky byla uspokojena jeho pohledáVka z dražebního výtěžku nemovitosti i jejího příslušenství. Odhad nemovitosti a jejího pří
slušenství podle § 140 ex. ř. jest jen doplňkem této poznámky a nemá
podle motivů § 140 ex. ř. účel a význam jen pro koupěchtivé, nýbrž tvoří
základ pro posouzení přiměřenosti příklepu a slouží nejen podavatelům,
nýbrž i věřitelům. Z toho plyne, že na popsané a odhadnuté věci movité,
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tvořící příslušenství dražené nemovitosti, se vztahuje rovněz~' d~~~ll~'U;:~:~

dražebního řízení a že tudíž vymáhající věřitel nabývá tím n.
v onom poznamenaném pořadí došel uspokojení i z výtěžku
slušenství. Při popisu příslušenství jest postupovati;.?;~,·:~J)~e:~Pis~'
o zabavení movitých věcí (§ 253 ex. ř.), jak se praví v .
konné orgány (z roku 1910 II P 52-57). Obdo·bně to plyne i
odst. I ex. ř. o zabavení a popsání nemovitostí ve veřejné knize ne"ap.sa_
ných. Neboť tu nabývá vymáhající věřitel zabavením a popsáním
movitosti práva na uspokojení z výtěžku této nemovitosti. A obdobně
nabývá i sepsáním a odhadem příslušenství nemovistosti ve ver·ejn{.
knize zapsané, poněvadž příslušenství nemovitosti není z veřejné
právě tak seznateJné, jako při nemovitosti do veřejné knihy
zapsané. Dokud není sporná věc (stroj) vyloučena z dražebního
o nemovitosti patřící do konkursní podstaty Marie M., nemůže
kursní podstata firmy F. W. M. toto úřední opatření svépomocně
(§ 19 obč. zák.) a stroj vydati. Mohla sice dáti popud k tomu, aby
tak stalo, ač nebyla účastnicí dražebního řízení, neboť exekuční
má z úřadu rozhodnouti, zda popsané movité věci jsou pf[sltLŠellst'VÍm
nemovitosti (§§ 39 čís. 2 a 252 ex. ř.), avšak dokud se tak nestalo, nemůže žalovaná strana se strojem volně nakládati. Nejde tu o to, zda
zavinila, že stroj byl pojat jako příslušenství do odhadu, a zda připra
vila žalobkyni o její vlastnické právo ke stroji, poněvadž se nežaluje
o náhradu škody, nýbrž o vydání věcí. Ustanovení § 378 obč. zák. na
souzený případ nedopadá, neboť předně nejde o vlastnickou žalobu,
nýbrž o obligační nárok plynoucí z kupní smlouvy, v níž si žalobkyně
vyhradila právo vlastnické až do úplného zaplacení kupní ceny, za
drnhé byla by musila žalobkyně upraviti žalobní žádání tak, že žalovaná
jest povinna stroj jí na své útraty opatřiti, a za třetí žalovaná konkursní
podstata ani nepustila věc ze své držby po doručení žaloby, neboť sepis
a odhad stroje jako příslušenství provedl výkonný orgán, nikoliv žalovaná strana, a konečně žaloba byla podána dne 22. července 1932,
kdežto spis a odhad se stal podle zjištění již před tím dne 28. června
.1932. Netřeba se proto zabývati otázkou, zda a jakými právními pro,
středky se může žalující strana domáhati vyloučení věcí z konkursní
podstaty Marie M.
čis.
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svého dítka domáhá na zploditeli uznání otcovství a placeni výživného.

i

P r v Ý s o u d zamítl žalobu, jíž se nezleti1ý žalobce domáhal na
žalovaném uznání otcovství a placení výživného. O d vol a c í s o u d
z podnětu odvolání zrušil rozsudek prvého soudu a předcházející řízení
pro zmatečnost podle § 477 čís. 5 c. ř. s. z důvodu, že žalobce nebyl za-
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.
'
'tu cem a že řízení nemohlo býti řádně ani schv~stoupen zekodn~ym zlast·I,P u žalobci nebyl dosud zřízen poručník a ze
oneva z nez e I em
, "d
' . ky'
leno, P .k M . M-ová si neprávem osobuje ura porucmc .
eho mat a arte
,.
,.
.
J
. ' .' s o u d uložil odvolacímu soudu nove Jednalll a .oz
NeJvyssl
hodnutí.
Důvody:

ní otázky řádného zastoupení nezleti1ého žalobce zák51~• dem z·istiti rozhodnou okolnost, zda nemanze:
ným zastup~em Jest pre'l ., e bydliště v rozhodné době ustanoven.l
ská matka zalobcova me a ra
k
Podkarpatské RUSI,
72, 109, j. n).
Čl z a Je
.
d vo pochybnost zřejmá ze SpiSŮ. V prvem .pnOkolnos! tato n~!",l, P :~;dliště na Slovensku, nutno odvolacímu soudu
pade, mela-!, tot~z ra ~e . 39 'k C'I XX zák. z roku 1877, podle k~~
přihlédnoutt k predpIS~~ 'h ďtka j~ již· matka díti'ie ze zákona a pnrých zástupce:n n~manz:e, s e :0 t~ková domáhati se i~énem svého, dít~a
rozenou poruC!,lCl a, ~uz~ J~ství a olacení výživnéhO, aniž potřebuje
vůči zplodlteh nznalll o co
h f. • takove'ho sporu· pouze k uza'I'
'ského soudu k za a]elll
,
d
schva em porucen I d·t 1
. potřebí schválení poručnického sou u.
vření dohodY,se zP,o lee,m Je
F ·nor a Dr. Záturecký - II. vyd.
«

Pr~ vynze.

ar:'

por~ní.ka ~ěl~b~S~~I~~~;~sf~:~f:oz:~í ~~h~~~S st~t~ (~§

d

t

~~iZ ~~~jinp~~1~.o~h~o ~~al;:kD~I· sOt~koenzé:aFe~:a~~ě p~':i1~0§Per7;aJ~bc~

' z 'a stupcem , a ne ze , m. UVl'
zák·'onnym
k poru a nebylo proto d'uvo du, a.by
c. ř. s. a o nedostatku. zmOCn~~I, e ,s
"
dl § 7 c ř. s. V drubyl prvý rozsudek a predchoZl. nzelll zruseno p~ ~ e ř s ·do~avadní zma7
hém

případě lze podl~ posled!.'lhoh~d~~aovřiz~ni

napr;viÚ

případným

do-

tečnost rozsudku p~eho a pr'ldc . z ž budiž příslušným soudem poru-

datečným schválelllm 1?orucn~ ď )e~av sporu sdělen s vyzváním, zda
čenským ustanoven a hJe~u. u l~~ocňuje jménem nezleti1ého žalobce
dosav~d!ní postup d s~kYf u~e Lak vedeni sporu. Stane-li se tak, ~ebu~e
Dr. Vac1ava V., a vo, a a
., hl o odvolád věcně rozhodnouh. Dupřekážky, by odvoleC1 sO,ud nem~ení mohl by~bstáti jen tenkráte, kdyby
vod uve<!~ný ve zrhu~ovaCll~ US~~tanovený' poručník odepřel schválení donastal pnpad dru y a v nem
savadního postupu sportl.
čís.

Nemanželská matka, jež měla v době rozhodné pro ustanovení poručnlka řádné bydliště na Slovensku, jest již proto poručnici ze zákona
a nepotřebuje schváleni poručenského soudu I<e sporu, jímž se jménem
(Rozh. ze dne ll. prosince 1935, R II 566/35.)

Čís.
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K § 794 obč. zák.
.'
dno d vzdání nesmí se hleděti
Při určeni hodnoty nemovitosti ku t oe, 'h d •. otni· břímě
k tomu, že podle skutečnost! ':. době odhadu znamyc
OZIV
.již zaniklo a že trvalo pouze ureltou dobu.
(Rozh. ze dne 12. prosince 1935, R I 988/35.)

1"1
vo latně v neskončené ještě pozů.staNiž š í s o u d ~ POVO} Y p~a h~ zletilých nepominutelných dědiců
10stní věci po pa.vlmeZW.o,ve kA~av~ie Z-ové tvrdivších zkrácení povinfe
Beno Z-a, Arnostky -ove a
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ného d~Iu s_ou dní o~ha? nemovitosti zůstavitelkou dědičce Pavle
plOd~ne ... Pn .prode]! teto nemovllosti dne 12. října 1933
.
prodavaJI~1 z~stavitelka na ní I?rávo doživotní výměny a bytu (§§
a 7?4 obc. zakl ..R ~ k u r snl s o u d určil hodnotu odhadov '
movItostI a povmne ddy nepommutelny'ch dědiců hlede- I, t
_aile
j
'kl' t'
o..
omu ' ze
.0 zam o umr lm zustavltelky, t. J. dne 26. února 1934.
. N e j vy Š š í s o u d zrušil usnesení nižších soudů a odká I
prava.
I u na

ml~1Utelné dědice s jejich návrhem na doplnění povinného d'I za
Důvod

y:

Dov,olací rekurs Pavliny A. jest oprávněn, pokud rekursní soud
9dhad~1 .~enu postoupené nemovitosti ku dni odevzdání tím

~e od JeJI nenap~dené celkové hodnotv I' čátce 33.622 K- 75
;
Jako hO_~~lOtu prava bydlení a výměnku nabyvateli převz~tého
.
od 12. !!Ina 1933 až do 26. února 1934, t. j. dne úmrtí zů"ta'vitE,IčÍlla~
pou~e ,castku 1.590 Kč, takže se jako hodnota ku dni 12
podava 32.1~2 Kc 70 h. Rekursní soud nesprávně si vykládá
•
~ 2~ odst. 5, vl. nar. ze dne 23. června 1933 čís. IDO sb
..•.
Jasneho. 1~stan9ven~ § 794 ~bč. z. jest určiti hodnotu nem~~itoastr'ku
.•.•
odevzdam, z ceho~ pI>:1:'.e, ze soud má při odhadu postupovati tak . _.
koby odhad byl '~yval JlZ tenkráte proveden. Odhadované břemen 'b Jf
- podle postupm smlouvy - doživotní a nelze proto hleděti k to o y_ o
pOdle,?kolností, v době' pozdějšího odhadu známých, břemeno již z~~ik~e
a tudlZ tryalo ~?uze vurčito~J nyní již přesně známou dobu. Slušelo
o
v, souzenem pnpade pOUZI!! pravidla stanoveného v § 24 odst
plsm. b) odh. ř. a vyhověti dovolacímu rekursu v tomto ohledu tak' Ž'
bylo Cll:moVen? ~~nesení prvního vsoudu, jenž správně od celkové hod~oty
v nenapadene, castc.e 33.622 ,l5c 75 h odečetl desateronásobnou roční
hod'!,otu sp,or~yc~ bre~e~, tl!dlz };OO? Kč za právo bydlení a 12.000 Kč
za ,preyzaty vymenek. ~esemv dal;" ota;zky, v jakém rozsahu přísluší svépl avnym nepommutelnym dedlcum narok na doplnění povinného dílu
nespa?al? JIŽ do jJůso.bnostj nesporného soud~e ~ neměl se proto zabývati
a~l ,vyp?cte~, pO~I1:'?~ho dllu. Nepommutelny dedic jest odkázán na 0uzlll prav pnsluseJ1Clch mu podle §§ 784, 804 a 812 obě. z. (rozh.~s.
?266, 9360,.' I ~43 sb. n..~.) a )es~li*e nižší soudy přes to samy vypo~e~ly povmny dl~, zkoumaJ Ice tím I Jeho dop mění, trpí po této stránce
JeJI~~ .rozhodn~~1 zJ?vatečností podle § 41 písm. d) zák. čís. 100/31,
h mz Jest hle de!! z uradu (§ 41 posl. odst. uvedeného zákona).
čís.

14772.

K § 1 zák. čís. 391/22 Sb. z. a n.
~v ~ád?~ti za prohlášení dltěte opuštěným I'Ozhoduje okresní soud
by~hste dltete, nikOliv soud, v jehož obvodě má dítě domovskou M_
slusnost.
r"
(Rozh. ze dne 12. prosince 1935, Nd I 510 /35.)

Okresní péče o mládež v H. (Slovensko) navrhla, aby nezletilý štefan H. v H. byl prohlášen za opuštěného a dodán do státního dětského
domova (zák. čl. VII I z roku 1901). Tento návrh byl podán u okresního
soudu v O. (čechy), jenž se však nepokl:ídal za příslušný O něm rozhodovati a postoupi} jej k příslušnému jednánívookr~snímu so~du v .H.
Avšak ani okresm soud v H. neuznal svou pnslusnost a vrahl spIsy
okresnímu soudu v O., a'by byly předloženy k rozhodnutí záporného
sporu o příslušnost. Na výzvu nejvyššího soudu podal okresní soud v H.
zprávu, že ,svYl! přísl~šno~t v tétovyěci neuznává z důvod~ uvedených
v § 6 provadeclho nanzem J. M. CIS. I z roku 1903, protoze podle domovského listu připojeného k žádo~ti jest nez!etilý štefan H. domovským
právem příslušný do obce C. T. (Cechy).
Ne j vy.š š í s o u d rozhodl, že
soud v H.
Důvo

příslušným

jest v této

věci

okresní

d1y :

Jde tu o prováděcí nařízení vydané uherským minist~rs!vem vl' r?ce
1903 ku provedení zák. čl. VIII. a XXI. z roku 190 I o statmch detskych
útulcích. V § 6 tohoto prováděcího nařízení byla upraven~ přísl!1~'!,ost
sirotčích úřadů k prohlášení opuštěnosti dítěte takto: I. je-I! zJlstena
obecní příslušnost dítěte, jest příslušnou sirotčí stolice) na jejír;rž :1ze~í
jest příslušná obec (§ 198 zák. čl. XX/1877); 2. nemyl! ?,be~m, pns}usnost dítěte zjištěna, jest příslušnou sirotčí stohce,_ n~ lepmz uzeml se
dítě zdržuje (§ 201 zák. čl. XX;1877). - Ostatm predplsy § ~ uv~de
ného prováďécího nařízení nepřicházejí tu v úvahu. K tomu vsak jest
připomenouti, že místní příslu~ost sir?t~ích úřa<d~ na Slo'yensk~ a Podsb. z. a n. nově upravena tak, ze se urCUje bydhstem porucencovym aneb
opatrovancovým, a nelze-Ii bydliště zjistiti, že ~e řídí podle J?í~ta pobytu
poručence (opatrovance); není-I! a~i_ r:obyt zn~m ,ane~? z~rzuJe-h se),oručenec (opatrovanec) v ClZlne, nd, se mlstnl pnslusnost sl~otclho
úřadu podle místa jeho' posledního bydliště v tuzeJ?sku. Uvedene ustav.
novení § I zákona čís. 391/22 sb. z. a n. nebylo zruseno zakonem ze dne
19. června 1931 čís. 100 sb. z. a n. a platí dosud, neboť v § 57 odst. 3.
zákona čís. 100/31 sb. z. a n. byla zrušena výslovně jen ustanovení
§§ 2 až 4 zák. čís. 391/22 sb. z. a n. Ustanovení § 198 zák. čl.
XX/1877 na něž bylo poukázáno v § 6 prov. nařízení čís. I z roku
1903 a v'němž bylo stanoveno, že se příslušnost,por~čensk~c~. vrc~nos~í
vztahuje zpravidla na osoby, které mají domovske pral'o na JejIch uzeml,
bylo zrušeno § 57 odst. 3. zákona čís. 100/31 sb. z. a n. - Podle § 5,6
zákona čís. 100/31 sb. z. a n. vykonávají ode dne účinnosti tohoto zakona - to jest od 1. Iistopadu1931 ::- řádr;é ~0l!,d~ v zemí~h Slovenské
a Podkarpatoruské pravomoc I ve <~ecech naleze]lclch do t~ doby ]'lodle
zákona ze dne 13. července 1922 ClS. 246 sb. z. a n. do pusobnosh poručenských (sirotčích) úřadů, a to v první stolici soudy okresní. P?dle
spisů bydlí nezletilý stefan H. se 5vo.u J?atkou Karol.m?u, H. <~ H., aJeho
otec jest neznámého pobytu. Uvedene zakony I provadecl nanzem CIS. I
z roku 1903, pokud byly ~měněny" pl~tí ovšem i,en r;a ú~emí země Slovenské o Podkarpatoruske, neplatl vsak v zemlch Ceske a Moravsko-
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slezské. Pro místní příslušnost okresního soudu v O. (čechy) nelze
z jejich předpisů nic vyvozovati. Z toho všeho vyplývá, že k zalcroi:eul
v této věci jest místně příslušným okresní soud v H., v jehož obvodě
zletilé dítě bydlí, a že domovská příslušnost dítěte nemá významu
posouzení, který soud jest místně příslušný.

.

" ' v šším soudem pro opožděnost odmítnuto, nelz~

B~l?-h d~vol~ru np~~leŠIY' stav pro zmeškání dovolací lhůty a neplatí

vohti navracem v
'ř
po
pro ten případ předpisy §§ 146 az 154 Co • s.

.

.

(Rozh. ze dne 12. prosince 1935, Rv I 258/35.)
čls.

14773.

Vyslovil-li soud bydliště manželčina v čechách pravoplatně
slušnost k rozhodnutí o její žádosti a žádosti jejlho manžela, bydlícíh().·•
.na Slovensku za dobrovolný rozvod, jest určiti soud k rozhodnuti
žádosti podle § 28 j. n.
(Rozh. ze dne 12. prosince 1935, Nd I 532/35.)

o k r e sní

s o u d bydliště manželčina (v éechách) v P. rozhodl
že není příslušný rozhodnouti o její žádosti a žádosti jej ího manžela, bydlící na Slovensku, za dobrovolný rozvod manželství.

pravoplatně,

Nejvyšší soud určil podle § 28 j. n. okresní soud v P. jako
soud příslušný v této věci.
Důvody:

Záporný spor o příslušnost vznikl v tomto případě z různosti práva,
platného jednak v zemích éeské a Moravskoslezské, jednak v zemích
Slovenské a Podkarpatoruské. Zák. čl. XXXI/1894 o právu manželském,
platný v zemích Slovenské a Podkarpatoruské, nezná dobrovolný rozvod
manželství od stolu a lože, neboť podle §§ 105 a 75 může manželství
býti rozvedeno jen soudcovským rozsudkem. Soudy na SlovenSKu nejsou
tedy povolány, by rozhodovaly o podaném návrhu manželů na povolení.
dobrovolného rozvodu. Podte § 114 odst. 1. j. n. v doslovu čl. II. čís. 8
zákona ze dne 8. července 1930 čís. 130 sb. z. a n., platného v zemích
české a Moravskoslezské, jest příslušným povoliti dobrovolný rozvod
okresní soud, u kterého má manžel svůj obecný soud; není-Ii v tuzemsku
takového soudu, jest příslušný okresní soud, v jehož obvodu má obecný
soud manželka a není-li ani toho, tedy okresní soud, v jehož obvodu jest
domovská obec manŽelů. Ve véci, o kterou jde, nemá sice manžel obecný
soud v území, na němž platí jurisdikční norma, ale manželka, která
bydlí v P., má svůj obecný soud v tomto území. Avšak souhlasnými
usneseními soudu první stolice a krajského soudu v P. jako soudu rekursního byla pravoplatně vyslovena nepříslušnost okresního soudu v P.
Ježto jde o občanskou právní věc, která spadá pod právomoc zdejších
soudů, použil nejvyšší soud v tomto případě ustanovení § 28 j. n., což
se může státi ve věcech mimosporných i z úřadu, a určil místně příslušný
soud sám.

Usnesením nejvyššího soudu ze dne 21. ~áří 1933 by'lo dovolán~ .žaI bkyně v této rozepři jako opožděné odmlŤnuto, proto~e ~Id ~% ~h~
0, 15 dne
o doručení odvolacího rozsudku. Po dOl ucelll o ml ac~
:nes~ní prlvnímu :óst~pci ž~lo?~y'ně podal tento ~~.I~ ~~~~~a~íPfhZ~
du návrh na vracelll v nredesly stav pro zmes am
,.'
sou 'mž žádal aby první dovolání podané dne 2 .. červ~~ 1933 by'lo
v ne.
• .',
d - odůvodnil to tím že Jeho uredmce prevza a
j~~ol:~?~;~s:d:k p: S~~~l: o den dříve, nez jiná jeho úř~dni~ na ,vyho~~
0,
dk
oznamenala a že podle tohoto nespravne o zazna
~e~l ~:s~osl~d~í den dovolací lhůty posuz,ován. ?árov~ň s. návr~4~

prr

p~e.djožil práv~l d~~~~1~~ ~~log:~:ěVYhOf;~~~íthat~~:a~e;:e:~~é~, ja~o

c. r. s. - . n? rvní Procesní soud po ústním jednání vyhověl navr.ll
bylo do~~a~ dne 22 října 1934, v jehož výroku vyslo,vi!,. že vyh.~y'uJ~
u~neseh n
. ' v p'ředešlý stav pro zmeškání dovolaCl I~u:y ~ pnJI~a
navr u na vracem.
1933 (t'
druhé dovolam) jako vcas

~~V~~!d~ ;~Šl~ne/~~~~~!1;~~ by'lo ~e ry:i~í :á~~~~ž~fotk~~l~~!~;~

byl po~t~ ~p~~~~~r~h~~o, t!;rve Pz odmítacího usnesení, nejvys~lh~
o zmes ~m o o
dnů _ ted včas _ návrh podal. Pn doruc:~~
soudu a, ze pak Ido ,I:avrácení v J.edeŠlý stav dal první soud dOruClli
usneselll opovo ,em 'h dovolacího spisu právnímu zástupci odpůrců,
jed,n~ vyhotovem noveč~s noVou dovolací odpověď obsahově, mno~em
nace;; ,!~~topobdall v
. Spisy byly odvolacím soudem predlozeny
strucnejSI, nez y a prvm.
.
nejvyššímu soudu.
N e j vy Š š í . s o u d odmítl i toto dovolání.
Důvody:

..
'
I
něm ve věci rozhodovati,
Nové dovolání jest nep~lpustn~ a ?e z: dešr stav a třeba proti jeho
třebaže proce~ní soudy,ovohl W'J':ce(§ ~fIec. ř.Ys.), takže ani)eho odů
usnesem nem o~ravneh0oPro.s e u,
d neb I vůbec oprávnen, <lby na
vodnění nelze prezkoumava~l. Prvm6s0l! 154 ~ ř s o navrácení v pře
tento případ použ!l, předpISU §§ ~ímazvázati ~eivyŠší soud tak, že by
dešlý stav a nemuze ~vyl!1 usnes.. ,
't té 'íditi nyní znova, a to
tento, byl nu~~, doV?!an Jedť~~ J1zn~d~i:~e n7hodí zmíněné předpisy,
ve vecl. Že běŽ! o pr.~pa zv as !ll, , -. zástu ce žalobkyně s návrhem
mohlo hýti seznáno jlZ z, toho, ze pr~v~kon kt~rý nebyl promeškán, jak
doháněl podle § 14?~. r., s. procesn!., ;; také
'ízen. Vidno to dále
uvedený,předpis uvadll"~Yd~rz ~yylp~~;ndovolání Todané dne 2. června
z toho, ze navrhovate za a, a
57
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19.1 3 bylo na soud přijato jako včas podané kdežto roc '
SOud
h!asll dn:hé dovolání ze dne 2. listopadu 1933 za v~as
ackoh ,doslo k,so~d~ nikoli v dovolací lhůtě 14 dnů (§ 505 d:::~~
~ec c. r. ,s.), nybrz az sko,m za 6 mě~íců. Konečně je to vidno taklz
ze I?rvm s~~d am nezrus!1 - a ovsem zrušiti nemohl _ d ' ,
sem neJvysslho soudu, které platí dále. Zákon v §§ 146 odstmltacl,
?dst. I .a 149 ods!. I c. ř., s. předpokládá, že hyl promešt~án~pr:~vn~l~l'~
,!kon Ihutou ,::azany. Tyto predpisy mají za účel aby tako '
ukon ,moh~ býh dodatečně učiněn a tak právní' újma, ježVY
strane vz~sla (~ 14? od~tavec první c. ř. s.) byla napravena O
v s~uzenem pnpade neJ de, nýbrž žaluj ící strana se snaží .
v, pre,dešlý stav docíliti toho, aby rozhodnutí vydané o
I}lm ukon?; hylo. o~st~aněno a nové rozhodnutí vydáno, čili
ceno, snazl se d?clhh toho, aby odmítnutí dovolání
s?udem by:lo z:-useno ,a o ?~volání znova, a to ve věci r02:ho,do,ráno.
vsak ~avra~mm v p~edesly s,tav dosíci nemůže, nebol' usnesení npi',m~"?
SOUdl!l stoh,c,e vydan~ s konecnou platností, -které věc mezi
?koncll,o, s ucmky pravní moci (§ 411 c. ř. s.) - bylo b lze ~~~~~:I"
Jen, v pnpadech v zákoně uvedených, na př. k žalobě o zmltečno~t
~. r. s.). nebo p~o t. zv. abs;olutl}í nepříslušnost (§ 42 druhý od\;ta,rpf"
J',I}')' I}lkdy k navrhu na vracem v ;>redešlý stav. Byl tudíž v SOllZenénrr;
pnp~de navrh na .vrácení k př~d~šlěmu stavu nepřípustný a měl
~dmlt~ut. Ne~ta)o-h se tak'.l}emem to nic na právním stavu 'ak' tu
"e tohz ne]vyssl soud nemuze o dovolání odmítnutím VYříz~démY
dovatl nyní po druhé obsahově.

:m

čís.
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O~mi~odino~á doba pracovn!o
IPre~plsy ,zákona o OSmihodinové pracovní době se vztahuji
sm u,:m zanrestoance zemského ústavu pro chorom siné
. ~yno~y zemského správního výboru, jimiž
up;a ena opatrovlllcka sluzba, nejsou úřednim povolením práce přes čas. v

by:

(Rozh. ze dne 12. prosince 1935, Rv I 2177/35.)
r Ža!ohce byl sm}u~ním zaměstnancem v zemském ústavu pro chorof[~nd' v P. Tvr~e, ze kopa,l střídavě denní službu 13 hodin a noční
? :n pr~co~l}lch, dom~ha se na žalované náhrady za práce přes čas

v }aza o,:ane yYSI. ,Proti zalobě namítl2. žalovaná, že rozsah á
_
mest~~hcu v ~st~ve pr,o choromyslné v Čechách byl upraven ~::m
zems o, spravmho vy~om, ze dne ll. července 1927 a výnosem ze
cervn~ 1927, JlmlZ byla minimální doba služební stanovena
d
,o
IU ml tý~ně, 3l ustan~veno, že práce přes čas, t. j. nad 60 hDdin
tý
ne se on~ruJe cas~kou I 80 KŠ za hodinu. Tyto výnosy byl uveden
v obecnou zl}~~o~.t a z~lobce, kdyz ystoupil .do opatrovnické Sl~b , znal
a ,~U~I zndatl JeJlch predplsy, ? pre,sto práci nastoupil a přijínial bez
\y ra mz u a odmenu za pracI pres cas nad 60 hodin týdne. Tím

gg\ II

h

došlo k dohodě mezi spornými stranami, že přesčasná práce žalobcova
bude paušalována a že jest obsažena v úhrnkové denní mzdě. P r v Ý
s o II d žalobu zamítl. O d vol a c í s o u d vybověl částečně žalobě
a zamítl ji, pokud zakládala se na nesprávném výpočtu hodin práce
přes čas.

N e j v y .š š í s o II d

nevyhověl

dovolání.

Důvody:

Není sporu o tům, že žalobce byl smluvním zaměstnancem zemského.
ústavu pro. choromyslné v Praze. Na smluvní zaměstnance ústavů, uvedených v druhém odstavci § I zákona o osmihodinové pracovní době ze
dne 19. prosince 1918, čís. 91 sb. z. a n., vztahují se předpiSY tohoto
zákona. V témž smyslu rozhoduje i nejvyšší správní soud (srov. rozh.
čís. 8233 sb. Boh. adm., zejména duvody na str. 1186 a 1187 Xl. ročníku
části II. sbírky ve věcech administrativních). Podle 2. odstavce § I zá,
kona ze dne 19. prosince 1918, čís. 91 sb. z. a n. platí předpis odst. I
téhož paragrafu, jímž se stanoví maximáíní pracovní doba pro podniky
podrobené živnostenskému řádu nebo po živnostensku provozované, i pro
podniky, závody a ústavy pr?voz~vané státem, veř~jným! nebo s~ukro
mými svazky atd., amz se vvzaduJe, aby tyto podmky, zavody a ustavy
podléhaly živnostenskému řádu nebo byly po živnostensku provozovány.
Nebylo tudíž článkem IV. čís. 15 provádt:dho nařízení ze dne ll. ledna
1919 čís. II sb. z. a n. vybočeno z mezí zákona. Že pusobnost zákona
čís. 91/18 sb. z. a n. není obmezena na výdělečné ústavy, půkud se týče
podniky. plyne z jasného doslovu zákona. ústav pro choromyslné, není
úřadem jejž má na mysli výnos ministerstva sociální péče z 21. brezna
1919, Čís. j. 4751/11I-19, nýbrž jest, byt' i nesamostatným, zemským
ústavem (srov. Slovník veřejného práva ll. str. 931). S hlediska druhého odstavce § I zákona čís. 91/18 sb. z. a n. nezáleží na tom, zda jd~
o ústavy samostatné či nesamostatné povahy. Další zákonná ustanovem,
uvedená v přípravném podání ze dne 15. října 1934, nemají významu
pro posouzení otázky, o niž tu jde. Podle ustáleného rozhodování nej:
vyššího soudu lze paušalovati odměnu za práci přes čas jen, byla-ll
práce přes čas příslušným k tomu úřadem povolena (srov. čís. sb. 9817,
10504). V souzené věci však tomu tak nebylo, jak bude ještě níže dolíčeno. Tím že odvolací soud přisoudil žalobci odškodné z dl1vodu bezdůvodnéh~ obohacení neporušil předpiS § 405 c. ř. s. Tvrzením v žalobě, že práce, trvají~í déle než osm hodjn~ ~ebyly ,mu, žalovanou d~sud
honorovány, opodstatni~ žalobce dostat~cne z~lobm .naro~ I, ~ hlediska
bezduvodného obůhacem. Vzhledem k uJednane denm odmene jest v sou'
zené věci pokládati částku 2' 50 Kč za přiměřené odškodnění !a ~odinu
práce přes čas (srov. rozh. čís. 6854 sb. n. s.). Okolnost, ze zalobce
přijal jaků odměnu za práce, převyšující 60 hodin týdně, jen 1'80 !<č
za hodinu nemá význam, ježto i tato úmluva byla nicotná, ano slo
o nedůvole~ou práci přes čas. Soudu jest posouditi přiměřenost odškodnění za práci přes čas zcela nezávisle na t,a}<o.vé nic~~é ú~l~yě. čá?t~y,
jež obdržel žalobce i za neděle, nelze ~d~lSh, od pnzn~ne cas~, Jezto
žalobce nikdy v týdnu nepracoval mene nez 48 hodm. Jedme doba
57'
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K § 91 obč. zák.
Skute<;nost, že výživou povinný dostává podporu v nezaměstnanosti
~~~~azuJe sama o sobě, že si nemůže beze své viny nalézti výdělečn~

(Rozh, ze dne 12. prosince 1935, Rv II 692/35.)
• Proti žalobě manželky na placení vy' živného s ni'z' • 1
' ...
zel zruš' 1
1" bdI" ,
,
za ovany Jej I mand
I spo eene, y Iste, namí!l žalovaný, že jest nezaměstnán a béře
po. po~u v n~zamestnanosti, takže svému alimentačnímu závazku ne
muze ' ez~. sve vlny dostáti. P r v Ý s o u d ~alobu zamítl o d vol
:
s o u d .pnzna] ,zalobkyni výživné.
'
ac1
N e J vy š S I S o u d nevyhověl dovolání.
Dů

čís.

o

o

čís.

14777 901

48 hodin ;tý~ně jest rozhodná pro posouzení, zda šlo o r'
, ,
že bylo dáno ovol P, ace p;es c:ts,
cas ur~dem k,to~u pn,slušným (§ 6 zák. čís. 91/1~ Sbe~laknl)racI pres
zem~keho spravlll~o .'Yboru v Praze ze dne ll. března i 927' ~
17., ce;vna 1927, Jlmlz byla upravena opatrovnická služba'
ze o,'
s~erlllc~ v)fdan~ za~ěstnavatelem za účelem úpravy siJ~~~nYfiravde o,.
meru"lll~ohv vsak uredním povolením k práci přes čas
,I ~,po,
tom, ze u~tav pro choromyslné nepodléhá živnostenské in~:~~lezl ,na
podle J~sneho doslovu § 6 odstavec 1 a 2 zákona čís 91/ll b I, lezto
J~st v nstavec~ k~ práci přes, čas třeba povolení I;říslušné~o' z. a n.
!rebas nepod!ehaJ1 Zl'vpostenske inspekci. Nebyla-li povolena práce
~as, nema vyznamu umluva stran O odměně za práci ř
'
~?11Y~2~6 n1~ovolené práci přes čas jest nic?tná a nefá~~z~~s,
els"
" 504, !2~58,,)3!31 s~. n, s.), Zalobci nedostalo se 1
ce~lm denlllch 2~ Ke pnmerene odmeny i za práce přes čas pokU d p,a·
vysovaly 4~ hodlll týd,~ě, uv~ží-li, se, že služba dozorce v' ústa preehoromyslne Je naneJVYs namahava a zodpovědná.
vu pro

y So}~zene veci nebyl?, ani tvrzeno,

o

čís.

vody:

,Ježt~ odvolací soud zjistil, že žalovaný žalobkyni ze společné do~aenosÍIvypud!! a n~~p~t ji přijmouti odepřel, odsoudil žalovaného prá\em ,k a!n;nentacl pe~ez!t~ a !Iikoli naturální. Pokud dovolalel vytýká, že
nel!l:'~ btt1 k placem vyzlvneho odsouzen, ježto je bez zaměstnání jest
UVazl ,ze dovolatel je mladý 291etý muž trenér a hráč kopané a 'že 'e
tedy ,způsobil~ k výdělečné práci. Okolnost, že pobírá nyní podporu v n~
:a.m!.es!nanosti" ~am~, ? so~ě nedokazuje ještě, že bez své viny nemůže
i'delecnou pracI ~aJltI, coz by musel dokázati. Úkolem žalobkyně vzhlee~ ~ ustanovem § 91 obč. zák. bylo, aby dokázala že žalovaný je
k VYde§lku schopný; chtěl-li se žalovaný z vyživovací p~vinnosti uložené
~u y , 91 ooc. zák. vyprostiti, bylo na něm, aby dokázal že přes tuto
vy.delec~o~ schopnost nemůže práci najíti, ač ji všemožně 'hledal a o ni
stale uSIluJe.

14777.

j{ § 39 zál,. o obch. pom_
Zaměstnanec nemá ze zákona nárok, aby na vysvědčení byly vypočteny veškeré práce, jež konal zaměstnavateli, může však se zaměstna·
vatelem ujednati, že ve vysvědčení budou uvedeny vykonané práce

.

přesnym

vyjmenováním co do drubu.
Pokud jest míti za to, že se zaměstnanec a
vyhlášce presidia. inženýrské komory.

zaměstnavatel

podrobili

(Rozh. ze dne 12. prosince 1935, Rv II 828/35.)
Žalobce byl zaměstnán jako vedoucí zeměměřičské kanceláře žalo·
vaného od 1. července 1927 do 1. července 1933. Jako asistent byl při.
hlášen u inženýrské komory od 26. června 1931 do 1. července 1933.
Žalobou domáhá se vystavení vysvědčení o trvání a druhu služebního
výkonu v době od 1. července 1927 do 1. července 1933 a domáhá se,
by vysvědčení o zaměstnání bylo potVrzeno inženýrskou komorou pro
čSR. pracovní sekci Brno. Žalobci bylo vydáno vysvědčení ze dne 24.
července 1933 potvrzené ve smyslu § 17 zákona ze dne 18. března 1920
čís. 1851 sb. z. a n. pracovní sekcí inž. komory v Brně. Žalobce tvrdí,
že toto vysvědčení nevyhovuje zvyklostem a předpisům, jaké je zachovati při vydání vysvědčení kandidátům stavu civ. techniků. Tvrdí, že
byl zaměstnán při zaměřování katastrálního území K. n. B., vy·
konával veškeré měření v přírodě, prováděl kontrolu a detailní zaměření,
pracoval při výpočtech a kontroloval vynášení. Poněvadž ve vysvědčení
ze dne 24. července 1933 jest uvedeno, že, eo se týká měření katastr.
území K. n. B., účastnil se všech komisí, měl dozor na práci, osobně
však se měření nezúčastnil, tvrdí žalobce, že mu vysvědčení vydáno
nebylo a žádá proto, by žalovaný byl uznán povinným vydati mu vysvěd
čení o trvání a druhu služebního výkonu od I. července 1927 do I. čer
vence 1933 potvrzené inženýrskou komorou pro republiku českosloven
skou. Niž š í s o u d y žalobě nevyhověly, o d vola c í s o u d z těchto
d Ů vod ů: Jak z odvolacího návrhu jest patrno, chce žalobce dokázati,
že konal u žalovaného o třetinu více prací, nežli jsou ve vysvědčení
uvedeny, chce tedy dokázati jen počet prací, nikoliv jiný druh prací.
Podle § 39 zák. o obch. pom. ze dne 16. ledna 1910 čís. 20 ř. zák., podle
něhož dlUžno věc posuzovati, jest zaměstnavatel povinen vystaviti ku
konci služeblllno poměru na požádání zaměstnance písemné vysvědčení
o trvání a druhu služebního úkonu. Povinnost k vystavení vysvědčení
o počtu jednotlivých úkonů zákon zaměstnavateli nenkládil.
N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou soudů a prvému soudu
uložil nové jednání a r020hodnutí.
Důvody:

o

Podle § 39 zákona ze dne 16. ledna 1910 čís. 20 ř. zák. jest zaměst.
navatel povinen vydati zaměstnanci při skončení služebního poměru na
požádání písemné potvrzení jen o době a způsobu zaměstuání. V roz-
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hodnutí CIS. 11627, jehož se dovolate1 dovolává, bylo uvedeno jen že:
za:n~tn~ncova <činnost v zaměstr:avatelově podniku. může ?ýti ve' vy_ ...
svedcem vyznacena buď podrobnym popIsem, aneb· I takovymi výrazy
jež vystihují její druh a povahu. Nemá tudíž přímo ze zákona žalobc~
nárok, aby ve vysvědčení byly vypočteny veškeré práce, jež konal žalovanému. Tím však není vyloučeno, aby zaměstnavatel se zaměstnancem
ujednal, že mají býti ve vysvědčení uvedeny vykonané práce přesnÝm
jich vyjmenováním co do jejich druhu. Takové ujednání o obsahu vysvědčení nemusí se ani státi mezi zaměstnatelem a zaměstnancem vý_
slovně, stačí, že se zaměstnatel a zaměstnanec podrobili předpisům své
stavovské organisace. Přepokládá se ovšem, že ujednání o dalším vy_
svědčení neodporuje zákonu. Ujednání o tom, že do vysvědčení jest pojati přesné vyjmenování vykonaných prací, není protizákonným, nýbrž
jen doplňuje předpis zákona. V souzené věci jde o civilní geometry, na
něž se vztahuje zákon ze dne 18. března 1920 čís. 185 sb. z. a n., jímž
se zřizuje inženýrská komora pro éeskoslovenskou republiku. Podle
§ 17 čtvrtého odstavce tohoto zákona vydává pracovní sekce inženýrské
komory kandidátům vysvědčení o zaměstnánÍ. Jest tudíž inženýrská ko'
mora oprávněna, aby stanovila obsah vysvědčení, pokud by ovšem neodporoval zákonu. Podle vyhlášky presidia inženýrské komory, uveřej
něné na str. 148 Věstníku inženýrské komory čís. 14 z roku 1933, jest
ve vysvědčení přesně vylíčiti vykonanou praksi vyjmenováním určitých
prací a jejich trvání. Zalovaný tím, že zaslal vysvědčení pracovní sekci
Brno inženýrské komory pro é. S. R. k potvrzení, dal zřejmě na jevo,
že se podrobil předpisům uvedené vyhlášky presidia inženýrské komory
a byl proto povinen vyjmenovati ve vysvědčení nrčité práce, jež žalobce
u něho konal, a to úplným výpočtem prací těch. Zalobce sice se v žalobě
domáhal jen vydání vysvědčení o trvání a druhu služebního výkonu,
avšak tím, že žádal vydání vysvědčení potvrzeného inženýrskou komorou, upravil žalobní nárok v ten rozum, že se domáhá vysvědčení vyho~
vujicí zmíněnému výnosu presidia inženýrské komory. Má tudíž žalobce
nárok nejen na to, aby ve vysvědčení byla uvedena doba a způsob vykonaných prací, nýbrž i na to, aby ve vysvědčení byly uvedeny vykonané
práce určitých jich vyjmenováním a to úplně. Nižší soudy vycházejíce
z mylného právního názoru, že žalovaný není povinen vydati žalobci
vysvědčení o jednotlivých pracovních úkonech, neprovedly důkazy týkající se jednotlivých druhů pracovní činnosti, takže v tom směru není
zjištěn potřebný skutkový děj. Na prvém soudě nyní bude, aby zjistil,
zda práce vypočtené ve vysvědčení jsou všechny práce, jež žalobce žalovanému konal, či zda výpočet prací jest neúplný, jak tvrdil žalobce..
Ježto uvedené zjištění může míti význam i pro posouzení, zda byl ve
vysvědčení správně uveden druh prací konaných žalobcem žalovanému,
bude se též zabývati otázkou, zda ve vysvědčení vydaném žalovaným
jsou uvedeny veškeré práce co do druhu.
čís.

Předpisem odst.
záviSlým podnikům,

_ éís. 14779 -

éís. 14778 -

14778.

4 čl. XXXV zákona čís. 54/32 Sb. z. a n. je dáno
v předpisu tom označeným, oprávněni k stejným

14780 -

903

<'
tým" prostředky jako je dáno. odstavcem 3
. úSporným opatřerum a
anlZym. bankám 'tedy též právo na zrušeni slu<I xXXV cit. zákona sanov
'. .
~~ního poměru se zaměstnanci v něm uvedenyrru.

.
1935, Rv III 563/35; důvody viz Or. sb.
(R ozh. ze dne 12. prosmce čís. 2356.)
čís.

14779.

g~:;!:~:ční sou'! vyhl~i~i ru:~ž?nd movit?s~~u:;;~nt::yťč~X=i

nemůže se dražba platne prove~ti v ]!ny en, nez

udán jako den dražby v tomto casoplse.
(Rozh. ze dne 13. prosince 1935, R I 1287/35.)
dl § 2 'k čís 1/33 sb. z. a n., by byla
ExekuClll soud zandil po e
za . . . <
.
T
též stalo
dražební';i~ášk~ f~ť:Jn~d§.ntéj~n; ~~i~b~i ~;;~~e·K ~tí~~o~ti. finn1
tIskovou c Y oU Y
, P dle § 68 ex ř prohlásil exekucnt ~oud
K. z toho důvo d u vznesene o ,
ci ·fžnosti odle § 68 ex. ř.
dražbu za zmatečnou. ~ e k ~ r. s ? ~ s oy ,s I hlovIr/ v místním časo
nevyhov~l, ;naje za toLze uver~Jnpenolp~~~~d~~é~Yex:~učním prodeji nelze
ise nent zakonem nanzeno a ze
v
~jednati odpomoc prohlášením dražby za. zma::nou. d
N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesem prve o sou u.
<

•

<O.

Důvo

dy:

/:J1 ~í~dl/;~ ~~ří~il~ ~Yb~f:ž~~~:ej';i~~šf~:~ s:7s~~~;si~~~;~~lJ;

§
..
..
trn obsahovala vyhlaska ta nespravny u a
»Abwehr«. Jak !e SpISU Jab o,
. r 12 dubna) což zaviněno bylo
o roku cI.;ažebn!n; (13. ~< na na mlS e hotovené. Tím tedy byla účast
n~z~etelny:n znemI? v~hl:~sk~n~~u~:mdrižby a právem spatřoval v tom
mkum odňata n;ozl!-0s ~cas . 'k nného or ánu dle § 273 odst. 2
prvý_ soud <P?r~S~~I o~~~~g~~~~ 7tíŽnost pod;ná dovolad rekurentkou
ex. r., procez Y
12141 b n s)
dle § 68 ex. ř. (srov. rozh. CIS.
. s. . ..
<O

čís.

14780.

Odepřel-li stavební úřad ,svo!ensti k o~ápřednlm:::o§tiili;t ~~I~~
mlstnost za škodlivou zdrav! a Je •POtnU t ' í '
.•
věděl jakou nus os naJ ma.
,_
i kdyby b yI naJemce , _'ty § 1117 obč zák ]'est právem donucovacuu.
Ustanoveni posledm ve
..
\1';i".
(Rozh. ze dne 13. prosince 1935, Rv I 2888/34.)
. <<,

d

hověl žalobě a uložily žalovanému, aby vr~til
proto, že místnosti pronajaté za-

žal()k~ zp~~des; ~u ~a;racené Ynájemné

~ Čís.

904

14781 _

-

čís.

14782 905

1000 za byt nemůže žalobce obývati· ježto slavebn' ú'

'.

nes~ohl, poněvadž jsou v suterénu' 'podle J' ich n' I r~dd k JIch 001iVón:
deoy v § 1117 obč. zák.
'
azoru J e o ntil,,']
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání
Dů

vo dy:

Žalovaný vy'ýk'a d l '
c. ř. s.) o tom,' že Žal~~c~cI:~f~ud~, že nepro~edl důkaz (§ 503 č. 2.
obyvatelné, a zastává názor, ž~ ust~~;~~~h dlobre z~~1 a. že tyto jsou
hUJe na místnosti, které jen stavebním úř §d 117 .otlč. zak. se nevzta.
<1byvatelné z dO d'
I"
a em neJsou
k obyv' , 'h d}1vpo u po IceJně stavebních, které však se ve S~l~t~čn()sti
am ' 1. aragraf 118 staveb řádu
10 d
,,'
nelze
. •..•
?'!st!l0stí za způsobilé k tomuto úFelu y;alď' '~e~ovazu]e;h stayeJ;>ní
J~.ltm'kk obývání nezpůsobilé a náje~ce ~3f;e~:ot~0~~~;ek§0~~~~ní,)sou'"
o c. za . od smlouvy ustoupiti protože t k ' ..
věta I
než když obytná _ tedy k obyvlán' • a. ovy pr,lpad je~t ještě silnější
livá S ' •
I urcena - mlstnost Je zdra ' 'k . i
k' p~ay!:e proto nižší soudy použilv předpisu § 1117 tIč V! s od·
pa nezaleZl na tom, zda žalobce věděi . k"
.~,', zak., ale
podle poslední věty zmíněného předpisJ ~a de STIStno~tl nal}m.~, protože
1'. z. nemůže se nájemník tohoto práva ůb o o~ CIS. nar. CIS. 69/16
běží z důvodu sociálně politických o p~áv~c ~~l smIUY!iě( vzdáti, ježto
sir. 323).
nucovaCI srov. motivy

°
~f,a~ ~~~~~~I:í,n~;~ ::í~~~~ ble~,'

čís.

dříve 'l!žr:~f, ~~~6

14781.

Lhůta podle § 46 odst 2 konk ř •es! II •
jej! výpočet plat! předpis § 902 od~. JObč • ~u práva hmotného; pro

2

(Rozh. ze dne 13. prosince 1935, Rv I 1294/35.)
Žalující správce konkursní pod t t, R H
že žalovanému příslušela ;r~J ba'nko~~~~~~vní dům v K. Y,,)
~~~2~~ Ř:ZOZ:I;;;3, nesc.ho~en platiti, pohledávka z b~~é~ ~kt;~
o jeho nescho no t;Jemu, Jen>; znal stav .bank~lVního domu R. M. a věděl
1934 k.
žádh'rd ?n 8 .. nebo 9. ledna
h y P? e av y.upadcovy a po,
stupy teml ucmenými v době úpl'
k placení dosáhl žalovan' ú n~ nese ~p~o~ti b~nkovmh~ domu R. M.
neměl v této dClbě nijakéhJ ná~~~~ho .~aJl;S~'ni sve pohledavky, na něž
telům bankovního domu R M
/ )11l}Z yJO mu oproti ostatním věři'
POTU podle § 33 odst' I a' 3 . na rzovano. sou tu proto důvody k od;
musel věděti, že tímto' právní~ j~d!~ o,dst.. 2 kon~. ř. Ž.alovaný věděl a
t'. an~m JSou 1?oskoz~m ostatní věřitelé
bankovního domu R Maž
poškoditi ostatní věfitel~ lee t~ ~rr;~~ p~e~?d~t;n J~ SpoJen úmysl úpadcův
a 2 konk. ř. Domáhá se iudíž ž I h o a e ,yV? odporu § .30 odst. I
postupů pohledávek. P r v Ý s oau od ~ f~bhlasen! bezúčinnosti uvedených
.
a (I u zamltl. O d vol a c í s o u d,

před~~sl,

za}iš!~~~ j~~ok rfo~~~~k7~o~~U:~:

k

vyhradiv svému usnesení právní moc, uložil prvému soudu nové jednáni
ů vod y: Procesní soud měl neprávem za to, že žalobce
promeškal lhůtu § 46 konk. ř. Žaloba došla k procesnímu soudu dne
17. ledna 1935, edikt o prohlášení konkursu na jmění R. M·ové jako
majitelky firmy Bankovní dům R. M. v K. V. byl přibit na soudní tabuli
konkursního soudu dne 16. ledna 1934. Počátkem tohoto dne nastaly
podle § 2 konk. ř. právní účinky prohlášení konkursu. Poněvadž § 46
odst. 2 konk. ř. stanoví, že odpůrčí žalobu jest podati do roka po prohlášení konkursu, jinak nárok zanikne, nelze včítati do této lhůty podle
§ 902/ I o. obč. zák. den, na který připadá událost, zde prohlášení
konkursu, jíž se počíná běh lhůty. Z toho plyne, že pro lhůtu k odpůrčí
žalobě, v daném případě 16. leden 1934, nepřichází v úvahu a že na
žalobu podanou dne 17. ledna 1935 jest pohlížeti podle § 232 c. ř. s.
jako na včas došlou. Kdyby zákonodárce býval zamýšlel upraviti lhůtu
§ 46/2 konk. ř. odchylně od normy § 902 o. zák. obč., byl by musil
ustanoviti, že se počíná dnem prohlášení konkursu. Procesní soud nerozhodl následkem svého opačného právního názoru, zda je odpůrčí
nárok po právu. Řízení jest tedy vadné podle § 496/3 c. ř. s.
N e j v y Š š í s o u d uložil odvolacímu soudu nové jednání a rozhodnutí.

a rozhodnutí. D

c

•

Důvody:

Ro&tí lhůta podle § 46 odst. 2 konk. ř. Č.
půrčí žalobě jest lhůtou práva hmotného. (Srov.

64/31 sb. z. a n. k odrozh. sb. n. s. čís. 3854
a 9297, týkající se shodného ustanovení § 43 odst. 2 k. ř čís. 337/14
ř. z.). Pro její vypočítání platí proto ustanovení § 902 o. z., avšak nikoliv odstavec I, neboť tento platí pouze pro lhůty určené podle dní,
nýbrž odstavec 2, podle něhož konec lhůty. určené podle let připadá na
onen den posledního měsíce, který číslem se shoduje se dnem události,
od něhož lhůta počíná 'běžeti. Poněvadž tímto dnem jest tu prohlášení
konkursu, jež se stalo dne 16. ledna 1934, končila se jednoroční lhůta
dnem 16. ledna 1935 a žalobu podanou teprve dne 17. ledna 1935 nutuo
proto pokládati za opožděnou.
čís.

14782.

K § 16 zák. čís. 57/90 ř. zák.
Služební poměr rabina; jeho zrušení

výpovědí.

(Rozh. ze dne 13. prosince 1935, Rv I 1956/35.)
Žalobce byl služební smlouvou ze dne 4. července 1929 nstanoven
rabínem žalované náboženské obce. Podle této smlouvy příslušelo oběma
stranám právo zrušiti služební poměr po uplynutí každého kalendářního
čtvrtletí výpovědí nejméně šestinedělní před uplynutím čtvrtletí napřed
danou. Podle stanov žalované náboženské obce (§ 38) schválených
správním úřadem, jest rabína ustanoviti písemnou smlouvou na delší

-

čís.

14782 -

_

čís.

14783 -

907

i

dobu, při čemž lhůta výpovědní pro obec náboženskou nesmí
než šest měsíců. Přípisem žalované ze dne 28. prosince I
lobci podle usnesení představenstva schváleného· ve
představenstva náboženské obce dána výpověď dnem 15.
ku dni 31. března 1934. Žalobou domáhá se žalobce zaplacení slulžnéh();
za měsíce duben, květen a červen. P r v ý. s o u d uznal, že se sluzet'ní
poměr žalobcův skončil dnem 31. března 1934 a žalobu na zaIHa{:ení
požadovaného služného zamítl. O d vol a c í s o u d odvolání VVllnvi>1
vysloviv, že služební poměr žalobcův a žalované dosud trvá.
Ne j vy Š š í s o u d uložil odvolacímu soudu nové jednání
hodnutí.
Důvody:

Představenstvo, zesílené představenstvo a starosta jsou zastupující
a správní orgánové náboženské obce (§ 5 stanov). Do oboru působnosti
zesíleného představenstva náleží mimo jiné ustanovovati, dávati do výslužby a propouštěti rabína (§ 32 a § 34 stanov) a tedy zřejmě i výpověď služebního poměru. Starosta je podle § 23 g) stanov povolán
by vykonával usnesení představenstva a zesíleného představenstva obc~
náboženské. V § 16 zákona ze dne 21. března 1890 čís. 57 ř. z. bylo
stanoveno, že služební poměr funkcionářů náboženské obce židovské jest
ve stanovách upraviti tak, aby rabíni byli ustanoveni na delší dobu,
a postarati se o to, by nebyli propuštěni neoprávněně. V důvodové zprávě
k tomuto .předpisu se praví, že jím má býti vyslovena jenom zásada, že
však, ježto jde o služební poměr mezi obcemi a jejich zaměstnanci, tudíž
o ·záležitost autonomního oboru působnosti, bylo ponecháno provedení
této zásady úpravě ve stanovách. Stanovy žalované náboženské obce
obsahují pak v § 38 zmíněné ustanovení. Rabín jest definitivním zaměstnancem náboženské obce a může býti proto propuštěn jen z urČitých
ve stanovách uvedených důvodů (§ 41 stanov). Byla-li ve služební
smlouvě se žalobcem sjednané vymíněna šestinedělní výpověď, místo
stanovami dovolené aspoň šestiměsíční a byla-Ii podle této smlouvy
dána žalobci šestitýdenní výpověď, vybočili zástupci žalované náboženské obce při těchto právních úkonech z plné moci jim stanovami udě
lené a byla proto i šestinedělní výpověď žalobci daná podle stanov bezúčinná a jebo služební poměr nebyl by jí platně zrušen a .žalobce by
mohl se domáhati na israe!. náboženské obci, by mu platila příjmy služební smlouvou stanovené (§ 40 stanov), jejichž výše v souzené věci
nebyla ani spornou. Než žalovaná obce také namítala a dokazovala, že
žalobce danou mu výpověď ku dni 31. března 1934 sám uznal za účin
nou a že se zrušením služebního poměru tohoto dne souhlasil. Stranám
není zabráněno, aby služební poměr zrušily dohodou i před uplynutím
výpovědní lhůty ve stanovách určené, zvláště když žalobce byl i podle
stanov oprávněn zrnšiti služební poměr kratší lhůtou výpovědní. Před
nes žalované o tomto souhlase žalobcově je tedy důležitý pro posouzení
věci. První soud zjisti!, že žalobce uznal dopisy zaslanými žalované náboženské obci zrušení svého služebního poměru dnem 31. března 1934.
Toto zjištění napadl žalobce v odvolání odvolacím důvodem nesprávného

., d la ího soudu aby tento odvolací
hodnocení důkazů ~bylo te~y vecl ~u;~ov~ ziištění. 'Pokud to odvo,lací
důvod vyřídil a uClml po~ebna cl k ~e dotYčným přednesem neoblral,
soud opom@ul a n~p~e~~z r~~s~e eSPisy i neúplnost řízení (čís. ? a 3
jest mu pičavem
) VYŘY:ní nenFtedy zralé k rozhodnutí (§. 510 ~.}. s).
§ 503 c. r. s.. I
d' ového ·ednání dospel k zaveru, ze
Kdyby odvolací soud na p.odkl~ď ez~ úč;nn~u a projevil souhlas ~e zru;
• lobce uznal mu danou vypove 31 b'
1934 nebyla by zalobm
za
• b 'h
ě'u dnem
. rezna
,
,
k t
t t ěna Nedojde-li odvolac! soud
0šením sluze m o u0!l1!
žádost již z toholo duvodu .o~~ds b~vati· dosud nevyřízenou částí o~vo'
muto závěru, bude se mu, Je..•e}~ rvého soudu že mu žalovaná nabolání, v níž žalobce napad a z[~s1~n~ ~věřila již výkon funkce rabína (koženská obec Q.0 3)1. br.ehn~ usoudit první soud, že výpověď nebyla donání b.ohosl3zby , zk ~e {zrdil žalobce ve svém přednesu.
datečne zrusena, Ja
o v
čis. 14783.
O b ' na
ti' Předpis § 68 mor. hon. zák. vzt~~uje se jen na škody zpuso ene
pozemcích a plodinách honbou a zv~rt. službám při honbě na zvěř je zapoužívání děti ke všem pomocnym
\
7 ák čís 420/19 Sb. z. a n.
. § 7 zák
(§
b
kázáno v~ ec..
'iváni děti při honbě na zvěř pod1~.
.
Kdo prekroctl z az o P.?~~ . dl § 1311 druhá věta obe. zák. za
čís. 420/19 Sb. z. ~ n., r~cl lim I po e
škodu, již při honbe utrpely.

tili· .

(Rozh. ze dne 13. prosince 1935, Rv II 621/33.)
.
h • 1 • už byl přibrán jako honec,
Nezletilému žalobCI bylo na one, k' nZiobou
domáhal se na žaloa
vystřeleno žalovaným Janem 0d-emZ O?. ko porvadateli honby a Václavu
O . ďl Leonar u -OVl Ja
. N· v v ,
vanémJanu ,:OVI,. ae
.h d škody za utrpěné zraněm.
lZSI
Z-ovi jako naJem~~ ho:u!by ncfI r~ajoby proti žalovaným Janu O-OVl a
t~o~~r~uu~~~~ ~a~~~~ily P~al~bu proti Václavu Z-ovi.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

, ,
'
d rávní mylnost (§ 503 č. 4 c.. ř. ~.)
žalobce vytyka ~dvolacl:nu SO~l u P honitby Václava Z-a povmnyu:
proto, že neuznal zalovaneh.o narn:cek přivoděné nedospělému žalo~Cl
k náhradě škody za o;leP!luh r;a ,eve~e °ručí i za takové škody, a to Jak
zraněním na honu, ackO,ltv ~rk n~~l~ ~& 1313 a) a 1315 obč. zák. p~
podle § 68 mor. hon. ~a ., a die 18 zMí 1912 čís. 4 z. z. u~t!'r:oVUJe
ragraf 68 mor. hon. z~k. ze. .
k: vali jest povinen hradlÍ! skodu,
sice, že ten, kdo m~ prav? ho?b~ir[ n~honě' (škoda honbou způsol;>ena).
kterou jeho honebm hoste zpuso,
. dnávajících o škodách honDOU a
Z následujících však ustanov~~l, poJe ení a uplatňování nároku na
zvěří způsobe~ých va upravu JlC,IC~ s§ta~~v míní jen náhradu škod na ponáhradu takovych skod, vyp lyva, ze
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zemcích a plodinách, která v zájmu zemědělství vyžaduje jiné než .
obecné zákonné úpravy. Jsou proto podle honebního zákona sice
pozemků (jak to výslovně ustanovuje § 45 čes. hon .. zák. ze dne l.
1866, čís. 49 zem. zák.) oprávněni domáhati se náhrady škod
zemcích a plodinách způsobených honbou a zvěří, ale nároky na llctUr,n,
jiných škod a nároky jiných honbou poškozených osobll,z~~eob(~~~~~~:1
jen podle všeobecných předpisů o náhradě škody. Pokud Ž,
že mu nebyla přiznána náhrada aspoň podle §§ 1313 a) a I
zák., není tato výtka proto opodstatněna, že žalobce nic netvrdil,
by se dalo usuzovati, že žalovaný nájemce použil vědomě k nm"rlón:
bonu nezdatné osoby, anebo že měl vůči žalobci nějaký smluvní zá'"7ek'
což § 1313 a) obč. zák. předpokládá, neboť upravuje jen ručení v
smluvního práva a nikoli ručení z bezprávných činů (sb. n. s.
10645 a 13799). Žalovaný pořadatel honu Leonard Z. a žalovaný
nik honu Jan D. vytýkají napadenému rozsudku právní mylnost
všim proto, že podle jejich názoru nejednali proti PředPisů':~~~1!~~
o práci dětí ze dne 17. července 1919 čís. 420 sb. z. a n. a že
žalobce na jedno oko neni v příčině souvislosti s domnělým
ním tohoto zákona; a žalovaný Jan D. vytýká také, že on zákon i
nepřestoupil, že nevěděl, že žalobce je nedospělý. V napadeném r02:su.lku
bylo správně vyloženo, že podle § 7 zákona čís. 420/19 a podle OCLUctJlllU
zakázaných zaměstnání připojeného k tomuto § v zákoně při llUUč';U
zvěř nesmí býti dětí ani v jednotlivých případech užíváno k I1WJl11iI1em,
ježto používání dětí ke všem pomocným službám při honech na
zakázáno, a povaha honitby nese s sebou, že se při ní jako při
zaměstnáních o pravidelném zaměstnání dětí nedá mluviti. Že
je zjevno i z odůvodnění vlád. návrhu zákona (tisk. 784), které
jen, že tam, kde se v zákoně používá výrazu »práce«, nelze tím rm:unlěti
příležitostné zaměstnánÍ. Ph zaměstnání dětí při honu nemluví se však
o práci, nýbrž o pomocných službách. Proti názoru stěžovatelů svědčí
také to, že pomocné služby při honech byly uvedeny v seznamu zakázaných zaměstnání nikoli proto, že by byly na újmu zdraví dětí
jejich výchově a že by vyžadovaly značně času nebo námahy, nýbrž
zjevně proto, aby nedospělei bylichrán~i před častými při takových
službách se vyskytujícími zraněními. Ze poranění žalobce bylo'
v příčinné souvislosti s jeho účastí na ho!!.ě, vychází z toho, že je
nepochybno, že došlo k poranění žalobce brokem proto, že byl honcem
na honě, což jest zakázáno proto, aby právě nedospělei byli chráněni
proti podobným zraněním. Mínění dovolatelů, že žalobce by byl zraněn
i kdyby byl již býval dospělý, nemá proto pro otázku příčinné souvislosti
významu. Pokud žalovaný Jan D. tvrdí, že nevěděl, že žalobce byl nedospělý, není v právu již proto, že ve své žalobní odpovědi sám vycházel
z toho že s jeho vědomím se zúčastnil honu nedospělý, tj. žalabce.
Musely tudíž správně k tomuto jeho přednesu nižší soudy hleděti, i když
mu jest na úkor (sb. n. s. 3007, 12487 v úvodech). Kromě toho tuto
okolnost neuplatnil v odvolánÍ. Když však v prOjednávaném případě
oba dovolatelé překročili předpis zmíněného zákona čís. 420/19, stačí
to podle § 1311 druhá věta ooc. zák. pro odsouzení jich k náhradě
škody z překročení zákona vzniklé.
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li výkladu § 1 lit. e) a § 5 zákona ze

!In

e

31 ledna 1922 čís. 40
.
, ,

Sb. z. a n . ,
. ' rakse advokátního koncipienta v advokátru
'alctické zaměstnáni« podle § 1
Samostalna advokalnt P
láři jeho zaměstnavatele nem »pr
.
.
tr.~i a § 5 zák. čís. 40/22 Sb. z. a n.
(Rozh. ze dne 14. prosince 1935, R I 1139/35.)
h ·1 ť. ti Dr O S-a kaudidáta
V r c b u í s o u d v ,P., nevy ove ? ,~nos mor 'v Cechá~h, jímž mu
advokacie do rozho~r;uh vy?oru adv~kť~~c:IMi Idvokáta Dra A. ~-a,
nebyla potvrzena }npravna pra~e 'no že stěžovatel nebyl v advo~atll1
v podstatě proto~ ze vzal za f'kk~za ž~ do kanceláře vstoupil již s umy·
kanceláři v pomeru konCI plen s e a
"
slem vykonávati samostatnou prak~L
N e j v y Š š í s o u d nevyhovel odvolall1.
Důvody:

)

I k advokátnímu řádu čís. 40/22 .

Ustanoven~ § 5 odstavec~lnd~~~~l advokacie praktické zaměstnání

sb. z. a n. predplSU]e pro ': h' • 'mě plyne že to musí býti praxe,
v právní službě u advokata! z ce o~ zre]
ostat~ě nýbrž jako zaměst
kterou nevykonává kau.dldat. a~vo"acle Ja~edem Kárným nálezem byl
nanec advoká!ův pod, ]eh~ ]~enen:.a ~ oruš~ní povinnosti povolání
odvolatel uznan vmnym karnym preSme d~ usti! tím že - nejsa advo·
a poškození cti a vážnosh ~ta~uk Jehol~ .seDr~ A K sa:Uostatně na vlaslní
kátem - prováděl vadvokatm .anc ~l d 26 . ledna 1933 do 16. dubna
účet praksi advokátní, a ,to QO ~e~~u o Ud~okát~. nýbrž vykonával samo1934. Nekonal tedy pr,~vnl s uz, u ~l až 'eho n~oprávněnou samostatnou
statnou praksi v, ka';1ce}an advokat!:,
t~ tímtéž kárným nálezem uZ,nán
praksi pouze ~vym )'~enem kryl.a 'j p vinnosti povolání a poškozem, cl;
vinným kárnym precme~ poru~eněněo vykonávaná samostatná advokalnl
a vážnosti stavu. Takova neopravr; u zaměstnání jaké má na mysli § I
prakse neodpovídá protl)prakh~ke:advok. řádu, 'a není proto započíta
písm. e) a § 5 odst. ( n~ve y I t I na rozhodnutí čís. 7229 sb. n. s.,
telnou. Nepřípadně poukaZUje o~vo :o~ozovanou advokátní praksi advoponěvadž tam šlo o samo~tatn~ P 'československé republiky, nikollv
kátem před převratem mimo uzemdld't
advokacie Do doby od. 26.
. • ě konanou kan 1 a em
.
. d b
.
o praksl neopravnen b
1934 nespadá odvolatelem uvedena o a voledna 1933 do 13. du ~a
193? ani další část tohoto roku, ve
jenského cvičení, konaneho v roce
. -, .e roto bezpředmětnou jeho
které prý nekonal samostatr;0:1raksIČt:n~ Avšak i kdyby odvolatelem
výtka, že mu tato doba mUSI y I ~:Čené ~e vysvědčení Dr. K., nebylo
kárným nálezem bylo pravoplatn~
uvedená doba spadala ~? t?O~~yvJ
by lze onu dobU zapoclSI, 26z 1 d a 1933 do .18. dubna 1934. vyko.
• po celou dobu od
. e n
"
k .
uznano, ze '
. • • 'amostatnou advokatm pra SL
nával odvolatel neopravnene "

d
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Pro .r~zho~ut! o otázce, zda nárok je nárokem ~~~~?~I<!p'r~1{núlr
nebo yereJnopr!lv.n~ rozhoduje, zda strana, jež se domáhá
nebo Jeho spinem, Je ke straně, k níž se tohoto určení případně
tohoto splně~í dOntá~á, jako druh proti druhovi v poměru SOttřaldn(~tl
llne~ v pomeru nadnzenosti a podřízenosti.
_.
, C~koslov~nský stát není, pokud jde o závazky b"',a"'hn uh.~rsl<~hnc
s~tu, Jeho pravnlnt nástupcem a není zavázán bez~~~~:o~~~~~~
zavazlru soukrOntou smlouvou, uzavřenou mezi b
!em, a obcí, pokud jde o povinnosti příspívati k věc:nVim
Jenym s udržováním školy.
(Rozh. ze dne 17. prosince 1935, Rv III 1122/34'
důvody viz Úro
čís. 2368.)
,
Srovnej Úf. sb. čís. 441.
čís.

Příležitostným

14786.

zaměstnáním jež'

, t

",

určené v § ~07 li~. b) zá~ooa Čí~. 221/~~ ~n!~nl§P.;ó'!~~

S~h' Zd' a,n~ Je prace, ktera se zřetelem na obvyklé zaměstnání J'e .
na o nyrn oJ'edinělyrn' a 'e"
"ád'
Zjevel!!
osoby.
'
J z nem r . nym zdrojem výživy pracujíci
.

pod~ §a~~ ~árok,:, na, invalidní rentu není třeba, abypříspěvkové týdny
ve znění zák~~alč~i~~s. 221/24 Sb. z. a, n. ve znění zákona čís. 184/28
N'k l'k
"
.I~4 Sb.,~, a n., nasledovaly za sebounepřetržW
e o, zamestnavatelu kten opomenuli p" h l . . t i '
e.
yalidnímu pojištěni a tím ~u způsobili škod fl • ar ~ante~tnance k inskodu solidárně podle předpisů občanského u,. Jes z povědno za tum
K
'''ť' t
prava.
e z1's c!1' rvalých následků tělesného úrazu a s ním s . ,
,
prac~lVm zpusobi1osti vyžaduje se odborná lékařská 'd poJtene ztraty
ktery takové odborn' 'd
t·
ve omos. Soudce
sám, aniž by přibral ~~~c;~~~e~emá, nemůŽe tyto okolnosti zjišťovati
(Rozh. ze dne 17. prosincc 1935, Rv III 1056/35;
čís. 2370.)
čís.

důvody viz Úro sb.
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Neobsahují-li stanovy spolku předpisů o tom 'ak'

o

m~ valná hromada svolati, může se to státi kauiyrn.l. r:mtoZmPuSOhbodem ,se

zpusobem.

u v

nyrn

(Rozh. ze dne 18. prosince 1935, Rv I 49/34.)
.

Žalobce se domáhá

zjištění, že jeho vyloučení ze žalovaného

~~l~:;:fh~us;~l~~nzo~~~~oa á'rtdíŽd ?ePla) t,!é a žle
vo

U.

S

olku

jest žalobce dále čI~nem
a ze va na hromada ze dne 22,

ledna 1932 nebyla řádně svolána a tudíž k usnášení se způsobilá, ježto
nebyli k ní řádně pozváni všichni členové žalovaného spolku za součas
ného oznámení bodu programu: »Vyloučení členů«, b) že vyloučení žalobcovo se nestalo z důvodů uvedených ve stanovách. Niž š í s o u d y
uznaly podle žaloby mimo jiné proto, že předsedou žalovaného spolku
nebyla při valné hromadě zjištěna způsobilost k usnášení se a okolnost
tu nelze proto již dodatečně prokazovati.
Ne j vy Š š í s o u d uložil prvému soudu nové jednání a rozhodnutí.
Důvody:

Neobsahují-li stanový žalovaného spolku předpisů o tom, jakým způ
sobem se valná hromada má svolati, může se to státi každým k tomu
vhodným způsobem,obzvláště i tím, že se odevzdá pěti členům po jednom pozvání k valné hromadě a že kaŽdý člen předává pozvání dále
svému sousedovi. Předmětná valná hromada takto svolaná je platně
svolána, byli,li o této valné hromadě vyrozuměni všichni členové žalovaného spolku za současného oznámení bodu programu »vyloučení
členů«. Otázkou, jaký vliv má na platnost usnesení valné hromady skutečnost, že jednotliví členové písemně nepotvrdili, že byli o valné hromadě vyrozuměni a že proto zde nebylo písemného důkazu o řádném
svolání valné hromady, netřeba se zabývati, ježto žalobce neupírá usnesení valné hromady platnost z tohoto důvodu. Je-li v jednotlivém pří
padě platnost usnesení valné hromady napadena z toho důvodu, že valná
hromada nebyla řádně svolána, ježto nebyli pozváni všichni členové.
nutno v takovém případě zjistiti vhodnými průvodními prostředky, že
byla svolána řádně, v daném případě že byli pozváni všichni členové
a že byl oznámen jako bod programu »Ausscheidung der Mitglieder«
(vyloučení členů). Tento důkaz mohl býti podán v souzeném případě
jedině výslechem všech osob, které byly v době valné hromady členy žalovaného spolku. Ježto však nižší soudy tuto rozhodnou okolnost nezjistily, zůstalo řízení v obou stolicích vadným a bylo třeba již z tohoto
důvodu rozsudky obou stolic zrušiti. Otázkou, bylo-li označení bodu programu »vyloučení členů" dostačující, neměly se nižší soudy vůbec za'l:lývati, když žalobce toto označení bodu programu pokládá za dostačující
a z toho důvodu platnost svolání valné hromady nenapadl. Kdyby tudíž
bylo zjištěno, že valná hromada byla svolána řádně, t. j., že byli o nf
vyrozuměni v.šichni členové za současného oznámení bodu programu
»vyloučení členů«, musel by se soud zabývati otázkou, stalo-li se vyloučení žalobce z důvodů stanovami připuštěných.
čís.

14788.

K § 297 a) obě. zák. Důvod tohoto ustanoveni.
Hlediska rozhodná pro posouzení otázky, zda věc jest přlslušenstvint
nemovitosti.
Podmínka kupnJ smlouvy, že dodaný předmět jest kup/telí až do úplného zaplaceni předán pouze do uživáni, že nesmí se státi příslušenstvím

-
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n~movitosti a že kupíte! výslovně
. v
mm ~ nemovitost! přlslušenstvím t ~ take ~říká.

pr~va učiniti věc

e o, nema pravmch účinků, UOlo:1nu;ii.

obchazení zákona.

(Rozh. ze dne 18. prosince 1935, Rv I 345/34.)

Žalobkyně domáhá se v l b '
stroje s příslušenstvím ~~,o oJ ~a zalovaném vydání ch:ladícíll0
práva vlastnického až do ú ~c, e Jej prodala žalovanému s VVlll'o.clo.,
nebyla. Podle obsahu ku Dlho
,P n~ o zaplacení kupní ceny jež
Jovaný s tím že stroJ' J'ePt
hsdtu, jejž žalovaný schvál;'1
zaplalceTb
, I v,
s mu o evzdá . d
' 'UllDlasU
up ns ~aplacen, že nesmí také t Vol' n l.~n o užívání, pokud
zazden~m spojen, a sVolil k tom~orb 1 s?,:cast bu~ovy, i kdyby brl,ebl1de
ke stroJI dala podle § 297 a) obČ J: Sl za.lobkYETe své vlastnickl
s ? u d Y vyhověly žalobě p r v Ý .szak. tmhoyne poznamenati. N Ž'
nemu byly odevzdány st~· v d o. u z techto d ů vod ů'
s
Nes.měly, pokud nebyly z~b~ az o UP!!1 ého zaplacení jen do' tl?,,,.;.",
S DI zazděním spojeny a v ~ceny" tvont! sou~ást budovy i
ve smYslu § 297 a) ob v ,za ovany. svohl take k tomu ab
:nenati knihovně na ne~o~~l~s~la Sl vlastnické právo k~ str~jů~L.m"lO'Dk1mě.·
zalovaný výslovně práva b t 1, • kde byly stroje umístěny Zřekl
š~~S1;'í:n té!o nemovitosti' a ~:o~J~ ~t~:~r~~1 s12 0jením s neu{ovitostí jJr1SI',_
~klvaill. Zrekn~tí takové není proti d b ~, ze se ':lu odevzdávají
do
za ona neplatnvm. Nehl dV'
o rym mravum a není ted
nosti příslušenšt'
v e e ,;ill ~ tomu nutno uvážiti 'eště . t } podle
~Iastn!kem v~troj;1 Vi~;ť n§b~~l~b :tro\ ktel} bYI.po~tave~ ~~ ~eoJ~~k~
senstvl patn ... i vedlejší věci be c. :;;a ~ vyslovne stanoví: do příslu

'h

o

~~~rř~bt~r~~I:;:~; ~Š~~ v;~~{ník ťl:f,h:b;~~jfch~~a1:I~e hr~:-'b~ti;

Jeste nebyl a proto ani spo' ení ec n! ,y vlastDlkem chladícího zaří:e~
Povahy 'příslušenství. Pok~d ko~eČ~~' .~Iavní ~en:lOhlo vzařízení to na~:
mohl hytl odsouzen jen k vrácen' t J ~o o na:nltku zalovaného že b
~Pllátky a náhradě vynaloženého zl S}OJy
prOl!, v:ác~ní zaplac~né ji~
~a obou domáhá se pouhéh
. e12 seDl zapomllla, ze žalobk ě s "
JakÝ':lk?liy způsobem dala n~ .~~daJ~1 dodané~o zařízení zpět, ~niž V~JI
Do~~ha-h se pro datel dá) vO, ze. ch~e V1!bec ustoupiti od smlou y
ne~uze kupitel požadovl ~; ~~c6 flkoh,v vsak ustoupení od smlou0'
pla~lll, a nemůže z tohoto dŮVOd: o vrtseno, .co již na kupní cenu za:
I o, edně, této námitky ustanovu'
za ,z?vati, vydání věcí. Ostatně
v~?raz~neho, práva vzíti si dodl~, kUJl~1 !ISt, z~ použila-li žalobkyně
~{I~a~eh splatky U§iněné, jelikož tyt~ ~~~žTtt' h'pet, l}ev:~~í v. takovém
o ne o za opotřebení a i s t' t
Tf razem pUJcovneho a dpodep~av j~j souhlasil.
lm o ustanovemm kupního lishl žalovaOný
N e J v Ys š í s o u d ul VOl
'
hodnutí.
OZl prvemu soudu nové jednání a roz. Důvody:

Yrozh. čís.

11200 12106 133
~
dodané vlastník~ nemovitosti 12 ~~. ~ s. vy!ožil nejVYšší soud, že
up neho zaplacení a ve smyslu § 294 vy
prava vlasmického až do
o . za . trvale spojené s nemovi-

~trlJ~

Ja ?;:

tostí, aniž by si dodavatel vymohl knihovní poznámku podle § 297 a)
obl'. zák., stávají se příslu.šenstvím nemovitosti, vystupuji z vlastnictví.
dodavatele, stávají se vlastnictvím majitele nemovitosti, se kterou byly
spojeny a proto věcná vlastnická žaloba dodavatele jest bezpředmětná.
Nižší soudy však při posuzování této otázky vycházely z podmínek kupního listu ze dne 14. června 1931 a jeho ustanovení, že dodávané chladící zařízení jest žalovanému až do úplného zaplacení předáváno pouze
do užívání s tím, že nesmí státi se příslušenstvím nemovitosti a že žalovaný výslovně se zříká práva učiniti zařízení spojením s nemovitostí
příslušenstvím této. Z těchto ustanovení kupního listu usoudily, že dodané chladící zařízení nemohlo se státi příslušenstvím nemovito~tí, že
tedy i žalobkyně nepřestala býti jeho vlastnicí a proto vyhověly žalobě
žádající vydání dodaného ,chladícího zařízení. Názor ten není správný.
Důvodem ustanovení § 297 a) obč. zák. bylo zabezpečiti hypotekární
a jiný úvěr, který výhradou práva vlastnického byl podrýván. Zákon
chtěl zabrániti tomu, aby z nemovitostí nebyly na škodu věřitelstva
vytrhovány důležité a mnohdy právě nejcennější součástky a nutno tedv
předpis ten vykládati přísně a důsledně. účel jeho byl by zcela zmařen,
když by v poměru mezi přímými smluvníky, kde věřiteléeveI1tuelně na
spor ani nemají vlivu, zásada tato neměla býti u.znávána a dodavatel,
který nezachoval opatrností v § 297 a) obč. zák. uvedených, mohl stroje,
třebas podle § 294 obč. zák. s nemovitostí spojené, požadovati· nazpět.
Podmínky kupního listu o zákazu spojení zařízení s nemovitostí a nemožnosti státi se příslušenstvím nemohou míti účinku, poněvadž byl by
tak obcházen zákon. Zda nějaká věc jest či není příslušenstvím nemovitostí, nutno posuzovati podle toho, zda vedlejší věc možno podle názoru
hospodářského styku a zásad považovati za příSlušenství, totiž buď že
jest s nemovitostí trvale tak spojena, že ji bez porušení odstraniti nelze,
nebo aby šlo o takovou vedlejší věc, bez níž hlavní věci nelze užívati,
nebo o níž zákon neb vlastník určil, aby jí trvale pro hlavní věc bylo
užíváno. Nemůže tu ani obmezení vůle vlastníkovy, zevnímu světu
ostablě nijak nepoznatelné, míti proto vliv na posouzení, zda dodané
zařízení stalo se příslušenstvím, čili nic. Námitka žalovaného, že nemovitost, se kterou chladící zařízení snad bylo spojeno, není jeho výhradným vlastnictvím, nemá na posouzení věci vlivu. Spoluvlastníci mají
podle § 828 obl'. zák. právo společnou věcí volně nakládati a v případě
shody představují jednu osobu. Že by zde mezi spoluvlasblíky nemovitosti byla nějaká neshoda, není ani tvrzeno ani jinak nevyšlo najevo
(rozh. čís. 13220, 13312 sb. n. s.), úvahy tyto podrží v tomto případě
svoji závaznost, bude-Ii kladně zodpověděna otázka, že dodané chladící
zařízení je příslnšenstvím nemovitosti ve smyslu §§ 294, 297 obl'. zák.,
kdyžtě nižší soudy zřejmě považovaly je za stroje ve smyslu § 297 a)
()bč. zák. Nejvy.šší soud nemohl však ihned rozhodnouti ve věci samé,
ačkoli uplatňován je pouze dovolací důvod nesprávného právního posouzení, poněvadž nižšími soudy nebyl vyřešen základ námitky dovolatelovy, zda tu běží skutečně o případ slučenství nemovitosti čili nic.
Na prvém soudu bude, aby podle zásad shora vytčených projednal se
stranami, zda žalobkyní dodané chladící zařízení stalo se příslušenstvím
nemovitosti žalovaného, či pouze živnostenského podniku hostinského a
Civilní rozhodnuti. XVll.
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řeznického tam žalovaným provozovaného, zda lze hlavní věci i bez tétn
vedlejší věci vůbec užívati, či jen v obmezeném rozsahu, kdy a jakým
způsobem nastalo trvalé účelové spojení věci vedlejší s hlavní věcí. V tom
směru nechť soud za použití § IS2 c. ř. s. dotazy na strany objasní skutkové údaje pro řešení věci rozhodné a případně nabídnuté důkazy pro-

vede, a podle výsledku znova rozhodne.
čís.

14789.

Obecní dávka z nájemného a poplatky za používání stok a za
vážení smetí (§§ 38 a 28 zák. čís. 329/21 Sb. z. a n., dodatek IV
nař. čís. 143/22 Sb. z. a n. a dodatek I cit. vládního nařizení) nellOžívaií
přednostního pořadí při rozdělení nejvyššího podání za nemovitost.
čÍs.

,
'b' t čí odezření trestného činu a účelnost
stata t?hoto pr~stup~u, nYl r,z s ~ 10 Povšem třeba aby poručenský soud
stíhár:L P~ stranc~ orma n~tť~e~anželskému ot~i nez!. Milady Z. bylo
r
" zák nýbrž měl poručenský soud buďto
prohl asIl , 'f,e sv?IUle, ab§Y
zavedeno nzem podle , VyZIV. 8'~ živ zák učiniti nebo návrh po·
návrh na stíhání p~o 'prestup~\ §kého ~tce' pro přestup~k ten zamítnouti.
ručníkÚ§V 9n\pot~~st~:oti~p~~~~ snávrhu na stíhání pro řečený přestupek)
podle
Cl ~ za "
(atrovnickému) soudu (rozh. 14263 sb. n. s.
svěřeno porucenskemu, OPk'
udě aby návrh ten nyní učini'!' Proto
bude proto na porucens em s o ,
. Iv . " . e usnésení re~šak není ještě usn~sení prvého sou~u§ aIó ~ds/~l~~l<jna čís. 100/31
kursního soudu P~z311koVnn:, pOl rO;~o~a ze dne ll. prosince 1934 čís. 251
sb. z. a n. ve znem c. . CIS. z
sb. z. a n.

t

Rozh. ze dne IS. prosince 1935, R III 396/35; důvody viz Úr. sb.
2373.
čís.

14790.

Předpoklady pro návrh na trestní stíhání pro přestnpek podle § 8
vyživ. zák.
Usnesl-Ii se poručenský (opatrovnický) soud jen na svolení ke stíháni
výživou povinného podle § 9 alim. zákona, neučiniv sám samostatného
návrhu na stíhání, není v tom nezákonnosti podle § 46 (2) zákona
čís. 100/31 Sb. z. a n.
(R020h. ze dne 19. prosince 1935, R I 1289/35.)

Po ruč e n s k Ý s o u d svolil usnesením,hy proti nemanželskému
otci nez!. Milady Z-ové bylo zavedeno trestní řízení podle § 9 vyživ.
zák. Rek u r sní s o II d nevyhověl reku mu. D ů vod y: Stěžovatel
tvrdí, že má četnou rodinu a starou matku, kterou musí živiti, že nemá
nemovitého majetku a jeho výdělek ze živnosti těžko stačí na skromný
život vzhledem k velké konkurenci a k jeho trvalé invaliditě, a slibuje, že
bude hledět výživné platiti, jak mu to poměry dovolí, což prý dosud ne"
bylo možné,' ale tím není vyvráceno stanovisko napadeného usnesení,
podle něhož stěžovatel dosud na výživné nezaplatil nic, vymlouvaje se
jen tím, že výživné nebylo na něm žádáno, a podle něhož dále poručenka
je nyní bez zaměstnání a bez výdělku a musí být vyživována svou matkou, bez jejíž péče by byla vydána nouzi; je tedy stěžovatel důvodně po,
dezřelý z trestného činu uvedeného v § S uvedeného zákona a proto prvý
soud právem udělil svolení k tomu, aby bylo navrženo stíhání stěžovatele
podle § 9 uvedeného zákona.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
D úvody:
Z doslovu dovolacího rekursu jde najevo, že uplatňuje nezákonnost,
avšak neprávem, neboť předpokladem pro návrh na trestní stíhání pro
přestupek podle § 8 vyživ. zák. není, by byla již zjištěna skutková pod- ...

čis.

14791.

, .
.
k esního soudu oddělení pro
I od~olaci S>O:1;1d )~y~~~gzh~:~~e °pflslušným k jednáni o žalobě
pracovnt, sPO'1' l~z. v '
. .
je sporne oddelem tehoz soudu.
> .
'
(Rozh. ze dne 19. prosince 1935, R I 1317/35.)

nr
g;o/~a~~v;fi ~~:l~io~~evzn~~la žal~vaná

,
k
'h
udu v Č oddělení pro spory
Žalobce podal zalohu u o resm o so ,
'22 '.. a 1934 před
25 odst I a
. racovní Rok k zahájení sporu byl kor:an dne '.

~oudcem: ved?ucí~

§ 4 odst. 2 zak. CIS.

0ť1t;'3nf

'.'
'h ' b 1 spor zahalen Soudce,
námitku věcné neeříls~nos;Io~f~1~~:n~~ní~ ž/se této námitce 'Vy~ovuje
vyslechnuvo tom za, ~ e" p , 'ak k návrhu žalobcovu postoupIl tuto
a že se žaloba odmlta, zaroven vs
,
' u oddělení téhož
s. sli~fo~:í onoho usnesení
žalobu podle § 261 poslední ,od~ta,:ec c.
soudu. Strany s~ vzd:IYbdlru~n:l~~ťr~~~~á~ v jednání před řádnýn:
a souhlaSIly s tIm, a Y dY o 1 nI " tečně podle žaloby. O d vol a C 1
P r v y' s o u
uzna cas
, d h'
sou dem.
, , ' IOb
šil rozsudek i s řízením mu pre C ,aze~,o,u d k odvotl~m s~a a žC:lob~ odmíH maje za to, že k rozhodnutI ropro zrna ecno
,
IIclm
, b I '1'" říslušny' soud pracovm.
, '
zepre Y vy u;t;e p
d I "1 od"olacímu soudu by o odvolání vecne
NejVYŠSl sou
U OZl
•
,
rozhod!.

r

Důvody:

Oddělení okre~ní~o ~?ud~

pra~ov~í ~~z;o~~~d~~~~~P!a~~:

pro spory,
že pro spor jes! ,vec~e pnslus~y~ sou~fadn~2To~st. 3 zák. čís. 131/31
slušnosti jsou ra~t;e so~dJ vazan~ ~dv~a~í jenž proto nebyl oprávněn
sb. z. a n. a hyl 11m vazan 1 sou " .. Ustanovení §§ 471 čís. 7 a
otázku ~onečně roz~odnut?~. z~~~~ž~es~~OkU o nepřísluŠnosti sO,udu ~
494 c. r. s. nelze
PIOUZII", káží podle § 42 odst. 3 j. n. zavazne
o zmatečnosti z toho p ynouC! pre
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rozhodnutí oddělení pro spory pracovního soudu v Č. ze dne 22.
1934. Právní názor, na němž se ono rozhodnutí zakládá, není
závazný pro soudy při rozhodování ve věci samé. Protože odvolací
nedbal vylíčeného stavu věci, vytýká stěžovatel právem, že jeho USlleStmí'
odporuje spisům a jest právně mylné.
čís.

(Rozh. ze dne 19. prosince 1935, R I 1367/35.)
P r v Ý s o u d povolil podle § 370 ex. ř. k návrhu žalobce na

kladě nepravoplatného rozsudku odvolacího soudu, jímž byl

uznán povinným zaplatiti žalobci žalovanou pohledávku, »jak to
pouští vyrovnání«, zajišťovací exekuci. V návrhu uvedl žalobce,
vymáhaná pohledávka obživla podle § 67 vyr. ř. Re k u r sní s o u
návrh zamítl.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
ů

14793.

Předpis § 106 horn~o ~kona není donucovacúu pravidlem právním;
pojem donucovacího predptsu.

(Rozh. ze dne 19. prosince 1935, Rv I 112/33.)

14792.

Byl-Ii žalovaný odsouzen zaplatiti zažalovanou pohledávku s 0""01,,,_
šenstvím, »jak to připouští vyrovnání«, nelze povoliti proti němu
ťovaci exekuci, i když vymáhající věřitel v exekučním návrhu ÍVl'dil
nastaly podmínky obživnutí celé pohledávky podle. § 67 vyr, ř.
'

D

čís.

v od y:

Jde o otázku, zdali podle nepravoplatného rOZSudku krajského soudu
jako soudu odvolacího, jímž byl žalovaný uznán povinným zaplatiti ža- ...
lobci částku 4.811 Kč 30 h s příslušenstvím }>jak to připouští vyrovnání«, .
lze povoliti zajišťovací exekuci po rozumu § 370 ex. ř., tvrdí-li vyma,
hající věřitel v exekučním návrhu, že nastaly podmínky obživnutí celé
pohledávky podle' § 67 vyr. ř. Právem odpověděl rekursní soud k této
otázce záporně. Také tituly opravňující k exekuci k zajištění podle § 370
ex. ř. musí vyhovovati předpisu § 7 ex. ř. tak., že po nastalé pravoplatnosti, pokud se týče po uplynutí lhůty, ustanovené k plnění, podle nich
lze povoliti i exekuci uhražovací. Z titulu musí proto nejen býti patrno,
kdo jest oprávněn a kdo zavázán, nýbrž i předmět, způsob, objem a čas
dlužného plnění. Tomuto požadavku není v souzeném případě zadosti..
učiněno. Shora uvedený rozsudek poukaZUje povšechně na obsah vy.
rovnání, žalovaný není proto uznán povinným zaplatiti celou tam uve.
denou částku, nýbrž pouze ve výši, odpovídající vyrovnání a ve .
kách tam stanovených, jejich splatnost rovněž z rozsudkového
samého nevyplývá. Také výrok co do úroků, jež podle rozsudku nutno
zapraviti až do zaplacení, stal se dodatkem »jak to připouští vyrovnání«,
neurčitým, .iežto podle § 30 čís. 1 vyr. ř. úroky z osobních pohledávek
za dobu od zahájení vyrovnacího řízení nemohou býti v tomto řízení
uplatňovány, ale doba ta v jedině rozhodujícím rozsudkovém výroku není
uvedena. Ani objem ani čas dlužného plnění nejsou tudíž přesně sta.
noveny. Ježto náležitosti § 7 ex. ř. musí býti zřejmy již z exekučního
titulu, nelze je nahraditi pouhými tvrzeními v exekučním návrhu. Re.
kursní soud proto nepochybil, zamítl-li exekuční návrh.

Rozsudkem rozhodčího soudu, o jehož bezúčinnost jestl!-xn~ ža10váJ.l0'
b la žalující uhelná společnost uzr:ána povinnou nahrad~tr, zalovanyn,t
J d z ůsobenou jim prý na JejIch domku po<;ldolovanrm." P r v y
u Jznal podle žaloby zjistiv, že
nebyl znzen; na
'kl dě řádného stavebního povolení, takze nepozlva, oc.hran~ § 106
~~r. azák. Předpis ten jest nezměniteln~~ předp~sem praY?lm" dusleclken:
~ h ž rozhodčí výrok je podle § 595 CIS. 6 c. r. s. bezucrnny. O d v o
ce
o
'I
I a c í s o u d žalobu zamlt .
v
, ,
N e j v yš š í s o u d nevyhovel dovolanl.

~k~

dům )alovanJc~

d

Důvody:

Co .est vyrozumívati pod donucovacími právními předpisy, zá~on
'kde nJestanoví plyne to však z označení »donucovací«. Jsou to pre?
nt
. ichž zachování žádá zákon bezvýhradně, takže k n~m musí pnp:~y, soud při rozhodování i když se jich strany nedovolavaly v(srovn.
4575 4913 sb. n.
býti
o t?m, ze tako.' mio piedpise~ není ustanovení § 106 obecného ho~Olho zakona p~dle
~~hož majitel hor neodpovídá ~a Škody r.r~ b~dovach, v~dovo Jec ~
.. , h zařízeních která byla zřIzena bez uredOlho staye~lll~ho povole~
~nJ~lovém poli t~prve po jeho propůjčení, neboť vdomaha.h s~. vbstm
b'eklů 'ež dolováním byly poškozeny, náhrady skody pa maJltelr ,~or,
o
J b' ati z úřadu otázkou, zda objekty ty byly znzenx be} u;~d:
~íh~e s~v~1e~í po propůjčení dolového pole, nýbrž ,možn? k Ol pnhlrzeh
.' t ~dy byla·li žalovaným majitelem hor takovat? n,,;mltk~ ve sport;
Jen e
't kže se může beze všeho majitel hor vzdal! teto namltky, co~
donucovacího
o. o.
.
d t ') Z t h plyne že nejde pf! ustanoveOl
rozh.o
nu l.í predpls
v o ? po rozumu
'
§ 595 CIS.
vo
6 c...
ř s a nepochybil ,proto
d
~dv~~~~f~~~d když zamítl žalobu, kterou ~~ žalobkhně, ~om~há &:~~~
aby rozsudek' rozhodčího soudu byl prohlasen za ezucmny z
v
§ 595 čís. 6 c. ř. s.

tl

~o~; čís

~.). Nemůže

pochybno~tr

1 '

~d~~~~j:' p~jmu

předpisuvprávního (~ro§vnl'0'6shor\u:e~~e

čís.

K § 1440 o. z.

14794.
v

'řič' ě smě

kompensaci nehodí se vzájemné závazky d,:puracm ~ l? m, ok proti depuracmmu nar u.
něných nemOVItosti, am I?en~zni pohledávka
v. (§ 410 c ř s) také peněžní
i když je žádána alternativmm zmocnemm
• . .
~

•

suma.

,

•

vv

(Rozh. ze dne 19. prosince 1935, Rv I 1662/33.)

918

-

čís.

14795 _

-

čís.

14796 -

14797 919

k ?alo~ci ~omáh~jí se ~a žalovaných výmaz knihovně zajištěn'
ove po leda~ky ~sl. statu (depuraci), jak se k tomu z .
pvplah
~~Iouvou, s hm,}~ se m.ohou osvoboditi od této povinno~yaza I
c~stky 15.~?0 Kc zalobcum. Proti žalobě na 'tr • I
. z::~~~~:~I~
ruzne penezité pohledávky. Niž š í s o u:f l i za o(am ~ ..
neuznavše namítané pohledávky za způsobilé k y uzčtna ~ podle
Ne]' vy' • ,
d'
•
zapo em.
s s I S o U v otazce, o niz jde, uvedl v

1.

důvodech:

'" .Ž~lobci domáhají se na žalovaných obstarání výmazu knihovně
Jlsten~ pop~atkové pohledávky čsl. státu (dE:pura(:e). Předmětem
upl~tnovaneho nároku nejsou tudíž j'eJ.llz·e,
určité :~dí~á;tlž~~""
vany~h.
Podle
§ 1440
n~ste!n?rodé
. .Nelze
tedy obč.
také zák.
namítati k v~~~~čte~~P~~~ji:~:~l(l;~~~:~~~I~~id
Zi
ruz~a )ednam nebo nároky na jednání s peněžními nárok
•.•
ne~eE1\J:ic o~olnost, že žalobci navrhli odsouzení žalovaných ob.,,atm'.n'
z~llnen .0 yym~zu.s dodatkem, že se tito mohou osvobod"!" d
neho plnen! slozemm část.ky 15.400 Kč se 7% úroky ode' dne 5 ř" ...•
9~0, neb~f ·~eJde ~ o obligaci alternativní podle § 906 obč zák ~ §J~~
" J. n., nybrz o zavazek s jediným předmětem plnění I'
'.
,
vykupu (alternativa facultas podle § 410 c ř s) V t ~ e ,s mo}nos~
nelze však namítnouti k započtení vzá' . . "
a ovem pnpade
(viz rozhodnutí čís. 10685, 11749 sb. n]~Jnou penezltou pohledávkou

k'

f

ov.

v pouhé zakládání zápisku. Tomu brání předpis § 210 odst. 2 c. ř. s.
a tvoří jednání proti tomuto zákazu důvod zmatečnosti uvedený v § 477
Č. 8 c. ř. s., k němuž jest přihlížeti podle předpisu §§ 494 a 513 c. ř. s.
z moci úřední.
čis.

14796,

Smlouva služebni, jíž byl zaměstnanec ustanoven v podniku zaměst
navatelově vrchním číšníkem na zpropitné a se zavázal, že bude ze svých
příjmů př~pláceti na ostatní číšníky a kupovati noviny, nepříčí se dobrým mravum.

(Rozh. ze dne 19.

prosin~e

1935, Rv I 1752/35.)

Žalobce byl zaměstnán ve vinárně žalovaného jako vrchní číšník od
roku 1926 až do 16. února 1933, kdy byl s okamžitou platností pro·
puštěn. Podle smlouvy služební nedostával fixního platu, nýbrž jen
stravu a zpropitné od hostů, z kterého odváděl měsíčně na číšníky částku
400 Kč a zakupoval měsíčně časopisy a noviny, čímž vydal celkem
15.660 Kč, jichž vrácení se žalobou domáhá, tvrdě, že smlouva toho
obsahu odporuje do'brým mravům a je proto neplatná. Žaloba byla zamítnuta s o u d y vše c h tř í s I o I i c, ne j v y Š š í m s o ude m
z těchto
důvodů:

čis.

14795.

K uslanoveni § 477 čis. 8 c. ř. s.
Pokud zápisek podle § 265 c. ř. s. nahrazuje jednací protokJol.
(Rozh. ze dne 19. prosince 1935, Rv I 214/34.)
!,ří ústním jednání, konaném dne 24 ún·
1930
• .
v~ny zamítnutí žaloby na náhradu škod ~ ř ora
, ~avrh0.v~1 z~lo-

~~;~~k o~e~hot:~~~~~i ~~r&e~1 :ěj~ro~~~l;'~~~~:~~~:I~t:j~~~~~fi;~jťO
d

lmu
PEůvodní návrhy, jakož i návrh na' zamít~~H žalob ~
!lar? u]
pred~es žalovanéh?, který ve sporu už nic jiného nl;'ře~ries~el~ :,~cl}~
s o u y. neu~l!~ly zalobní nárok důvodem po právu.
.
i Z S1
N: J v 'f s S i S o u d zrušil z podnětu dovolání oba rozsudk
zmatecnosli a uložil prvému soudu nové jednání a rozhodnutí.
y pro
Důvody:

Zápisek k protokolu může se týkati jen jednotlivých prohláš ' t
ve smyslu § 208 čís. I a 2 a § 209 c ř s ne. ' •ak
'"
em ~.ra~
celé věc} (m~te~iáJie 263" 297).a n~h~aŽ~va~rtla~S jedia~~C!l~o~~;~IHZ~~
plsek predl~~eny .z~lovany~ tvorí takovou náhražku jednacího roto'kolu
Kdyby se pnpoustel takovy postup, mohlo by se ústní jednání ~vrhnouti

Smlouva stran, kterou hyl žalobce ustanoven v podniku žalovaného
vrchním číšníkem a se zavázal, že bude ze svých příjmů připláceti na
ostatní číšníky a kupovati noviny, nepříčí se dobrým mravům. Strany
uzavřely smlouvu služební, pro niž podle § 6 zák. čís. 20/10 ř. z. platila
smluvní volnost. Podle pravé podstaty ujednané smlouvy měl platžalobcův mimo stravu záležeti ve zpropitném, jež jako vrchní číšník obdrží
od hostů, ale nepatřilo mu celé zpropitné, nýbrž jen část, jež mu zůstala
po srážce podílu spoluzaměstnaných číšníků na zpropitném, a částky
vydané na noviny a zápalky. Cástky připadající na ostatní číšníky na
zpropitném přijímal žalobce ve skutečnosti jen místo zúčastněných spoluzaměstnanců a pro ně. Takové ujednání nepříčilo se dobrým mravům.
čís.

14797.

zákon.
Podmínka nároku podle § 3 zák. čís. 4/3\ Sb. z. a n. není splněna,
když výživou povinný nepracuje jen prolo, že nemůže na jíti práci.
Alimentační

(Rozh. ze dne 19. prosince 1935, Rv I 1896/35.)
Žalobkyně tvrdíc, že žalovaná podporuje jejího manžela tak, že sí
nehledí výdělečné činnosti uložené mu předpisem § I alim. zák., domáhá
se na žalované zaplacení toho, co jí měl její manžel na výživném zaplatiti. Niž š í s o u d y zamítly žalobu, o d vol a c í s o u d z těchto

-

920

čís.

14798 _
-- Gis. 14799 921

~lů vod ů; Manžel žalobkyně R. v poslední době
zadnou trvalou práci nalézti nemohl. Pracoval a
nerlr",cm,ol
a z to~o ,výd§lku přispívá na dítko, kleré má se žalobl<v"nlC
a na d~n detJ nemanželské, jež má se žalovano Z
W~"CJle 80
VOdIlI, ze by R. úmyslně zan db' I "
.u"
nelze tedy
YYlzl;~va~l
povmnost
ke své
želce, žalobkyni. Když však ~a ay~
ze za o yne .neporuš!l svoji
lační povinnost pak tu není

'd

o"

zák. ,Čí~. 4/31 ~b. z. a n. Jeitli~/bk1~1 Gro r~cení tř~tí. osoby d"leum§en.. ;
um~zneno, aby dostál svým značn' mY. . u zaloy~.ne,. Je !u tím spíše
kdyz vz~ledt;.~ .ua kritické poměJ pia~~~~~os~e;1 V~C.l ~ěh de~em, zV,láště
Ne J VYS S 1 S o u d nevyhověl dovolání: e e je o nem trvaly.
Důvody:

Nárok žalobní jest opřen o § 3 r
'k N .
žalCYbu podle § 2 cit. zák. Podmínk~~~á~~k' ejgr t§ed y o yod:l1užnkkou
ten, kdo nemá zákonné povinnosti,
.u po e 3 CIt. zak. jest že
jiných prostředků jiného tak že ~iP~~gkd~jeJ~~f>:.toyá!1ím výživy n~bo
m~ v § I cit. zák. Bylo ~jištěno, že m:nžel žal bkecn,.e Jcmnostl, uložené,
nasel pracl, pracoval a že pokud
o yne aroslav R., když
důvodu, že nemohl žádnou' ráci ':~l?rac~val, stalo se to jenom z toho
v poslední době. Z toho Ply~e žen~Eh, a ze z tohoto ,dů~odu nepraCoval
proč nepracoval po celou dob~ po rkltVere prac~lva}, a hm.Je tedy zjištěno
Vych'
,o
u me zalobkym
, ,azl''I'1 se z tohoto skutkového
zjištění d'd
k
' vy'ž'vn'
,1
e, pIatiti.'
ze zalovaná nepodporovala Jaroslav R' Oj e se pravmmu ."sudku,
zde tedy schází tento předpoklad ža~b;í1~: ~~~~. § 3 ahm. zak. a že
čís.

14798.

Třebas prvý SOUd nepo'al d
'h
odst.. 2 zák. čís. 251/34 Sb. a ::., ~~~ ~d~~~~dku dol0ž~u podle čl. IV
~da jde o spor pracovní a ro>:řešil-Ii . tu
' soud oprl!.vnen zkoumati,
jednati podle předpisů ~ odvolacím
,to otazku kladne, byl oprávněn
ID ve sporech pracovních.
(Rozh, ze dne 19. prosince 1935, Rv I 2350/35.)

i.

J::e

V žalobě na placení služebních
··tk"
'
dan•e ~o I: lednu 19'35
u okresního soudu ve V. dovolal se l~zbc u,
o pr!c. soudech. P r v ý' s o u d z a, o ,e;rYs ovne pre.dplsu § 42 zák.
dolozku podle čl. IV. čís. 2 zák Čí~l~~~/~~Iotu nepojal do rozsudku
s o u.d potvr~iv rozsudek prvéh~ 'soudu nezrní .s . z. a n. O d vol a c í
Suz~!e spor jako spor pracovní ale jednal ml edr rozsu<!~u, z~a po·
ze tn soudců z Povolání z nichŽ . d
• a roz o v senate slozeném
Řízení před odvolacím s~udem byl~ pe~o~~~dsedal'dal ze dvou přísedících.
o prac. soudech.
eno po e predplsu § 33 zák.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovol' , V
pracovní pOdle §§ I 2 a 42 zákona č's 13~/~1 sa,0tázce, zda šlo o spor
z. a n. a zda odvolací
soud byl řádně obs~zen ve srn slu u~t~n v "
9~e ll. prosince 1934 čís. 251 Ysb, z. a nO ~n! cl, IV. odst. 2 ,~áko!:,~ ze
ucmnosÍ1 tohoto zákona (čl VI
I Vt )., jezto spor byl zahajen jlZ za
.
. . pos . ve a , uvedl v

pr

h

v

v

•

důvodech:

Žalobce uvedl v závěru žaloby, že příslušnost okresního soudu ve V.
se opírá o § 42 zákona čís. 131/31 sb. z. a n. Ze spisů není zřejmé, že
by se byla některá strana domáhala v průběhu rozepře toho, aby řízení
bylo prováděno podle předpiSŮ o řádném řízení podle civilního řádu
souddho. Otázka, zda jde o spor pracovní podle §§ I a 2 zákona čís.
131/31 sb. z. a n., nebyla prvním soudem probírána ani řešena a roz·
sudek prvního soudu nebyl označen jako vydaný v řízení podle zákona
o pracovních soudech, jak to jest předepsáno v čl. IV. odst. 2 zákona
čís. 251/34 sb. z. a n. pro rozsudky vydané v pracovních sporech okres·
ními soudy, které jednají na místo pracovních soudů podle § 42 zákona
čís. 131/31 sb. z. a n. Ani v odvolání ani v odvolacím sdělení se strany
vůbec neobíraly uvedenou otázkou. Odvolací soud se sice v rozsudku
nezmínilo tom, zda posuzuje tento spor jako spor pracovní, ale jednal
a rozhodoval v odvolání v senátě složeném ze tří soudců z povolání,
z nichž jeden předsedal, a ze dvou přísedících. Z protokolu o ústním
jednání odvolacím vyplývá také, že byla věc před odvolacím soudem pro·
jednána znovu ve smyslu § 33 zákona čís. 131/31 sb. z. a n., a také
v hlavě rozsudku se odvolací soud označil jako »odvolací soud ve vě·
cech pracovních«. Z toho jest dostatečně zřejmé. že odvolací soud, třebas
se o tom výslovně nezmínil, zkoumal též otázku, zda jde o spor pracovní
a že si ji rozřešil kladně, že právě proto jednal a rozhodoval v senátě
sestaveném podle § 32 zákona o pracovních soudech, a to způsobem pře·
depsaným v § 33 téhož zákona, a že tento senát uznal svou příslušnost
pro jednání a rozhodování o odvolání vzneseném ve sporu pracovním.
Tomu nevadila okolnost, že první soud nepojal do svého rozsudku doložku podle čl. IV. odst. 2 zákona čís. 251/34 sb. z. a n., neboť uvedené
ustanovení zákona neobsahuje žádné sankce pro takový případ, a jeho
patrným účelem jest, aby pracovní spory byly projednávány aspoň v pod·
statě podle předpisů zákona o pracovních soudech i tehdy, koná-li se
řízení o nich u okresních. soudů, příslušných podle § 42 zákona čís.
131/31 sb. z. a n., ovšem s vyloučením ustanovení o přísedídch v řízení
\' první stolici. I podle názoru dovolacího soudu jde tu o spor ze služebního poměru založeného soukromoprávní smlouvou, vzniklý mezi žalob·
cem jako zaměstnancem a žalovanou obcí jako jeho zaměstnavatelkou,
a to o spor o služební požitky (§§ I a 2 a) zákona čís. 131/31 sb. z.
a n. - srov. rozhodnutí čís. 14234 sb. n. s.). Dovolatel sám zdůrazňuje
v dovolání, že jde o spor pracovní. Dovolací soud dospěl proto k závěru,
že odvolací soud byl řádně obsazen a že napadený rozsudek byl vynesen
příslušným odvolacím soudem ve sporech pracovních,
čís.

14799.

K § 163 obč. zák. Nemanželské ditě nemůže se platně vzdáti, práva
domáhati se zjištěni nemanželského otcovství zploditelova.
zaluje-Ii o uznáni nemanželského otcovství osoba zletilá, musi prokázati právní zájem na be>:odkladném zjištění tohoto právního poměru.
(Rozh. ze dne 19. prosince 1935, R II 561/35.)

čís.

-

922

14800 _

-

čís,

14800 923

Žalobkyně, již zletilá, domáhá se n v I
'
v
otc~vství. P r v Ý s o u d žalobě nev h v~. za ova~e~ zalobou uznání
zle,tllá se smírem vzdala práva žalo~a~v~ IProto! ze zalob~Y?ě již jako
skeho otcovství. O d vol a c í s o u d vvh~~vaneh,: o uznam nemanžel.
mo~, zru.šil rozsudek prvého soudu a II IĎži! dIV svet;J~ us,!e~ení právní
nuh; D u vod y: Soud odvolací nesdT ,mu no~e lednam a rozhod_
kyne vzdavší se žaloby na uznání ot I I n~zor ~l0'eho soudu, že žalob.
podati,. nebot' alimentační povinnos2°~:~~~ane.m~zet tkakoyou ž!llobu více
zasahule do práva veřejného v ří adě n Jes a ov~~o razu, který
p~vl?nosti domovské obce se stal~tto .. esc~OP!lOSÍ! d!tete ~ výživě a
vyZIVU ltete, takže prava na zji'
stem otcovství se nelze zříci.
N'
v ..
e I v Ys S I S o u d nevyhověl rekursu.
Důvody:

. ,Právní názor napadeného usnesení ž . t b '.. ,
p:~ya nemanželského dítěte domáhati se' zj"~tJe~
ezuc!nnYt;J vzdání se
S
VUCI zploditeli, poněvadž jest to neza<:latei .em ,!ema~z~lsk~ho otcovství
(s;-ovnej rozhodnutí 1818 2587 sb
) ne] prayo dltete, Jest správný
mltl žalobní žádost na uz~ání otcov~t~i s. d esthze t~cg první soud zavodu, že se žalobkyně vzdala pravoplatrťě° an?u pr~Í! zalovanému z dů
Se jinak zabýval žalobou věcně rávem a ~avazne tohoto práva, aniž
prvního, soudu. Stěžovateli jest 'pBsvědčitizrfsll odv~~ací sou<:l r?z~udek
·~raÍl. otazku oprávněnosti žaloby i s hledi~k e )es~ pn rvozho~ovam pro.
lest l~n. na uznání nemanželského otcovstvt zalryby urcova~l. Žalováno
takova lest statusovou určovací žalobou P d \§k 163 ob. zak.). Zaloba
že má žalobce právní zájem na tom ab o ?11~ ou U!čovací žaloby jest,
f.~ nejdří~e najisto postaven soudnín'r roIh~~~~~)ni(r~2~ ktevrý j)de], byl
lze porucensky soud ve smyslu § 16 rv' <:l'1
c. r. s.. estporučenstvu dítěte zmocnění k podádí za
vn: bl Cl novel);' ~ obč. zák. udělil
otcovství, tkví v tom i v povaze nároku o, Y ?a ,,!znam nemanželského
~jišt~ní a netřeba jej zvláště osvědčovafralmv z:lem na be~odkl~~ném
Vo

~b)~l~i ~:o::á~~~ě~!.~
uznání nemanžel~kéh~sv~!C;Vs~~f.zT~jeťtnťř~~!
l

měI1!, kte~žto

zájem

me~í nbýf?i~~~lak~~~ ~JIS~en~ to~otov právního po-

10~~lho n~roku prokázán. Zdali Žalobkyně m YfYk ve~ny 'pre;IP?~lad .za-

VZIÍ! na pretřes a o tom jest rozhodnout'
a a ovy pravm zaJem, Jest
stva spravedlnosti k § 228 c. ř. s.).
I v rozsudku (odpovědi ministerčís.

14800.

Odpůrčí řád.

, Strana v odpůrčím sporu žalovaná m' v
'tar'
v
davk~ věřite~ova není vykonatelná, nýbržuze ž::amlhl~~eten, ze,lX!hlepo pravu, zejména že nikdy nevznikla.
po
av a mm vubec
(Rozh. ze dne 19. prosince 1935, Rv II 862/33.)

Kontumačním rozsudkem krajského soudu v M, O. byl manžel žalované František D. odsouzen zaplatiti nynějšímu žalobci 45.547 Kč 30 h
s příslušenstvím do 14 dní pod exekucí. Tato pohledávka žalobcova stala
se vykonatelnou, mobilární exekuce proti Františku D-ovi byla však bezvýsledná. Pohledákvka tato vznikla podle přednesu žalobcova v roce
1929, kdy manžel žalované utvořil se žalobcem obchodní společnost a
jest v podstatě jeho závazkem z účasti na společenském podnikání. Dne
17. února 1930 prodal manžel žalované této za 25.000 Kč své nemovitosti, ač podle názoru žalobcova tyto nemovitosti mají cenu aspoň
120.000 Kč. Tím byl žalobce zkrácen. Žalovaná kupujíc tyto nemovitosti
musila věděti a také vMěla o zkracovacím úmyslu svého manžela, s nímž
sdílela společnou domácnost, a věděla o jeho závazcích, jaké mu ze společenské smlouvy vzešly, zejména i o jeho závazku, nahraditi ztrátu společnosti ve výši, v jaké byl také skutečně k náhradě odsouzen. Domáhá
se proto žalobce, by žalovaná byla uznána povinnou trpěti, by bylo na
nemovitosti, jíž se jí dostalo od jejího manžela, vloženo právo zástavní
pro vykonatelné pohledávání žalobcovo, přiznanému rozsudkem proti
manželu žalované. P r v Ý s o u d uznal padle žaloby. O d vol a c í
s o u d nevyhověl odvoláne
N e j v y Š š í s o u d vyhověl dovolání a uložil prvému soudu nové
jednání a rozhodnutí.

Duvody:
Žalovaná namítala a namítá především, že žalobci proti Františku
D,ovi nikdy žádná pohledávka nepříslušela. Jest řešiti otázku, je-li
strana v o<:lpůrčím sporu žalovaná k této námitce oprávněna. V odpůrčím
řádě čís. 337/14 otázka ta výslovně upravena není. Kdežto ve starší
literatuře byla otázka ta sporná, zastávají novější spisovatelé (viz Ehrenzweig: Kommentar zur Anfechtungsordnung z r. 1916 str. 486; Leh.
mann: Kommentar zur Konkurs-Ausgleichs un<:l Anfechtungsordnung
z r. 1916, II. díl, str. 226; Bartsch-Pollak: Konkurs-Ausgleichs-Anfechtungsordnungen und deren Einfiihrungsordnung z r. 1927 str. 1041)
názor, že mimo konkurs muže odpůrce věřitele, který odporuje právnímu
jednání svého dlužníka, namítati nejen, že pohledávka věřitelova není
vykonatelná, nýbrž i že pohledávka ta není vůbec po právu, zejména že
nikdy nevznikla. Námitky ty má odpůrce věřiteluv proto, poněvadž svoje
právní postavení neodvozuje od dlužníka, nýbrž hájí se z vlastního
práva. Břemeno průvodní je pak rozděleno tak, že věřitel má dokázati
vznik své pohledávky, jeho odpůrce má dokázati své námitky. Dovolací
soud sdílí názory uvedených 4 spisovatelů. Nebot' právní moc rozsu<:lku,
jejž si vydobyl věřitel proti dlužníkovi, nevztahuje se na (}dpurce dovolatelova (§ 411 c. ř. s.). Mimo to je správnost uvedených názoru notvrzována i tím, že odnurčí řád (§ 10 čís. 337/14) ve <:lvou případech dopouští
uplatnění odpůrčího nároku také pro pohledáVky, které dosud nejsou vy,
konatelné, a to uplatňuje·li se odpor námitkou ve sporu, který zahájil
odpůrce odporovatelův (oopurce postiženého věřitele), a uplatňuje-li se
odpor v řízení o rozvrhu výtěžku docíleného exekucí. V těchto případech
nemuže býti pochybnosti o tom, že odpurce odporovatelův může popírati,
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že odporovatel má pohledávku proti dlužník .
)Iyne .z akcesorní
povahy odpůrčího nároku. Nebot' podle § I
.
odporovati právním jednáním, která se tOk .~ P: ~a.ll ze !lll~~
le!ll uspokojení věřitele. Nemá-Ii někdo p;hfjd .d~uzmko~a !~em, za úče
n~roku na uspokojení své pohledávky a
~ av u, ~em ventelem, nemá
mmu jednání. Není důvodu proč b t t n~ma am pr~va odporovati právjednávaném případě. Poněv~dž se ;ižlí °s~:~hy nem~ly plati!i také v pros tohoto hlediska vznesla žalovaná zůst I Y ,:~zabyvaly pamltkami, jež
z tO!lOtO důvodu dovolání vyhověti.' K do a o J~Z~~I ~usym a _bylo již
nam v první stolici. Proto byly podle § 51~lneJ\ r~zem_ bude t~eba jed~udky obou nižších soudů a věc vrácen
o s. c', r. s,. zruseny roz'
jednal a znovu rozhodl. Na soudu rvnt s~°1!du prvm stohce, aby dále
o další námitce strany žalované že j~jí man?l;ce ?~d~t_aby také uvažoval
v 9., zda věřitel o tom jměn'í věděl a ~e ~a)~s e polovIC! pozemku
k uplnému uspokojení.
z a jmem to by bylo stačilo

dobývaného uhlí na haldu, výslovně dovolatel přiznává. Je notorické, že
takové haldy hoří, dovolatel má však za to, že samovznícení
haldy je pro důl věcí .nepředvídanou, ježto celá řada hald nehoří. Než
dovolatel přehlíží, že za vyšší moc lze pokládati jen takovou skutečnost,
která nemá svou příčinu v provozu podniku a s kterou provoz nemůže
počítati, tudíž která jest vyvolána okolnostmi s provozem nesouvisejícími.
Za takovou okolnost nelze pokládati samovznícení haldy, neboť jde
o okolnost, která provozem horním samým je vyvolána a ku které by
nikdy nedošlo, kdyby se odpadky dobývaného uhlí nevyvážely, jak io
provoz horní vyžaduje, na haldy. Nejde tu proto o vyšší moc, nýbrž
o nepřímou immisi, již podle skutečností, nižšími soudy zjištěných jest
považovati za kromobyčejnou, převyšující míru podle místních poměrů
obvyklou a podstatně ztěžující užívání pozemků.
'
některé

čis.

čís.

14801.

K § 364 a) obč. zák.
.
Za vyšší moc lze p'fikládati jen k t - t · v provozu podniku, s níž provoz n::nXž:cno~it1t~Z ~~~. svou přičinu
okolnostmi s provozem nesouvisejíclmi.
po.
a Jez jest vyvolána
(Rozh. ze dlle 19. prosince 1935, Rv II 927/33.)

Žalob~yn_ě jest vlastnicí pozemku u domu čís 222
,.
dou, v nemz provozuje živnost hostinsk . T'
spl1le~l~u,zahra_
zabrado~na haldu dolu »V.«, jež po někOI~~' k~t~ ..r~ahta pnl~ha svou
toho tvorí se plyny které částečně
'k" ro u jlZ outna. N asledkem
lobkYllě tvrdí, že tyt~ plyny jsou tak Š~~d~!1 pa 'pozem~k žal?bkYllě. ?-~:
pozem~k a do místností hostinsk' ch v tako;~ a ).edoyate, a v!uka)l n_a JeJI
n~ majetku, živnosti i zdraví, Jeboť vnika ~ ~~e, ze ]I zpus.ob!ly s~ody
~erou daleko převyšující obvyklou míru 1 / o. PdlynkY ,n~ jeJI majetek
zak. a stěžu'í b "
_ _ . , ' ja pre po lada § 364 obč
Z toho důvob~ d~ž~dl: :en~~ot~~~a~~VYkl~b uŽdíval.lí jejího vlastnictví:
uvedené. Niž š í s o u d y uznaly čá mt v n~ 'radY1 s~ody v žalobě blíže
s ecne po e zaloby
N e J. v y s- S- I, S o u d nevyhověl dovolání.
.
Důvody:

Jde. o to, zda žalovaný jako vlastník dolu k - _ ' . .
. .
~alda, !e povmen nahraditi podle § 364 a) 'bč n~mu~ nalezl sporna
Jl upl~tnovanou. V tomto směru namítá žalova o, ._ z~k. _~alo~kym .škodu
takova honestihá protože tu nejde o
.. ny pre e~s.lm, ze povmnost
moc (viz maior). Náhled jeho že by tu ~~gr~~o~_.tmmlsl,. nýbrž ,o vyšší
§ 364 a) ~bč. zák. j!,st majitei povinen nahrad;~s~o~~~d~~' "!kld" ~~dl~
Pkrovoze~ J,eho hormho podmku vzešla, bez ohledu na svi s o. ~ , ežra
normalmmu provozu horního podniku .patř' t ov d ov za.vmem . e
I ez o vazem odpadků

14802.

K §§ 419 I, 515 c. ř. s.
Do rozhodnuti zmnitajíciho návrh na opravu vyhotovení rozsudku pro
nesouhlas s rozsudkem prohlášeným může býti po uplynutí odvolaci
lhůty podán samostatný rekurs, třebas v době doručeni tohoto usnesení
nebyl rozsudek dosud pravoplatný.

(Rozh. ze dne 20. prosince 1935, R I 1324/35.)
i

P r v Ý s o u d nevyhověl návrhu žalobcovu na opravu vyhotovení
rozsudku pro nesouhlas s rozsudkem prohlášeným (§ 419 I c. ř. s.).
Rek u r sní s o u d odmítl samostatný rekurs do tohoto usneseni
proto, že nesouhlas ten mohl býti vytýkán jedině v odvolání.
N e i v y š š í s o u d uložil rekursnímu soudu, by o rekursu věcně
rozhodl.
Důvody:

Podle důsledné judikatury nejvyššího soudu (srovn. na příklad rozhodnutí 14187, 12795, 10727 a zejména čís. 8017 sb. n. s.) může býti
odložený rekurs (§ 515 s. ř. s.) podán samostatuě, není-li tu již dalšího
rozhodnutí, jež by bylo lze napadali. Zejména jest přípustný samostatný
rekurs do usnesení, jímž návrh na opravu rozsudku byl zamítnut,
nabyl-li rozsudek, jenž má býti opraven, již formálně moci práva. V době
doručení napadeného usnesení prvního soudu, jímž byl návrh žalobcův
na opravu vyhotovení rozsudku zamítnut - dne 9. září 1935 - nebyl
sice rozsudek soudu I. stolice ještě pravoplatným, poněvadž byl doručen
dne 9. srpna 1935 a nešlo o věc feriální podle § 224 c. ř. s., ale přípust
nost rekursu jest posuzovati podle dne jeho podání, t. j. dne 23. září
1935 a tehdy onen rozsudek již byl v moci práva. Žalující strana mohla
sice od 9. do. 14. září podati ještě odvolání, ale strana nemůže býti nucena, aby jen pro možnost podati vyhrazený rekurs podávala odvolání,
domnívá-li se, že dosáhne nápravy opravou rozsudku, jak to § 419 druhá
věta c. ř. s. (a to i z moci úřední) ustanovuje. Mohl by dokonce nastah
případ, že by strana ani pravidelné odvolání podati nemohla, protože
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!Jy šla

do odvolací stolice již jen s věcí bagatelní (srv. např rozhod'
C1S. 13921 sb. n. s. a č. 1253 sb. m. spr.) Bylo proto'
nulI
rekursu do odmítavého usneeení rekursního soudu' vyhověno.
čís.

14803,

jazykocvý zákon.
, B~lo-1i přís!~šnlku ~enšinového jazyka doručeno soudní rOj:~~~r
Jen v !eho !l'enslOovém !az~ku, nebylo tím porušeno jeho právo
a nep~sobl tento n~pravny postup soudu zmatečnost.
!-h~ta ~ opravnemu prostředku počíná se od doručení tohoto
zem, nlkohv teprve (Jde dne kdy bylo straně k dodatečné . .. "á(losti
doručeno vyřízeni v jazyku ~tátním.
JeJI ~

. odvolací lhůta žalobkYl!ě doručením ,něme<;kéh~ vyho!ovepí r~zsudku
k rukám jejího procesmho plnou mocI vykazaného pravmho zastupce,
tedy dne 26. dubna 1935, a že, poněvadž každá strana má jen jednu
odvolací lhůtu, návrhem j~jí~o zákonného ~~stupce o doručení Vy~oto
vení rozsudku v jazyku statmm nemohla býti snad pro tohoto zalozena
zvláštní odvolací lhůta odchy~ná od odvola~í lhůty pr? st;anu sam?tno';l.
Tento návrh proto nemohl mlh vlivu na beh odvolacl lhuty v projednavaném případě, obzvláště ji nemohl pI-erušiti anebo staviti, a odvolací
lliůta proto skončila se pro žalobkyni dnem 10. května 1935.
N e j v Yš š í s o u d nevyhověl rekursu z důvodů uvedených v právní
větě tohoto rozhodnutí dodav, že žalobkyně byla nadto zastoupena ve c
sporu právním zástupcem svého jazyka a rozsudek byl tomuto zástupci
doručen, takže nemá ani proto důvodu ke stížnosti.

(Rozh. ze dne 20. prosince 1935, R I 1349/35.)
, Ne~letilá žalobkyně, zastoupená práveím ochranným oddělením
.
skeho u~tavu pro péči o dítě v P. jakožto svým zákonitým zástu ~e:
pO,da~a zal~bu ,v j31,zyc~ ~t~tním.•Prvý soud, v jehož obvodě b dt e,;,
statn}ch obcanu pnslusmku menslllového jazyka německého a jiniiž b \'
I ohe, strany, don;čil právním jejich zástupcům rozsudek' toliko v ~l
me,cke~ ,:"yhotove;ll a to d!1e 26. ?!lbl!~ I ~3~. Dne 10. května 1935 žádal
pr~vn: zastupce zalobkyne, rovnez pnslusmk menšinového jazyka o d
rucem vyhotovení rozsudku v jazyku státním. žádosti té bylo VyilOV' orozsudek ve státním jazyku vyhotovený byl doručen zástupci žalobk:ě
~d 29. květ~a 1935, jenž d?e 12. června 1935 podal odvolání na poštu
vol a c I s o u d odmltl odvolání pro opožděnost. D ů vod :
žalo~a byla podána ve státním jazyce a měl proto prvý soud hned Yů:
~odne ro~sudek vyh~t?viti a doručiti též a především v jazyku státnfm
trebas obe stra'2Y ~ Jejich právní zástupci jsou příslušníky německé ná~
rc:dno~tl; Dorucem pouze německého vyhotovení rozsudku jazykovým
pre~l?lsum !levyhoyělo fčl. 37 jaz., nař. z opaku, § I jaz. zák.). U~tano
vem c~. I! jaz. nar. toh~o znamena, že zástupce strany nemůže pro svoďi
vt~stn~,narod~ost upla~ovat! j.azyko~á práva menšinová, když tato n~
pr~sl~sl strane, samo.tne, netyka se vubec souzeného případu. Toto poru~em J3zykovych predpisů však nemů~e míti vlivu na počátek odvolací
~huty.po?le ~ .~6,4 c. ~'.. s. ~ylo-h tohz vyhotovení rozsudku doručeno
vtra:,e pr;slus~jlcl men~lllovmlU jazyku k mkám jejího procesní plnou
moc~ vykazaneho. a, .temuž jazyku příslušejícího právního zástupce
~ trebas u P5m~~em jazyk?vých p!edpisů - toliko v tomto menšinovém
!~zyk,u, n~mt;z~.JI z tohoto jazykove vadného vyřízení vzejíti ve věci samé
za.dna pr.avm uJma, ~ožnost hájiti svých práv ve věci samé jí nebyla tím
niJak odl!ata ~!ll zk\ac;na a ,;e vča~ném podání odvolání nebylo jí tím
am v nejmenSlm braneno. Nazor, ze v takovém případě doručení r02sudk~ by bylo vůbec zmatečné a bezúčinné a že proto odvolací lhůta před
doruce~:m rO,zsudku yy~otoveného ve státním jazyce by nepočala běžeti
anebo z3'do~1I o dorucem takového vyhotovení podanou v odvolací lhůtě
by se pre!usI!~ anebo staVila, by se nedal uvésti v soulad s ustanovením
§ 464 c. r. s., ze odvo,lací lhůta nemůže býti prodloužena, ani by se nedal
ody?dlt~ z ustanoveni anebo z ducha jazykového zákona a jazykového
nanzem. Z toho nutno usuzovati, že v souzeném pI-ípadě počala se
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K § 1483, prvá věta, obČ. zák.

14804.

.'

•

ZárUční prohlášení není zástavou ve smyslu § 1483, prve vety, obe.

zák.

(Rozh. ze dne 20. prosince 1935, Rv I 2620/33.)
Žalovaná zaručila se písemným prohlášením do 60.00~ Kč. za firmu

K., jíž byly svěřeny žalujícím státem pr~ces!a.vitels~é. Ponevad~ fmr;a K.

neodstranila závady jez byly na stavbe zjlsteny, uClml tak svym nakladem žalující stát a požaduje náhradu j~ho v ~alované výši n~ ž~!ované
z důvodu jejího rukojemství. Žalovana na~mtla proh zalobe ~ez promlčení nároku. P r v Ý s o u d uznal podle zaloby, o d vol a c I s o u d
žalobu zamítl. D ů vod y: Záruční listina, jíž má. žalují~í v r~ou,
byla podle znění podmín~k pr~. rroveclení stavby sje?na?yc~ slozena
jako vadium a kauce a ma slouzIÍl jako zastava za veskere naroky stavebníka, žalujícího, proti podnik~te!i;. šlo o ~Io~yu r~kojemsk0!l po?le
§ 1326 obč. zák. Avšak zástavm ventel.muslmltl moznost z predmětu
zástavy, kdyby pohledávka jeho v určený čas. splněna neby!a (§§ 447:
448 obč. zák.), realisací zástavy se uspokoj:tL LIstma vsak :,ak~ada
pouhé osvědčení nároku a závazku (§ 294 c. r. s. a § 1346 o~c;z~k.),
sama o sobě nemá ceny majetkové, jí pouze se utvrdIl oblIgac~1 n~rok
věřitele vůči hlavnímu dlužníku a závazek tohoto (~ 1346 C1bc.•zák.).
Na jejím podkladě m~že věřitel svůj náro~ v~či rukOjmímu uplamov~tJ,
nemůže však dražbu její žádali (§ 461 obe. zak. a ~§ 26~-282 e3'.' r.):
Žalovaná zaručila se za řádné provedení prací ctavltel,skycl1 pro me~m
budovu firmou K. a žalující domáhá se náhrady .nakladu spojeneho
s provedením nutných a ne?dkladný'sh. o!,fa.v na vadném díle firmy Je
Podle tvrzení žaloby byly zavady zjlsteny pn superkolaudacl, p~ovedene
dne 24. února 1928, a práce opravné provedeny byly podle učtů ze dne
18. října, 20. listopadu a I. prosince 192831 7. ~rpna, 1929)de ~ spravu
pro vady díla podle § I 16! ,obč. zák. a predm~em z,alobn;ho naroku je
náhrada škody žalobci vzesle vadnym provedemm dlla, narok tento byl
však proti žalované uplatněn teprve žalo'bou, podanou dne 24. hstopadu
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1932, již po uplynutí lhůty tříleté a je tudíž promlčen (§ 1489 obč.
aoc. zák.
zálL, podle kt,:ré]]tó

Poněvadž o zástavu podle §§ 447, 448, 451 a 461
může se žalobce dovolávati ustanovení § 1483 óbč.
právo zástavní se nepromlčí.

N e jvyŠš í sou d

nevyhověl

dovolání.

Důvody:

Je nerozhodné, zda se žalovaná před procesním soudem
také prekluse nároku, pokud by šlo o nárok ze správy, když namítala
že nárok je uplynutím tříleté lhůty promlčen, čemuž žalující stran~
odporovala mezi jiným také poukazem k předpisu § 1483 'Obč. zák.
Odvolací soud mluví sice také o nároku ze správy, ale uvádí hned,
předmětem žaloby je náhrada škody a do,vozuje na základě
'
skutkového zjištění o době superkolaudace a podání žaloby, že nárok
promlčen. Třebaže odvolací soud uvádí, že záruční listina, kterou
žalující strana v rukou, byla složena jako vadium a kauce a má "lllllZltJ
jako zástava za veškeré nároky žalující strany, je zřejmé, že odvolací
soud ji za takovou ruční zástavu, jakou má na mysli § 1483 obč. z. o.,
nepovažuje, což také blíže odůvodňuje. Nelze přistoupiti ani na fikci nebo
konstrukci ani na výklad, jaký podává žalující strana podle domnělého
úmyslu stran. Pro úmysl stran nebylo uvedeno nic než obsah zadávacích
podmínelL Obsah jejich však v odstavci 15 nedává dosti podkladů
k extensivnímu výkladu žalující strany. Firma K. byla ovšem povinna
složiti vadium, které by přešlo v kauci, což je zajisté účelem vadia.
Vadium mělo býti složeno na hotovosti nebo v cennostech, na kterých by
mohlo vzniknouti zástavní právo. Od této povinnosti mohl se však
uchazeč podle zadá vadch podmínek sprostiti také záruční listinou.
Jestliže byla taková listina vzata do úschovy žalující strany, nevzniklo
tím zástavní právo na listině, která není cenným papírem v technickém
slova smyslu, nýbrž zůstalo jenom při zajištění zárukou (§ 1343 ooc.
z. o.), kterou zadávací úřad podle zadávacích podmínek uznal za pří
pustnou. Na základě onoho záručního prohlášení mohla ovšem žalující
strana proti žalované uplatniti všechny nároky, jež by byla mohla uplatniti proti firmě K., pokud nároky ty nezanikly promlčením, jež liberuje
také rukojmí. Jestliže se tedy žalující místo ruční zástavy spokojila jenom
záručním prohlášením, nelze to vykládati beze všeho tak, že přes to
mělo býti zabráněno také promlčení podle § 1483 obč. z., jehož podmí·
nek zde není, když ani není jisté, zda si zúčastněné osoby při právním
jednání, o které šlo, onen předpis obč. z. uvědomily.
čís,

14805,

Na rozluku manželství nelze uznati z jiného
žalobou uplaitněn výslovně jako takový,

důvodu,

než který byl

(Rozh. ze dne 20. prosince 1935, Rv I 2358/35.)

rozlu.~u ,manžel~tví ,0I;řel Ž~lob~ .~~~o Ji~~~; °v~~f~~~t

žalobu na
důvod opětovného tezkeho ubhzovam na, CI.
t Z ,kud' de o vinu ža.
rozluku z viny. obou st~an, dO ds~~á~i~ ,S ~i~I:nd :nJž~m d~pusti1a hrubé
lova~é, p;oto, 3'e se ~vy~ p;y!"spatřovati dlužno těžké ubližování žalobCi
manzelske nevery, v cemz
YShl § 13 lit. e) rozl. zák.
•
ve sm.
••,
d
'tl žalobu, by mauželství bylo rozlouceno
NeJvyssl sou
zaml
z viny žalované.
D

Byť říze~í

ů

vod y:

ovlá~án3

~~sadO~l~~ft~tř;;~~I,~o~d l~:~~

i
rozlukové
bylo
jest vázán navrhy stran. potu : ze nemuT~n~ ovšem domáhal se podle
dů~o~~, než kter~ 'fFlattnť- ~Y1t:~~~ce:ětovného těžkého. ubližování na
znem zalobl ~oz ~ Yb a.~ v žalobním návrhu nadbytečne uvedeno bylo,
Sti, a nerof ? ov~~ y, ~ůvodu hlubokého rozvratu inanželské~o; nebylo
ř s že odvolací soud vyslovil rozluk~
ze se po,:,o t;Je ro,z a z 405

.

?r~~~~:::~r~:~:~~:~~: ~~:~ti~b~i~v~~~o~a~\~~,Ufe~re~:~~~~~ris~~

takové ~eoz~a~il. Ja~ z ~red1é'=~~ ~e~~~c~v~ů~~Jtlež přivodily hluboký
žalovane SClZlm l!luzem len) . Jk těžké ubližování ve smyslu § 13
rozvrat manželsky, n:k?I~,vsak.]3 jakou' zajisté bylo ono dopisování si
lit. e) r~z1. z.á~. Man~e s a t;~ver~šem spadati pod pojem tě7,kého ubli:
í " 13514 sb. n. s.). ,Lee
žalovane s C1Zlm muzem, muze o,
žování podle § 1~ li!. le~ rozl; za~. t:t~ lČi~~' nespatřoval těžké ublinehledíc k tomu, ze za o ce sam. ..• ,
•
ho toto jednání žaložování, netvrdil a neby!o p~ot? am zJi~~eno! ~e s~íkoří 'emu způsobené
vané těžce ~otkl? na.c!l a ze J~ P~Si~O ~ř~d~~kl:dem těAého ubližování
a j ím nya§~e;~;t c~í ~~:t~~~~ebd~olací soud ~ebyl proto hO dle d~sa~y
~Ýš~m~~e~ené oprávněn vysloviti rozluku manzelstvl z to oto uvo u
žalobcem neuplatněného.
čis.

14806.

§ 879 odsl 1 obč. zák.
. kt' I h
K pf•edp'su
I
" h : dnáni ]'est p'Osuzovati jen podle obJe !Vn c
Nemravnost pravnt 'O Je
,
t'"'t \' a sll'"" proP oměrů.
ť "'tel zavázal druhemu s'Ou eZI e 1 z
, Ui:dnant , Jlt?~ ~~ousoue~~že (nep'Odá nabídky), neodporuje samo
Vise ze se nezuca~u... '
o s~bě ještě dobrým mravům,
(Rozh. ze dne 20. prosince 1935, Rv II 882/33.)
o

o

..

•

, .
•
•
odá nebídku r .... ské továrně
Žalovana Ujednala se, zalobcel!l, ze ~~ se nebude dále starati o svou
na stavbu železobetonoveho ,komm~ha 1z že však jí žalobce zaplatí 3%
nabídku na prove~ení komr~ z/~~' stavba železobetonového komínu
provisi ze stavebm sumy, u e- i
59
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čís.

-.Čís.
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hrůžkou že žalovaná podá nižší nabídk!!.

zadána, což se pak také stalo. Žalované však provise nebyla žalobcem
vyplacena a namítá ji proto žalovaná započtením pro"ti žalobou vymáhané
pohledávce za provedení stavebních prací. První soud pokládal smlouvu
o provisi za nemravnou, tudíž podle § 879 odst. I. obč. zák. za nicotuou
kdežto odvolací soud žádné nemravnosti v uvedeném jednání neshledaÍ
a prohlásil je za platné. Následkem toho neuznal první souď kompensační pohledávku za pravou a odsoudil žalovanou k zaplacení zažalované
pohledávky, kdežto odvolací soud uznal za oprávněnu i vzájemnou pohledávku a zamítl žalobu.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Jádrem sporu jest jen otázka, zda se smlouva uvedeného obsahu
dobrým mravům. V té příčině jest předeslati, že se strany v první
stolici přely jen o to, zda došlo, či nedošlo k ujednání, jak je žalovaná
tvrdila, a že se procesní soud zabýval otázkou nemravnosti smlouvy
v rozsudku sám od sebe. Tento postup nebyl v opravném řízení vytýkán,
takže zůstává v dovolacím řízeni mimo úvahu. Následky postupu prvního
soudu se však objevily v jiném směru a jdou až do třetí stolice. Procesní
soud totiž svým názorem strany překvapil,' nedav jim příležitost, aby
k němu zaujaly v první stolici stanovisko .. Následek toho byl, že se spor
o tuto otázku rozvinul mezi stranami teprve v opravných spisech, kde
jednak žalovaná strana v odvolacím spisu, jednak žalobce v dovolacím
spisu uváděli řadu nových skutečností, jimlž potírali názor toho kterého
soudu jim nepříznivý. Kdyby šlo o skutečnosti pro rozhodnutí sporu
podstatné, byla by tu ovšem vada řfzení jak první, tak druhé stolice, protože by již první soud byl musil použíti § 182 c. ř. s., ale v souzeném
případě o takové podstatné skutečnosti nejde. K otázce pojmu smlouvy
nemravné lze povšechně uvésti jen tolik, že zákon neuvádí blíže známky
pro pojem smlouvy příčící se dobrým mravům a přenechává úvaze soudu,
aby o tom rozhodl přihlížeje k jednotlivostem případu. Nemravnost může
býti shledána jak v obsahu, tak v účelu smlouvy; i smlouva obsahu
o sobě dovoleného může se státi nemravnou, jestliže její pro obě strany
poznatelný účel k tomu směřuje, aby bylo podporováno něco nedovoleného nebo dobrým mravům odporujícího (srov. na př. rozhodnutí čís.
9198,11161,14461 a srov. také vysvětlivky k § 819 III novely str. 261)_
Ale právě tyto jednotlivosti souzeného případu vedou k závěru, že
o smlouvu nemravnou nešlo, a to ani tehdy, kdyby se vycházelo z tvrzení
dovolatelovd. Žalobce opírá své dovolání o to, že příslib provise byl nemravný a napadá opačný názor odvolacího soudu s hlediska § 503 čís. 4
c. ř. s. proto, že prý ujednání bylo na úkor zákazníka r ... ské továrny,
poněvadž žalovaná, kdyby byla nabídku podala, mohla ji učiniti o 30 až
40.000 Kč nižší, než byla nabídka dovolate1ova, a přičítá žalované subjektivní vinu na tomto poškození, poněvadž prý sama měla špatné svě
domí, jak je prý to patrno z toho, že si ujednání nedala ani písemně
potvrdit a otálela s uplatňováním nároku na provisi, a vytýká dále, že
neměl důvodu k příslibu provise, ježto prý žalovaná nebyla mu žádnou
konkurencí, poněvadž neprovádí železobetonové stavby, a tvrdí, že přípříčí

slib provise byl vy~1Ucen p?

ěny Vždyť zájmy zákazníkovy tu nepn;

Ty~o :7l~Yú~!~~ n~~o~r~f~a~~ do~ol.atel

I?odal .. ~ižšj nť'~dkierd"~šfo
r ... ská továrna nebyla a~1 vázana, ll~ pr:bídc~ býti zakal~s~~nání. Slíbená provise proto ~n1k~~~;ht~l~ l;~dána až po ujednán!
kulovaná, jak ?y to žt;;l~al~~:~:' by mohla podati nabíd~I!.o 30 ~z
provise. D_oml!:~~y, I
.. -ešení sporné otázky po:,z;\~, po~ene. ze pr: ~
. e- l'en domněnka lellz oprav40 .000 Kc mZS1,
. k t Čilost nybrz prav
'
d' I b e
vadž to nem. s u: ďk' t" příslibem provise zkrátil te y ~a 'Ů c.
něno st ani nem mozno o a.za 1. kt . v § 819 obč. zák. stavl dobre .
jen svůj vlastni zi.sk, al~ zak~ . ue;;epovažuje zřejmě za nemr~vpou
mravy na roven zakonnemu z az.' á' edna strana zisk a druha majiž každou takovoU s~loubu, z I k~~r~r~visl bezdůvodně, odporuje zjiš!ěné
jetkovou újmu. Že by za!? se p ~ už nelze přece rozuměti jinak, nez ~
skutečnosti, že I?rovl~l. pnshbil"~o~nější platiti provisi, než se vy~taVlh
kládal ve svem zalmu za vy.
_ žalovaná sama povazovala
k~nkurenci žalované. ~vrzení. žalob~~~~ízesporné otázky pr~vn~ho 'fÝ:
ujednání za _nemr:,vne, I!-ema pro 'sou anebo nejsou podobna Ulednam
zna mu , práve tak)~kO otaz~a, zda lUb' ektivního názoru stran, am podle
objektivních po~erou a mkoh po~le sub.lekl vního názoru stra?, am p,od!e
objektvních pOl~e~u a n:k~h bfd\~ ~b I klým či nikoliv. Take !vr;z:m, ze
toho, je-li jednam v urC1t~ .0, ~~u kolurencí, protože neprovadl ~el~zo
žalovaná nebyla dovo!~tel1 .~a~ . de říti jeho názor o nemra~nosh _uledbetonové stavby, nemuze mla_ po dP, nebylo by tím vylouceno, ze by
nání neboť i kdyby to bylo prav l;,e,
váděti ať sama, ať prostřed
žalo~aná mohla podati ofer~u p~c~~:eo by bylo možno mluviti tennictvím' jiného. O nedosta,t u . ~~ odnil-atelem, který by mohl z~
krále kdyby žalobce byl v~bec.Je .my netvrdí 'Námitkou žalobcovoU, ze
dáva~é práce provésti, coz am s~~ roto z~bývati že se nedotýká »nek ujednání byl donucen, nelZ;e se liZ P .. 'ho dů~odu než pro nemravmravnosti«, nýb~ž n.eplatno_stl _s~I::Yz zt~;::,e důvodu neplatnost smlo~VY
nost (§ 870 ?oc. zak.). a ze z~~2 I a 513 c. ř. s.). Skute~no~t pak, za:
v první stohCI n~uplatl!-!1 (§§. dění dovolacího důvodu prayn.1 !llylnost!
lobcem v dovolam pn pro~a
. původní nabídky na naléham r .. ske

chazelě

k

0g.

l~~á~~~e~!~ftt b;:~rop~u~~nf~ ~;~r významu.
čís.

.
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K výkladu § 163 obč. zákakt - MaN může býti zpusobilým
Důkaz krevní zkoušk~ ~dle ~O~tcovstvi i když dtikaz krevní
prostředkem k vyvrá,cent ~o~ A B O zustaľ nerozhodným,
zkouštmu podle kreVních s pro , ,
(Rozh. ze dne 20. prosince 1935, Rv II 623/35.)
_ • fl _
u~nání nemanželského otcovNižší soudy vyhovely zal(J ed,!a ~dů' Domněnka nemanželud z těchto
ství o d vol a c 1. s o.
o_ býf uvo·
yvrácena jen prot'dok
I u azem, že
skéllO otcovství žalovaneho muz~ _; vaného s nemanželskou matkou,
dítě nemůže pocházeti ze souloze za ov
59'

-

čís.
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Čís.
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~

933

932

k níž došlo v kritické době. Žalovaný nabídl v tom směru důkaz krevní
zkouškou, který byl proveden v odvolacím řízenf. Podle dobrozdání
znalce Dr. P-a měl tento důkaz za výsledek, že žalovaného nelze z oleov.
ství exkulpovati. Protidůkaz proti zákonné domněnce otcovství podle
§ 163 obč. zák. neměl tedy úspěchu, a nemění na tom podle přesvědčení
odvolacího soudu nic, že krevní zkouška podle faktoru MaN nemohla
býti provedena, jelikož poručník odepřel svoliti k provedení této zkoušky
krve.
N e j vy Š š í s o u d uložil odvolacímu soudu nové jednání a rozhodnutí.
O Ů vod y:
Rozsudek odvolacího soudu trpí vadou podle § 503

čís.

2 c.

ř.

první zkouškou podle faktorů MaN. Soudní znalec MUDr. P. na základě provedené krevní zkoušky zjistil, že nemanželské dítko i jeho matka
mají krevní skupinu A, kdežto žalovaný krevní skupinu O, a že proto
nelze žalovaného z otcovství exkulpovati. K tomu však poznamenal, že
zkouškou krve podle foktorů MaN je možno ještě někdy vyloučiti otcovství zcela nepochybně, i když důkaz jím provedený (podle krevních sku.
pin, A, B, O) nic nepovídá. Důkaz krevní zkouškou podle faktorů MaN
může tedy býti způsobilý k tomu, aby vyvrátil zákonnou domněnku otcovství podle § 163 obč. zák. Hodnocení výsledku krevní zkoušky těmito
faktory provedené musí býti ovšem ponecháno volnému posouzení soudcovskému podle § 272 c. ř. s. stejně jako hodnocení výsledku krevní
zkoušky podle skupin A, B a O. Odvolací soud důkaz podle faktorů
MaN neprovedl, poněvadž prý poručník ku provedení této druhé
zkoušky odepřel svůj souhlas. Odepření to se však stalo písemným podáním právního zástupce žalující strany, a nikoli poručníkem, který měl'
býti slyšen přímo soudem, zda výslovně souhlasí anebo odpírá souhlas
s odehráním krve nezletilé žalobkyni a nesměl se proto odvolací soud
spokojiti s pouhým prohlášením nrávního zástupce a z něho odvozovati
nemožnost provedení důkazu další zkouškou krve (srov. sb. n. s. čís.
13178 a 13251). Ježto se tak nestalo, jest řízení odvolacího soudu zatíženo vadou bránící řádnému posouzení rozepře. Bude na odvolacím
soudu, aby zaháje znovu sporné jednání, případný souhlas poručníka
k provedení další zkoušky krve podle faktorů MaN od něho přímo
u soudu si vyžádal, v kladném případě zkoušku tu provésti dal a výsledek její pro posouzení otázky otcovství žalovaného řádně zhodnotil,
v případě pak odepření souhlasu i význam toho se zřetelem na ostatní
provedené důkazy podle § 272 c. ř. s, volně posoudil.
14808.

Ustanovení § 11 malého přídělového zákona čis. 93/31 Sb. z. a n.
o nepřípustnosti zahájeni dražebního řízeni o přidělené půdě bez při
voleni státnlho pozemkového úřadu plati i pro vykonatelné pohledávky
okresních nemocenských pojišťoven na pojistném.
(Rozh. ze dne 20. prosince 1935, R III 723/35;
čís. 2382.)

důvody

čís.

s.

poněvadž odvolacím soudem nebylo připuštěno další provedení důkaz~

čís.

.' ,
da 'de o právní podmět,
Pro procesní způsobilost je rozhO?uJlcun, bZ J.
závaZků aniž
. .
. míti vlastní jmění jako sou or prav a .
'
_
kíery Je schOpny
_.
dmH může svými právy a zavazky v~lne
záleží na tom, zda ~otycny p~ _ 'mění obmezen dozorčí činností jineho
kládati nebo zda Je ve sprave J
na 'ho podmětu Stranami mohou býti i ústavy.
pravnl
.
_
935,
R
IV
508/35;
důvody
viz
Ur.
sb.
1
(Ro zh. ze dne 20. prosince čís. 2383.)

viz úr. sb.

14810.

'k
ředpokládá se, že předmětem
yla-li koupě _utzavř~na P:~~p~:~1 nini povinen přijati předmět upokoupě byl předme novy a z
h
I
třebený, třebas by jinak podmínkám koupě vy ovova.
B,

19'35, Rv IV 703/34; duvody viz úro sb.
(Rozh. ze dne 20. prosince čís. 2378.)
čís.
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K § 530 čís. 7 c. ř. s.
už ůvodní žaloba nemohla
zalobou o obnovu uemuze zalovany, Jem P
altrovníkem do·
býti doručena ~.ienž ~~I proto;e spor~i Zj:!o::nb
známé v 'době
datečně uplatmÍl pro~t z.alobe ut~cn~s. '. zastupujicimu.
sporu, byť nebyly zname opatrovn OVl Jej
o

_

_

••

;&

(Rozh. ze dne 21. prosince 1935, Rv I 2197/33.)
_ - .
vedeném proti němu žalovaným
Žalobce byl ve smene:em tP~[s~opadu 1927 zaplatiti žalovanému
2
odsouzen r?zsUdke~:e _ ~ ~oc práva. Žalobce byl v tomto sporu,
150.000 Kc. Rozsu e vese v k t
(dvokátem) Z Amenky se
ježto dlel v Americe, zastoupe~ ~ra °re~no~a 1929 kdy se dozvěděl,
vrátil žalo!:,ce do ce~koslov~ns a ~fadě rozsudku ze' dne 21. listopadu
že proti nemu ;ede z~lo;an)
~odal hlobu o obnovu, opřev ji o před1927 exekuSl; ne 5 . u;,a
P r v' s o u d žalobu zamítl, neshl:dav,
pis § 530 ClS. 2 a. 7 c.{ s. d'
~ žděně věcně její opodstatnenost.
nehledě k t~mu, ze by. a hO ~raDoů ~ o d y': Jednoměsíční lhůtu § 530
O d v o l:,c 1 S?, u d. y vy ovd~e kterého žaldbce byl s to, aby u soudu
čís. 7 C. r. S. pocltah lest ode. ' . . - dk
ro něž obnovy se do·
uvedl skutkové okolno~i'k pru~f~l!ItA'~0:0; si~~ ~ž v roce 1927 známy,
máhá, t. j. okolnosti a u a-:-y, e etntii oněvadž dlel v Americe a ne:
které však nemohl tehdy vcas up la _ď P-r když o podané žalobéě am

g;9

mohl o nich včas svého ~~ra~ora bu~e ž~~~~~ »s to« tyto skutečnosti do·
nevěděl. Otázku, o~ ktelre OtO ne 1 y řešiti jen s hlediska objektiyní moždatečně procesualne up a t m 1, ne ze

_ éis. 14812 -

éís. 14811 -
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934
čís.

nosti, jak to učinl prvý soud, nýbrž nutno přihlédnouti i k možnosti subjektivní, t. j. k tomu, kdy žalobce zvěděl, že směnečná žaloba byla podána,;
a směnečný spor proti němu byl proveden, neboť teprve tím okamžikem
měl povinnost a též i možnost své směnečné námitky uplatniti. To se
stalo teprve dne 13. března 1929 u právního zástupce žalovaného.
N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.

pojišťovací sm~,?,?va.

,
ínek o zániku pojišťovací smlouvy
Ustanovení po]tsťovactch, podm.
dod t ' , lhůtě nevztahuje se
cl nezaplacení pojistne prémIe v
~ e';l1e ,
z dU~? u
byla-Ii zaplacena P r v n í prémlOva splátka.
d ne
na popa,
o

(Rozh. ze dne 21. prosince 1935, Rv I 273/34.)

Důvody:

Srovnej sb. n. s. čís. 6691, 11431.

otázky oprávněnosti žaloby o obnovu bylo v souzeném
případě nejprve zkoumati z úřadu, zda jsou tu předpoklady dle § 538
c. ř. s. Jde o to, zda žaloba opírá se o některý zákonný důvod odporování
(§§ 529 až 531 c. ř. s.) a zda byla podána v zákonné lhůtě. Není-li tu
některého z těchto dvou předpokladů, není žaloba o obnovu oprávněna.
V souzeném případě souvisí otázka včasnosti žaloby o obnovu s jejím
důvodem tak těsně, že jest účelno zabývati se nejprve otázkou, je-Ii tu
vůbec zákonný předpoklad pro přípustnost důvodu odporování dle § 530
čís. 7 c. ř. s. Dle názoru dovolacího soudu není zde toho předpokladu.
Žalobce totiž ani netvrdil, že nabyl vědomosti o nových skutkových okolnostech anebo že nalezl důkazy teprve až po skočeném ústním jednání
v hlavním sporu, nýbrž tvrdí, že jich nemohl v řízení dřívějším použíti
bez své viny proto, že jsa v Americe nevěděl o tom, že žaloba byla na
něho podána a důsledkem toho nebyl ani opatrovník soudem jemu zří
zený s to pro nedostatek informace jej ve sporu řádně zastupovati. Leč
dle § 117 odst. 1 c.ř. s. byl nynější žalobce ve hlavním sporu zastoupen
opatrovníkem na své nebezpečí, což znamená, že následky své nepří
tomnosti musí nésti sám a nikoliv jeho odpůrce, jehož práva podáním
žaloby uplatněná nemohou doznati újmy pro nepřítomnost žalovaného.
Bylo věcí nynějšího žalobce, aby nespoléhaje na to, že jeho odpůrce
protismluvně (dle tvrzení žalobcova) směnku nezažaluje, zřídil si tu
věcně informovaného zástupce, který by mohl jeho zájmy v případě zahájení sporu směnečného věcně hájiti a námitky proti směuečnému platebnímu příkazu v prvé stolici uplatniti. To bylo příkazem samozřejmé
opatrnosti, kterou jest povinen každý sám k sobě, a zde tím spíše, že šlo
o směnku .dne 31. srpna splatnou, o níž tvrdí žalobce, že podpis jeho
na ní byl vynucen, pokud se týče vylákán. Nezachoval-li žalobce této
opatrnosti, jde tu na jeho vrub a r1emůže toto své opomenutí doháněti
žalobou o obnovu. Otázka viny či neviny žalobcovy na tom, že nevěděl
o sporu, nepadá tu tedy na váhu a stačí, že nebezpečué důsledky své
nepřítomnosti nese dle zákona. Při tom jest pro posouzení otázky pří
pustnosti žaloby o obnovu dle § 530 čís. 7 c. ř. s. nerozhodno, jednal-li
tehdejší žalobce, podávaje směnečnou žalobu, bezelstně čili ne. Poukaz
žalobcův na ustanovení § 556 c. ř. s. jest bezpředmětný. Ten obsahuje
výminečná ustanovení o tom, kdy není žaloba o obnovu přípustná ve
sporech směnečných, i kdyby tu jinak byly splněny její zákonné před
poklady. Že pak tento předpoklad v souzeném případě není, plyne již
z uvedeného. Jelikož vše, co žalobce ve věci samé uplatňuje, jsou skutkové okolnosti, které měly býti uplatuěnv ve hlavním sporu a jest nerozhodno, kdy se nynější žalobce dovědělo hlavním sporu, v němž byl k zaplacení odsouzen, jeví se žaloba o obuovu dle § 538 c. ř. s. nepřípustnou.
Pro
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řešení

- ' I b'
aplacení dlužných prémiových
P r v Ý s o u d ~yhovel z,a o e na z, D ů vod y: podle všeobecsplátek, o d vol a c I s o ~ d za~o~u zamlt~st o'istné za každý ,pojistný
llých pojišťovacícl: podm~nek n~:ek o~?šfovnr Jšak může k písemnému
rok předem h?tove ~ pIne zap, a I ~ khrémií v pololetních nebo čtvrt
návrhu povoh:1 take z~placenl roen _ p o'ištění bylo uzavřeno na celoletních splátkach. Z pO]lst~k pf~n;oh ze, tkách. Avšak podle článku 2
roční pré~l11e spl~tnke ve _~t~rt e ~I~en~' p~jišťoVny z pojištění j!ž tehdy:
. všeob. PO]. podmme pocma se u
I'cení děje se zaplacemm prvm
když pojistka byla ,~ypl~cena. joto, vYP ? splátky i s poplatky. Z toholo
roční prémie, po pr:pa~elry!ll pfd~~o~~ pojišťovna odvozuje již z plaustanovení jest t~dí\pr: evs!~':ráv~í důsledky. Podle článku 4 lit a)
cení své premlOve sl' at Y. ~rcI ~,' _ í beze všeí10 a úplně, nebyla-lt premle
všeob. poj. podmínek z,,\mka pO]I~t~n tří pojistných let zaplacena během
splatná před uply~uŤ!m prvmc. ou rozuměti jest lhůtu dle článku, 3;
30denní platebm l.h uty. T~to l_~ut. lhůta 30 duí platí nejen pro rocm
odst. 2 p~i. podmmek" p? ~ ne ,oz z čehož vysvítá, že pojištět,tí yodl~
rémie nybrz I pro premlOve splatky, , Tnku 3 odst 2 zamka take
flánku' 4 li!. a) ve spoáitost! fh 1f~ta~~v:;;::;n~~i prémiové' s~látky platba
tehdy kdyz behem 30 .enm ,u Y '.'ť ací rok není vyloucen z tohoto
nebyl~ konána. ~e, am _~rvm 011s1 o~odmínek které stanoví účinno~~
l1sta~ov~n~! vyplyva z c1~nku é P;é~iové splátky, takže, i,iž pro dalsl
pojistěm JIŽ po vyplace~l prv P , T nku 3 odst. 2 a clanku 4 Itt. a)
splátky prvého roku plaŤ! ustanovem c a
poj. podmínek.
_ _ 1 be' 'en na zaplacení 6% úroků ze
.
-•,
u d vyhovel za o 1
'h"
,
N e Jv y s S I S o
"
. vé splátky za odvolacl o nzem
110 Kč, t. j. z nedoplatku prvm premlO
zaplaceného.

f,

1

Dů

vo dy:

,,,
11431 sb n s bylo vysloveno: »Dstano:
V rozhodnuhch CIS. ?691"
' .' :ištění ještě 3 roky v platnostI
vení pojišťovacích podmmek: ze,.pem-h a~1atečné lhůtě 30denní, zanik~
a nebyla-li zaplacena splatna .plemle v.. d nebyla-li zaplacena prvm
tím pojištěr;í úp~ně, nevzta~~Je .5\nf á'~~~ad~volací soud, avšak z rozprémie.« Teto zasadY,se pnd?:Jpřípadech jež byly řešeny, bylo P?dle
hodnutí těch neplyne, z~..~ on~ h podmínek povoleno pojistníku splacen
řl. 3. první.?dstavel~ pk?]lhS ova~c pOJ'istka byla vyplacena podle čl. 2 1'0roční prémll ve Sl' at ac , a z a

•

-
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j1šť~vacích podmínek již zaplacením prémiové s I'
,
pade byly však povoleny pojistníku s látk
p a!ky. V .Souzenem pří.
(»emge16sÍ«) podle čl. 2 pojišťovacích ~ d y, \PO]1stka ]~st vyplacena
mlOvé splátky. Podle čl. 3 odstavec druh~ m1?~, zap!acemm první pré.
!Odenní dodatečná lhůta i pro jednotli~l~]111 ~vac1c~ pod~ínek platí
cl. 4 a) pojišťovacích podmínek zaniká běh p t y,pre,:,!ove. A podle
!et pojištění bez dalšího úplně nebyly.li dem 3~rvg1c;h tn Pojišťovacích
Platy plněny. Vztahuje-Jí se 30denní sečkáovac' lny sl?latne 'prémiové
splatky, pl,:tí i o nich ustanovení čl. 4 a) prvá 1 uta .1.pa ]~dnotIivé
mllle~, I?onevadž tam se mluví všeobecně o
v,e a pO)1S 0,:ac1ch pod·
(» Pram1enzahlung«). Tím není ještě vyjád~Platntch premlOvych platech
rozumí jen celoroční prémie a nelze prot:e::,\ ze se shlove';l »prémie,<
ustanovení to neplatí i o r',
'"
,1 1 nepoc ybne za to, že
v druhé větě čl. 4 a) praeí V~! ~;~r~ove tSl?la;ce, zejména když se dále
:n~~íc!eh dlužnou ročuí pré:nii neb ecn?s les pov.!nna v..dalších třech
]1s!em obnoviti. Pojišť ovací odmi~kPremlO~ou,splatku ..e':l]mouti a po·
n~]a.snost jde proto na její vRxb (§ 91l~~~az~r Jod] PO]1stovny a jejich
nene v rozhodnutích čís. 6691 a 11431 b . za '. est tedy shora zrní·
~ na první prémiovou splátku. Podle to~o'
(slov~ne zasady použíti
jen celou první prémiovou splátku V d b Jes J~ ~vany povmen zaplatiti
zapla!il pouz~ část její a zůstal dluže~ : vy.am r~~sudku prvé ~!olice
56 Ke ~ z pOJistky čís. 400.942 částku 54 k{l~li C1S. 400.9~0 c,:stku
plahl az po rozsudku prvého soudu dne 12 J,. nem 110 Kc, coz za·
v prvé stolici odsouditi k zaplacení 110 Kč . rJlR a ,19~3. Bylo ho proto
1932 do 12. října 1933 V odvolacím" ,se, ~.?ro em od ll. června
dlužil ještě 6% úrok z ~bou částek v :~~~~
]lz,ll0 Kč zaplaceno a

'f

.n·t

'rfb

~:Ptiifn~i~~s~e~e~~~ ~~J~~t žalovaný povinen ~~I~nOj~~ět6%m~~~~
čís.
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V jaké měně jest vyplatiti p "'št·
.
vystavená v roce 1909 na tehdeJ?sJl~ :~rOUky sUěmu, kZ?j:~~ životní pojistka,
"
.'
. . .~
nmecensskéměny
Rhd
oz o na Jest mena v době skutečné výplaty.
.
(Rozh. ze dne 21. prosince 1935, Rv I 460/34.)

:)

Manželka žalobcova b l " T
1909 na život na 10.000 ~ a ~ol~ ~n~~odle poji~tky ~e dne 19. března
po~ději 28. února 1929. Úob~e ~~~1á;el~eu~an~~a '~l VYl?latce?a nejzm na marky jež b 'I
d b'
".
ru, ze POIIS na suma
mecku, poněva'dž
rně~í ~zarrem POlistkt,platfcj měnou v Ně'

míit! b
~;f~~~nígJ~) ž~!~~~foU J~~~~~<J; :~~~~~t:~~~,~~;:o~~~.c~te:ln~n~~:
na. ';lísto měny smluvní. Tato měn/ !JpoOIC!~ P\ mk~nou'l l~z l!astoupn~
mene smluvní Nut t k' db'"
Vl a a e va utarne tehdelsl
gog

tá"á tedy od Částky n10
Ř a~ zas~d~ ;>T~b~ ~ic stantibus<<. OdpoČí.
c
ieta , I 924--1928, dohr~mady' 2.5StPŘ~
. unor!,! 1929, pr~~e za
vane k zaplacení částky 7414 R- 111 501." a knavrhule ,odsouzem zalo.
.. S
10 uro y od 28. unora 1929. Má

lA

. dále za to, že má též nárok na vrácení prémií jím v plnohodnotné měně
placených s úroky; zaplati! až do roku 1920, tedy do doby, kdy německá
mllace ještě daleko nenastala, za 6 roků 2.200 Ř. M. 60 F., a za 7 roků
3.620 Ř. M. 40 F., tedy dohromady 5.821 Ř. M. a navrhuje in eventum
odsouzení žalované k zaplacení této částky s 5% úroky od 28. února
1929. Pro případ, že by jeho oběma návrhům nebylo vyhověno, žádá
částku 8.413 Kč a 5% úroky od 28. února 1929. Tuto žalobní prosbu
odůvodňuje tím, že podle § 7 obč. zák. s použitím analogie měl by soud
určiti míru plnění, jež má žalovaná poskytnouti. V tomto směru jest
poukázati na to, že v době uzavření smlouvy 100 marek činilo 120 rak,
korun a že tedy má platiti stejná relace při výplatě pojistných částek,
které teprve teď jsou splatny nebo pro prodlení pojišťovací společnosti
teprve teď mají býti vyplaceny. Musí tedy býti obnos 10.000 marek pře
počítán na částky 12.000 Kč, v kterémžto případě pojištěný už bez toho
vzhledem k úmyslu sledovanému při uzavírání smlouvy trpí škodu tím,
ž€ podle zákona je stará koruna zároveň postavena koruně čsl. Odečtou-li
se od částky 12.000 Kč prémie, jež v letech 1924-1928 nebyly zapla·
ceny, v částce 2.586 marek, přepočítáno podle stejné zásady na 3.587 Kč,
zůstane částka 8.413 Kč. P r v Ý s o u d uznal částečně podle žaloby,
o d vol a c í s o u d žalobu zamítl. D ů vod y: Žalovaná není zavá·
zána zaplatiti nárok žalobcův z pojistky, jež zní na starou měnu mar·
kovou, v měně nyní platící, t. j. v říšských markách (RM.), a sice také
ne v poměru 100 M : 120 Kč. O vrácení zaplacených prémií rovněž nemůže býti řeči. Mohlo by se jednati pouze o to, zda jest zde použíti ně·
meckého valorisačního zákona ze dne 16. července 1925, ROBI. I 117,
jenž pojednává v §§ I, 59 až 61 o zhodnocení pojištěných, jichž pojistky
na život spočívají na smlouvách uzavřených pled 14. únorem 1924, a
znějí na placení v měně markové anebo v měně tnzemské již neplatící,
které byly postiženy shrollcením měny. Avšak z uvedených ustanovení
jde najevo, že jest tam právo valorisační přiřčeno jen těm pojištěním, jež
jsou podrobena německému pojišťovacímu kmeni na základě prémiových
reserv, složených v Německu. Zde však tomu tak není, ježto jedná se
o takové pojištění, pro něž prémiové reservy nebylo ukládati v Německé
řiši, nýbrž v bývalém Rakousku, po případě nyní v Československé re·
publice. Valorisace následkem toho není možná a nemůže žalobce platně
žádati, aby žalovaná jinak platila než ve staré markové měně, prakticky
ovšem úplně znehodnocené, takže žalobní žádání jeví se neodůvodněnýtÍL
Ne i vy š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D ů vod y:
Žalobci přísluší podle životní pojistky z roku 1909 pojistná jistina
10.000 marek německé říšské měny. Bankovním zákonem německým ze
dne 1. června 1909 (ROBl. S. 515) byly noty říšské banky prohlášeny
za zákonné platidlo s účinností od I. ledna 1910, takže žalobce pozbyl
práva žádati výplatu ve zlatě, třebaže pojistka zněla původně na zlatou
měnu markovou, an si žalobce nevyhradil výslovně placení ve zlatě (zlatá
dOložka). Německým zákonem ze dne 30. srpna 1924 (ROBI. II. S. 254)
byla zavedena říšská marka 3 byl stanovep poměr mezi dřívější markou
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,
' . mluvo pojištění čís. 35/27 sb. z. a ~~
. a královstvím Itals~~m? 'pln~~~ s u'ednanoujen mezi těmito státy, z ~HZ
poněvadž jde o b~lbs!npl r~~~í z~saJy proti pojišťovnám říšskoněmec~ym.
nelze vyvodil! o . o ne
. zhodnutí sb. n. s. čís. 13193 a neDl za·
Jinak ~e ?dk~zuJe n . o~~O~~t~[~ími dovolacími důvody, ani vývody do·
potřebl vecn':, se za byv
volací odpovedL
čís. 14814.

" novou říškou markou tak, že se jeden bilion marek rovná jedné
marce. Pojistná jistina byla splatná dne 28. února' 1929. Pro
v jaké měně jest vyplatiti pojištěnou sumu, jest rozhodnou měna v
skutečné výplaty, nikoli v době, kdy nastal pojistný případ, jak
dolíčeno v rozhodnutí čís. 1037 sb. z. a n. Skutečná výplata dosud
nastala a rozhoduje tudíž doba nynější, kdy zlaté marky nejsou '.
v oběhu, a nastupuje proto za ně podle § 989 obč. zák. a čl. 336 odst.
obch. zák. říšská marka podle své vnitřní hodnoty, tedy v poměru shora
zmíněném, podle něhož by se tudíž žalobcův nárok rovnal téměř nule
i kdyby se převedl z říšských marek na Kč v poměru I : 8. Pro použiti
§ 7 obč. zák. o obdobě není důvodu. Ani obdoby zákona ani obdoby
práva nelze tu použíti již proto, že tuzemské zákonodárství nezná vše.
obecné valorisace (znehodnocení). Pokud některé tuzemské zákony
pouštějí zhodnocení (na př. zákony čís. 524/19 sb. z. a n. o "n.o,,"
ceně elektrické energie a plynu, nebo čís. 471/20 sb. z. a n. o
pachtovného nebo čís. 121/21 sb. z. a n. o úpravě starších smluv o
dříví), tedy jde vesměs jen o výjimečnfl ustanovení, jichž právě pro jejich
výjimečnost obdobně nelze použíti. Pokud naše soudnictví připouští zdánlivé zhodnocení při závazcích znějících na starorakouské koruny (roz.
hodnutí 2244, 2665, 3566, 4344 sb. n. s. a jiné), opírají se tato rozhod.
nutí v podstatě Ů' § 6 zákona ze dne 10. dubna 1919 čís. 187 sb. z. a n.
o československé měně, ale to nelze rozšiřovati na závazky v jiné měně
než ve starorakouských korunách. Pro použití přirozeného práva podl~
§ 7 poslední věty obč. zák. není vůbec důvodu, poněvadž pojistník, uza·
vřel·Ji smlouvu v měně cizí a dal·li tak najevo, že důvěřoval více cizí
měně a uložil si v ní úspory, musí právě tak nésti nepříznivé následky
jejího zhroucení, jako mu prospěje její vzestup. Nebylo by ani spni.
vedliv ani vhodné a účelné, by mu byla poskytnuta v takovém případě
7y1áštní ochrana podle přirozených právních zásad. Ani poukaz na okol·
nost, že pojišťovna ),fénix« honorovala v tuzemsku pojistky žalované
strany, znějící na rakousko·uherské koruny, v československých ·korunách,
nemltže odůvodnili nárok žalobcův, třebaže pojišťovna »fénix« tak činila
jménem a na účet žalované, poněvadž šlo o starorakouskou měnu, nikoliv
o zlatou markovou měnu. Zhodnocovací zákon německý ze dne 16. čer·
vence 1925 (RGBI. !. S. 117) podle čl. 103 odstavec 2 poslední věta
provoz. nař. ze dne 29. listopadu 1925 (RGBi. 1. S. 392) se na žalobce
nevztahuje. Z toho, že z vládního nařízení ze dne 24. června 1920 čís.
402 sb. z. a n. o převzetí pojištění cizozemských pojišťoven pojišťovnami
domácími jest patrna snaha chrániti zájmy zdejších pojistníků pojiště
ných u cizozemských pojišťoven, zejména též pokud se týče měny, nelze
vůbec vyvozovati dúvodnost zažalovaného nároku, poněvadž uvedené
vládní nařízení pouze zmocňuje ministra vnitra, aby v dohodě s ministry
financí a spravedlnosti sjednal a schválil podmínky pro převod pojištění
od cizozemských ústavů pojišťovacích na ústavy domácí. Než i kdyby
bylo došlo ke schválení takového převodu účinnému i pro souzený případ,
nebyl by tím nárok žalobcův odůvodněn, poněvadž tím by ,byla zpro·
štěna žalovaná cizozemská pojišťovna svého závazku vůči pojistníkovi
podle § I odst. 2 uvedeného vládního nařízení. Souzený případ nelze
ani obdobně posuzovati podle úmluvy mezi repubJikou československou

K výkladu §§ 142 čís. 2, 1~4 ~dst. 2 konk: ř. ú adce v době podáni
Návrh na nucené v~~ovna.n~ p~e~~~~~~~ ~~ro~nacího řízení objasnávrhu jest ochot~n zu<;astm~ s Nppředložil-li podrobného seznamu
něn!m svého maJetko~eho s avu .• , -s· býti vědom že nepředložením
jmění, rozhoduje, zd~ J~S~ ne~~d;~~ ;řípustnost llAvrhu na vyrovnání.
seznaml! toho n.esplm pre po . . ,
. v rovnáním v rozporu s jeho
Zda .1so~ vyhody! pOSkytthlt~ ~r:~~:i Jyrovnáni společnému zájmu
h?::po~arS.kY~TI1ř~~t~er~d~:b~aje&ovtch poměrů úpadcových a podle
;~~~~~~oá~~néhO vý~ledku konkursního nzeni.
.
(Rozh. ze dne 21. prosince 1935, R II 521/35.)
"
."
úpadce R e·
P r v fl s o u rl potvrdil nucené vyrovna!,l. o Jm~n~chválení' D ů·
k u r sn { s o u d odepřel nusen~mu vyrov~:~to~i~us~~nam jmění.' Tento
vod y: Ze spisů jest, Plt~n~, ~e ~~~he ~:Pnucené vyrovnání byl nepři
nedostatek ma za nas e e , ,~e
k nk ř zamítnut a když se tak ne·
pustný, měl býti.dl':,,§ i4~ c~s/ m~l s~t1d odepHti přijatému nucené~~
stalo, tu dle § 1~4 ClS.
9n
tohoto důvodu bylo rekursu vyhovetl.
vyrovnání soudm p~tvrZe!ll. h lZ z . vša.k pouze formálním nedostatkem,
Tato vada vyrovnaclho navr, u nem. dcova jmění pokud se týče stav
protože ze spísu je patmJ' ze ~ta:: Up!! zjištěn takŽe soud prvé stolice
konkursní po.dstaty.. dosu nen~ ~e~~ výhody, které nucené vyrovn,ání
nemohl si am utvonh obraz o o ,
s jeho hospodářskými pomery.
ooskytuje úpadci, nejsou ~nad v rozp?rěn' ale tam praví doslova: "že
'S'
lm 1,
, d I"
. vě
pravce po dstaty
. podal sice. seznam
dTť teprve později«. Ve sve a SI zpra ,
přesný stav aktiv bude mocI;; e I I. ' návrh na nucené vyrovnání, tento
kterou podal vzhledem ua ul2,adcuv .. ' ce podstaty jest pro přijetí této
nedostatek také nebyl odstr,al1;en a ~~.~~~ odhad výnosu, který by se d~~
kvoty pouze proto, ze P?vazuJe za. \. -ú adcových což ovšem nestacI
t
docíliti soudním progfJ~m ~fi1°~ř~~vědč~ní, že úp~dce nuceným vyrovk tomu, aby soud mo. osp,~ d' s 'ch věřitelů. Ježto tedy nedosta~ek
náním se. nso~ohacuJe. ke s 0. e ';;m nedostatkem formálním, .ale)?re;
seznamu Jmem Jest nejenom ~avaz} ·ti SI' ohraz o přiměřenost! prl]ate
'" tak'e tomu , aby bylo hmozno
UCIlll
t r en'[
kaZI
'ť
... tému vyrovnání sou d'
ll! po V z
kvoty, tu bylo re~~rsu vy ove} a pnJa
odepříti (§ 154 ClS. 1 konk. r . ) . .
by rekursu po do·
N e j vy Š š í s o u d uložil rekursm mu soudu,
o
plnění řízení znovu rozhodl.
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D ú vod y:
Úpadce sice nepředložil seznam jmění, když dne 17. května 1935
návrh na nucené vyrovnání, neboť obsah jeho návrhu nemá nále- '
žitostí, jaké pi'edpisuje § 100 konk. ř. čís. 64/31 sb. z. a n. pro seznam
jmění. Přes to však nebyl jeho návrh nepřípustný podle § 142 čís. 2
konk. ř. a není důvodu podle § 154 čís. I konk. ř. k odepření potvrzení
nuceného vyrovnání. Zákaz nuceného vyrovnání ve smyslu § 142 čís. 2
konk. ř. není ovšem trestem pro úpadce, nýbrž jde tu o příkaz, aby se
úpadce zúčastnil vyrovnacího řízení objasněním svého majetkového
stavu, a jest proto rozhodným, zda úpadce jest v době podání návrhu
ochoten zúčastniti se takto nuceného vyrovnacího řízení, což závisí na
tom, zdali si byl anebo mohl býti vědom, že nepředložením seznamu
jmění nesplnil předpoklad pro přípustnost návrhu na nucené vyrovnání.
Tohoto vědomí u úpadce není v projednávané věci. Neboť návrh učinil
úpadce u soudu do protokolu podle § 189 odstavec (2) konk. ř. (§ 74
c. ř. s. a § 188 konk. ř.) a měl býti soudcem sepisujícím protokol poučen
o tom, že musí předložiti řádný seznam jmění, což plyne z ustanovení
§§ 86, 87, 322 j. ř., jenž byl vydán na základě čl. IV. uV. zák.
k C. ř. S. a platí nejen pro sporné řízení, nýbrž podle § 188 konk. ř.
i pro řízení konkursní. Nepoučil-Ii ho soudce o tom, vycházeje patrně.
z názoru, že stačí správcem konkursní podstaty již dříve předložený'
seznam úpadcových věřitelů ze dne 17. dubna 1935 a soupis jmění ze
dne 26. dubna 1935, mohl i úpadce důvodně míti za to, že splnil povinnost k předložení seznamu jmění. Návrh na nucené vyrovnání nebyl
nepřípustný ani podle § 142 čís. 6 konk. ř., poněvadž úpadce nebyl po,
vinen vésti obchodní knihy podle čl. 28 obch. zák., a nelze z toho důvodu
odepříti potvrzení vyrovnání podle § 154 čís. I konk. ř. Zda jest dů
vodným odepříti potvrzení vyrovnání podle § 154 odstavec (2) konk. ř.,
nelze dosud posouditi přes to, že správce konkursní podstaty ve zprávě
o soupisu jmění praví, že přesný stav aktiv bude moci sděliti později,
a přes to, že tak neučinil v další zprávě ze dne 1. června 1935. Nebof
správce tam praví, že zjištění pravého stavu jmění úpadcova naráží
hlavně na tu překážku, že reaIíty, pokud patří úpadci, jsou těžko prodatelné, a že právě tato nejistota kupní ceny bude rozhodnou pro při
měřenost kvoty. Než zpeněžení konkursní podstaty není předpokladem
nuceného vyrovnání; právě naopak má nucené vyrovnání i zabrániti zpeněžení jmění úpadcova, což plyne jak z účelu vyrovnání, tak z ustanovení § 141 konk. ř., a otázku, zda jsou výhody poskytnuté úpadci ve
vyrovnání v rozporu s jeho hospodářskými poměry anebo zda odporuje
vyrovnání společnému zájmu věřitelů, jest řešiti podle přítomných a
pravděpodobných budoucích majetkových poměrů úpadcových a podle
pravděpodobného výsledku konkursního řízení, kdyby skončilo rozděle
ním podstaty. Tuto pravděpodobnost lze zjistiti, a nestačila-Ii dosavadní
zpráva rekursnímu soudu ke zjištění a posouzení těchto okolností, bylo
na něm, aby podle § 189 odstavec (4) druhá věta konk. ř. si opatřil
potřebné vysvětlení, provedl důkazy a konal šetření. Podle výsledku,
těchto šetření bude lze také posouditi, zda věřitelé úpadcovi byli poško-

.
odivostí nebo lehkomyslným hospodaře,:ím úpad.covým., D?kud
, zentl ~elestalo nelze bezpečně rozhodnouti, zda JSou tu predPokltd) ~r.o
~~le~ření potv~zení nuceného vyrovnání podle § 154 odstavec 2) on. r.

učinil
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ko:m.

K v 'kladu §§ 50 odst. (2), 124 odst. (2), 126.?d~t:P)
ř.
Za!ržel-li si správce podstaty neprá~em ~enez~lt ~as~, Jest kf:
kursní komisař oprávněn i při ,rozhodnutt o predlozenem uctu mu u o
·T cO má plniti do konkursm podstaty. .
, • .
Zl I, O námitce věřitele za podstatou, že správce, nebyl ?pravnen SI u~ra.. , 'útraty ve sporech jím jallio konwursI11m spravcem .veden~ch,
dl\~~~je konkursní komisař a nelze věřitele odkázati na porad prav!;
roZ Kd není správce podstaty oprávněn použíti celého výtěžku podsta'J
k úhn~ě vlastních pohledávek za podstatou.
(Rozh. ze dne 21. prosince 1935, R II 546/35.)
Prvý soud schváIiv účet ze sprá'(.y l:ozvrhl ~onku,rsn.í podstatu 'pod~~
h'h d t
§ 50 konk ř a prikazal z m spravcl konkursm po
dr~ e 4~~ Kr~~ h ke kryti hotových výloh jí,:,!- z~lo1rou ,zaprave~Ý'Ch
~t~6ytek přikázal jednak věřitelůn; Š. a.H. na Je]lc? ~trat(~t~ ;hled~V~Y
proti úpadci (ko,nkur.sní podstat~
J;dna~ spr~~~I~~/ s~rá:C~ b~d~
útraty zastoupem v techto sporec.
u voy.
··ed ť U _
stat za rávní zastoupení nemají podle § 150 konk. r. pr nos L.,.~pO
kolní tlehto nárokú před ostatními pohledávka?,l.za .p0~tatou .1?:tIC se
povinnosti správ~e podstaty dl!sPodk~j iti stveyinhoo~:rnp~eJS~~t~lní~~n peo~le~
alo by zakonem neo uvo nenou
,

'h

i

~~d~~:~i
za POhdosdtna~~t E~ ~ ~ cl ~~ í to~~dd k~~ťJ~s~r~~~i:;~~~ě~i~
e nam a r o z ·
, d"
• 'k
ra'VCl podJ

ohledávky za podstatou a sam

ava pn az sp

~~~~t~t~a~\aťení ~~;Ie~á~r~ Č~sp~d~~~ku, t~~I~~:1 r~~h~J~~tf~O~~~t~i
o

•

~~I~~tv~k ez:~odstatou toliko konku~snímu ~p~áVcib a p~zerd~~~d~~~i

nota ředmětu vyšší než 20.000 Kc, Jest ~se a, ~ y ),e o
n
schvátl věřite,lský .yýbo:-, anebo, n,e~~:sa\tJt:If:~ž ~b~~jd~S~~~~kY
jako v souz.ene~ P!ll?!l~e, kOhkX~j~l o uznáni pohledávek za podstatou
20.~OOcO pKoCdsi~fyVy:~~cl\.;~~I~i správce podstaty tedy někt~rou pohle:
t
sprav e
,
t ' s rávce podstaty Je zapravIl
dádVklU 8zf2goohJ~ta~~~n~a l~~hl~dí~'k~~av~ řízení, jakmile byly ~rčenYt?
po 'e .;
- .
k t
P třebná hotovost 'bez soucmnos 1
jsou splatny a jest 1"0 ;uce ••. omu o stává odle § 126 odst. 3

~~~~~?n\~;r::~~a~'1dd:\~ěřf~~~~~~i~~r~oJ:~:
~~nle~~~~~~~~u~~~h
Y

každý věřitel podstat Jes hfPJavnenostatní pokud není zřejmo, že konnároků za podstatou b·ez
e ~ na
, , ' , . h ohledávek za podkursní pods!ata nesta5í k úplnem,;, z~ta~~~~d:s.:'l~y i'a podstatou jiných
statou. Nem-1I v dobe s~I~~nlosŤ! de~ata úplnému krytí této pohledávky
nároků za podstatou " a ,s aCI- ěr~~ r~zděl~ní podle § 50 ods!. 2 konk. ř.;
za podstatou, nenas t"va pom
'.

°
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vyskytn?u-li se později další pohledávky za podstatou a nestačí-li
stata k uplnému zaplacení všech těchto dalších pohledávek za podstat
n~!ze podle § 50 ods!. 2 p~slední věta. kQ!,k. ř. požadovati, by dřívě~~f
ventel za podstatou neco vralII, dostal-II dríve právem celou svou hl
davku za ~od~tatou zapla.cenu. Objeví-li se, že podstata nestačí k Úpr~ém~
uspokojem vsech po~ledavek za podstatou, ručí správce podstaty p dl .
§ .79. odsL 3 konk. r. za to, že budo~ věřitelé podstaty uSpokojeni o ~
merne po lOZUmu §
?dst. ,~ kon,k., r. Provinil.1i se tedy správce p~~_
~aty prolI tomu" r~cI v~em u~astmku~ za majetkovou újmu, která b
:zesla ze zanedbamyovmno.;;tl I?Y ulozen~ch. Nároky tyto jest uplatni&
zalobou a konkursm komlsar muze tytQ naroky jen poukázati na p • d
prava. On není oprávněn o takových otázkách rozhodovati neboť o;a t
mu po rozumu § 50 odst. 3 konk. ř. vyhraženo pouze ~ozhodoJr.
9. otaza;, vztahují-li se pohledávl,y za podstatou na podstatu společn m
CI na p.ekterou podstatu zvláštnÍ. I při rozhodování o výtkách činěn '~h
protI ud~ ze ~právy podstaty podle § 124 odst. 2 konk. ř. jest předměf
z,ko~mam tolIko posou;zení útču, l!ikol!v,. však roz,hodnutí o práv:C~
~ ehcli oso:b. P!oto ne;l1 vzdor schvalem uctu ze spravy vyloučeno uplatnov?n! n~roku z n;;hrady, škody proti správci podstaty a není tedy
chranen,pre? zodpovednosÍl za nesprávnosti, zaviněné svou nedbalostí
nebo zlym ~mYsl~l!! (Bartsch-Pollak a Rintelen u § 122 po případě
§ 124 konk. r.). yentel z.a p.odstatou H. vytýká účtu ze správy, že správce
podstaty ner9zd~hJ, pomerne podstatu i na jeho pohledávky a žádá, ab
mu ona p:om~rna cast byla vyplacena. Činí tudíž nárok z náhrady škOd~
protI spravcI (§ 79 odst. 3 konk. ř.), kteroužto škodu zavinil prý tím
ze nep~ove~1 p0l:'~rn~.rozděle,:í ~odle § 50 odst. 2 konk. ř. Konkursn!
koml;;ar mel tudlz ven tele s t~I?lt? nároky ?dkázati na pořad práva a
nep~avem rozhodl napadenou casl! napadeneho usnesení sám o nároku
na uhr~du škody, jenž byl uplatněn věřitelem za podstatou neboť to
nespada do oboru jeho )2ůsobnosti, n~bTž do O?oru působnosti procesního
soudn. P~oto ,bylo slIznostJ vyhoveno a vec vrátiti prvému- soudu
aby nedbaje sveho mylného právního stanoviska o účtu ze správy znov~
rozhodl.
N e j vy Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.

k

ů

i

při

rozhodnutí o

předloženém účtu

(§ 124 od.stavec

věřitel

SI

: orech jím jako'kon~~rsním spráy::,em vedených, j~st ,o tom roz~odnouti
kP nkursnímu- komisan a nelze ventele s touto nanutkou odkazah na
~řad práva, poněyadž t~ ~~jde o nárok na náhradu škody\ nýbrž o výtku
pesprávného rozdelení vytezku- podstaty; a nejde am o zadnou spornou~kutkovOU otázku ~ m~že proto rozho~nouti v tomto směru konkursní k~
misař a jeho opatřem jest vykonatelne podle § 189 odstav~c, (5) konk; r.
Také ani správce podstaty nenavrhoval, aby byl H. odkazan na porad
ráva, Právem se proto konkur~nf komisař zabý.v,al otázkou, zd~ a y~kud
~měl správce podstaty SI zadrzeh z podstaty castky na ~hrazelll ut~at
svého zastupování konkursní postaty ve sporech, o něž tu ,Jde, V prvllllI!
sporu u-hradil si správce, jak sám u-vedl ve svém rekursu, utraty podstat~
přisouzené v první i druhé stolici. Ro}sudky ty ne,byly vša~ pr~vopl~tne;
byly později nejvyšším soudem zruseny a prvm sond zalobe akclOve
společnosti dříve ~. vyhověl rozsud!ke~ ~e dne 20~ hstopadu, 1934 a
odsoudil konkursm podstat~ k zapl~ce~lI utrat. Nemel}ed? spr~vc~, dne
4. ledna 1934 jistotu, zda zustane pn utratach podstate puvodne P;ISOUzenýeh. V jiném spo!,u si uhradil správse, j~k sám uv~dl v rekursu, utraty
přisouzené podstate rozsudkem prvmho I odvolaclho soudu dn.e 22.
května 1933; tehdy již mohl míti správce pochybnosti o tom, zda zustar;e
při přisouzení útrat podstatě a zda naopak tato nebude odsouz.ena k.nahradě útrat. Ve třetím sporu, ač byla konk~rsní podstata v.e vse~h tr~ch
stolicích odsonzena a uložena ií náhrada utrat, uhradil SI sprav~e jen
útraty svého zastupován.í p'o~sta!y z~ytk~m. Vjitěžku P?ds,taty. MU,sl1 tedy
správce věděti nebo nelmene predvldati, ze jde I o lme pohledavk~ za
podstatou a že' podstata nepostačí k úplnému ul,1ražení ,vš~ch po~led,:vek
za vlastní zastupování podstaty. Jest mu sl.ce pnz.nal!, ze I 0.0 ma pravo,
jako každý jiný věřitel podstaty, na uspokojelll svych 120hl~davek z~ p."dstatou podle § 126 odstavec (1) kon~. f, .ale n~lze pr~hled.n0uti, ze le~!
jako funkcionář zřízený soudem v prve rade povInen dbal! zakona a tudlz
jednati i v souladu s § 50 odstavec (2) konk. ř., což plyne ze všeobecných
jeho povinností, uložených mu v §§ 79,81, 82 odstavec. (3) ~ §. 1~6
odstavec (2) konk. ř. Důvodn~ .t;znal proto kon~1;lr,sm ,koml~ar, ,ze
správce nebyl oprávněn celého výtezku podstaty pOUZIl! k uhrade svych
vlastních pohledávek za podstatou.

.?O

D

misař oprávněn

správci, co má do, k09kursní podstaty yl!1lh. Na(2)ítl-Iikonk. ř.) H.uložitiže správce
nebyl opravnen
uhradili sve utraty ve

vod y:

. . J~S! m~l~ý n~zor re~ursn~~o soudu, že kOl;kursní komisař nesmí při
jednam o uctu dalI spravcl pn kaz k zaplacem pohledávek za podstatou
n~bo~ názor ten se příčí ustanovení § 126 odstavec (3) konk. ř. podl~
neh.oz jest, konkursní komisař oprávněn na žádost věřitele za podstatou
ulozlti spravcl, aby splnil jeho nárok, jestliže iest určen a splatný (§ 126
odstav~c 1 konk. ř,), ovšem podle stavu podstaty (§ 50 odstavec 2.
konk. r.). l'!a tom se njc n~m,ění, ,žá,dá-I,i.věřitel za podstatou za odpomoc
u ,kOI:kur~9Iho ~omlsare pn jednam o učtu, neboť tu nejde o třetí osobu,
nybrz. o •ucastmka. konkursu. Tomu nebrání ani § 50 odstavec (2) posledm ,veta ~09~' r ~ ano nejde o placení n~obmyslné osobě, která přijalá
plac~m ': duye!.", ze bylo pl~ceno oprávneně, nýbrž o jednání správce
sameh9' jehoz cInnost podleha dozoru konkursního komisaře (§§ 81 82
konk. r.). Zadržel-li si správce neprávem peněžní částky, jest konku~sní
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Převodul poplatek jest přikázati z nejvyššího podáni za nemovitost,
byl-Ii ohlášen k dražebnímu r~~, ač ne~yl určen co ~o výše, a byl-U
přihlášen k rozvrhovému roku cástkou urcenou platebmm rozkarem vydaným po dražbě.
(Rozh. ze dne 28. prosince 1935, R I 1143/35.)

K dražebnímu roku, jenž se konal 9. října 1934, byl ohlášen berní~
úřadem převodní poplatek již 29. září 1934 částkou okrouhle ~.OOO Kc.
Na to podáním ze dne 24. ledna 1935 učiněným k rozvrhovemu roku-

Ii
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doplnil týž berní úřad svou zmíněnou příhlášku přihlásiv z
v předu uvedeného převodní poplatek částkou 2.560 Kč, vyměřenou
tebním rozkazem z 23. ledna 1935. P r v Ý s o u d vyhověl odporu
nější věřitelky, která mimo jiné uplatňovala, že převodní poplatek
měřený platebním rozkazem per 2.560 Kč, není vykonatelný
nepřiznal eráru tento poplatek s odůvodněním, že platební rozkaz '
v době příklepu v právní moci. Rek u r sní s o u d nevyhověl rekur.,,;
eráru maje za to, že příhláška eráru ze dne 29. září 1934 nebyla
a úplná, že k ní nebyl připojen platební rozkaz a že poplatek nebyl
přesně, dále že platební rozkaz připojený k podání ze dne 24. ledna I
pochází z doby po příklepu, což prý odporuje § 210 ex. ř.
Ne j vy Š š í s o u d příkázal čsl. státu přihlášený poplatek v
nostním pořadí a odkázal odporující věřitelku s jejím odporem
správní řízení.
Důvody:

Jak bylo vyloženo v rozhodnutí 5228 sb. n. s., vzešel eráru u~}~~~~~~
poplatného jednání, t. j. dne 14. ledna 1930 nárok na sporný
poplatek, pro který podle § 72 1'01'1. zákona přísluší eráru pt(~dn.ostrjí
právo zástavní na vydražené nemovitosti, na kterou se týž vztahoval.
Poplatek byl před dražbou řádně ohlášen, i když ještě vyměřen nebyl
takže se k němu při dražbě mohlo přihlížeti (sb. n. s. 3703). Pokud jd;
o přihlášku k rozvrhovému roku, odpovídá ono ustanovení § 210 ex. ř.
Poplatek byl náležitě doložen, byl tehdy již vyměřen, a byl proto zadrželý.
Podle § 216 čís. 2, ježto poplatek ne více než tři leta před příklepem
zadržený jest v předním pořadí přikázati, bylo neprávem nižšími soudy
.
toto pořadí poplatku odepřeno.
čis.

14817.

K § 502 odst. 3 c. ř. s.
Zažalovalo-Ii ,několik žalobců dělitelnou peněžitou pohlédávlru, rozhoduje podle § 502 odst. 3 c. ř. s. výše podílu připadajícího na každého
žalobce.
(Rozh. ze dne 30. prosince 1935, Rv I 2566/33.)
Na několika nemovitostech bylo vloženo simultání právo zástavní zá
roční důchod ve prospěcli oprávněné L. M-ové. Nemovitosti ty až na
jednu, patřící žalované, jsou vlastnictvím žalobců. Rozsudkem ze dne
3. června byli žalobci uznáni povinnými zaplatiti zadrželou rentu. Poně
vadž tak učinili i za žalovanou, na niž připadala poměrně částka

3.519 Kč 75 h, domáhají se na žalované její zaplacení. Niž š í
s o u d y uznaly podle žaloby na zaplacení do výše 2.565 Kč.
Ne j vy Š š í $ o u d odmítl dovolání žalované.
D

ů

_ čís. 14818 -

14817 -
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,
.
t u ' ící rozsudek a částka, o které' rozhozák.). Protoze, pak ]de· °žfJné~~ ]z nich nepřevyšuje hranice stanovené
'd novelou ze dne II prosmce 1934
doval odvolacl soud, u "
t 3 c ř s ve znem pre
.
h t k'
v § 502 od s.
" ' , d v lání přípustné neboť podle to o a e na
čís. 2,51, slb. z. ,a .~~ ~e~plo]'e~~ jednotlivé zá~azky odpovídající děleným
strane za .ovane .l
nárokúm zalobcu.
čís. 14818.
K § 40 vl; nař. Č!S'I~y/2~ ~!t:. ~yn~rčovalY výši nájemného podle
Soudy neJsou povo
,
.
40 vl. nař. čís. 57/27 Sb. z. a n.
,
§
(Rozh. ze dne 30. prosince 1935, Rv I 24/34.)

,
., "T"
.0 žadavek žalovaného družstva
Žalobcové se don:ába]l zps, e~-\ze t5 000 Kč za léta 1927 až J 933
na zaplacení nájemnehodv r?clm ,<:astcehoto' ná]·emného. Niž š í s o u d y
,
rávu a by sou . urcI VySl o
'dl
nem po p , ' N '
, " s u d nevyhověl dovolám a uve v
žalobu zamltly. ' e I v Ys S I o
d II vodech:
, ..
., I ší právo žádati na soudu,
Dovolatelé vyslovují .ná~or, ze ym ~r~s s~avelmím ruchu čís. 57/27
aby ve smyslu § 4~, vla<;lmho ~a~t~' jaké výši jest podle citovanéh?
sb. z. a n. provedl r!zem 3' ro~.o "d o ná'emné zákonem stanovene.
nařízení náj~mnéoduyodnenf' n~~ítonikde v zákoně stanoveno, aby soudy
Tento názo!,)est, ~ylnYh nebo
I § 40 cit. vlád. nařízení. Náro~ t~
určovaly VySl naJemne o.,ve ~~ys
h'
v slovený v dovolám, ze
kový tedy žalobcúm nep!1slu~~ a J~jl~ t~Z~~~uY aby bylo nějaké právo
totiž žalobní prosba mUlze ta) e sme;ov at~to všeob'ecnósti opory v zákoně.
stanoveno (Rechtsgesta tung , nema

.u..

čís.

14819.

K § 904 obě. zák.
., ' I
'dostane hostinskou
Od~oženl splatnosti pohledávky az za ovany
,
koncesi.

(Rozh. ze dne 30. prosince 1935, Rv j 141/34.)

,
'I
'ohledávky namítla žalovaná,
Proti žalobě na, zaplacem z~z~ ovaněv~dž ujednala se žalobcem, že
že pohledávka nem dosuld. splatn:" :oo~dělení hostinské koncese jemu.
,
eb la P r v Ý s o u d žabude pohledávka ta zap ace~a az
Žádost za hostinskoulkon~esl dos~dž~~~~npar~ te~tokráte zamítl.
o d v o a Cl s o u
'd
Iove' vyhověl
.
(. " s o u d obnovil rozsudek prveho sou u.
NeJvyssl

vod y:

Nejde o nárok, který by byl na straně žalobců nedílný, takže každý
z pěti žalobců uplatňoval ve skutečnosti ve společné žalobě postihem
jenom částku na něho připadající podle hlav (§§ 888, 889 a 839 obč.

14819 -

I

D ú vod y:
• d' t
vena na den I června 1932;
Splatnost pohl~dávky ~yla puvo ~ek~ ~~lobcovu odpověděl, že mohou
později však otec zalovane na .upomm
60
Ci'lilni rozhodnutí XVII.
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zaplatiti teprve, až dům bude prodán, anebo žalované udělena bude
cese na tento dům, načež žalobce odvěiil: ».oa miissen wir ha/t wal'len
Neprávem v tom spatřoval odvolací soud ujednání odkládací po,dmínltY
dle § 696 obč, zák" což by předpokládalo, že právo žalobcovo požado_
vati odměnu za provedené práce mělo nabýti působnosti až po splnění
podmínky, V souzeném případě však není sporu o tom, že vznik práva
nebyl nikterak pochybný a závislý na určité události. Při správném vý_
kladu výše uvedeného ujednání dle pravidel § 914 obč, zák, byla jen
splatnost odsunuta na dobu prozatím neurčitou; ovšem však rozuměli
lze onomu u jednání podle obyčeje poctivého obchodu jen tak, že žalobce
chtěl povoliti odklad platební lhůty na dobu nepříliš dlouhou, nikoliv
však na dobu nedozírnou, až by snad žádost za udělení koncese prošla
všemi instancemi. Jinak kdyby žádosti buď vůbec nebo v dozírné době
n~Jyylo vyhověno, dlužno míti za to, že se věc má stejně, jako kdyby žalované povoleno bylo zaplacení dluhu dle možnosti. V takovém případě
dle § 904 obč, zák. určí soud podle slušnosti dobu plnění. Uváží-li se
že žádost za udělení koncese byla podána již 24, listopadu 1931, a ž~
v době vynesení rozsudku prvého soudu dne 6, dubna 1933 nebyla ještě
ve druhé stolici vyřízena, dlužno uznati, že žalované byla ponechána
dostatečná doba, aby dluh dle možnosti zaplatila,. jak to vyslovil prvý
soud,
čís.

14820.

Odevzdání věci iure crediti a předpis § 367 obč. zák.
Odev2ldání pozůstalosti »Íure crediti« tvoři jen titul k nabyti vlastnictví singulámí succesí.
Komu byla odendána věc iure credi~i, ač věděl, že zůstavitel nebyl
jejím vlastníkem, nenabyl k ní odevzdáním iure crediti vlastnicMho
práva; proclal-Ii věc kupiteli, který o tomto nedostatku věděl, nenabyl
vlastnického práva k věci ani kupíte\.
(Rozh, ze dne 30, prosince 1935, Rv I 232/34,)
žalobce dal do zástavy losy, jichž vydání se žalobou na žalovaném
J-ovi, od něhož je žalovaný koupil. Niž š í s o u d y žalobu zamítly,
o d'v o I a cí s o u d z těchto d ů vod ů: žalovaný nekoupil cenne papíry
od Jana J-a, nýhrž od Františka }a, jemuž byly odevzdány iure crediti.
Když žalovaný od Františka J-a losy kupoval, nemohl míti zajisté žádného podezření co do poctivosti jeho držby, když tomuto cenné papíry
rozhodnutím soudním do vlastnictví byly odevzdány, Žalobci nepodařilo
se prokázati obmyslnost žalovaného, kterou lYy' musel dokázati, aby tento
jako nepoctivý držitel mohl býti ve smyslu § 368 obč, z, k vydání věci
vlastníkovi přidržen, Žalobce namítá, že prodateI, totiž František]. nebyl
vlastníkem, když prý jest dědicem a jako u n i v e r s á I n í successor
převzal aktiva i pasiva pozůstalosti, tedy i práva a povinnosti zůstavitde
v tom rozsahu, v jakém je měl zůstavitel. Odevzdání pozůstalosti dle
§ 73 nesporného patentu nezakládá však žádnou universální successi,
nýbrž jmění pozt1stalostní přenechává se tu na zapravení jednotlivých

čís,

14821 -
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." .
't
lacení a pohledávky ty musí býti uvedeny
pohledáv!,k ve;lte}u k~!rý"i se pozůstalost takto odbude, Nepřevza~ te?y
jednott1!v~ vJe '7eške~ri práva i povinnosti zt1stavitele '! rozsahu, ,v ]ake~
fran Ise
"
'b • '
zsahu který byl dan usnesemm sou je měl"zů.stavltel, n~ rz
i~r~o creditl byla odevzdána. žalobce svůj
nÍln, ],I~r:uk ~~~~~i~Lsti po Janu J-ovinepřihlásil, ?~oje práva vlasttvr~~n~euplatňoval a odevzdání iure ~redlÍI nelze mratItl.
nIC N e j vy Š š í s o u d uznal podle zaloby,

J:f

Důvody:

Důvody:

'·1 J t

·d·l

J do jeho smrti v zástavě;;; ~rant!sel' ,,o v\e ť
řed smrtí oznámil. To vedel I za ova?y! ne <;
neboť mu t? Jan J ,y d pl'SU zml'ňu]' e Nebyla proto prokazana naLosy byly u Jana

:it~a
zuje

tom sam ve svem o
žalovanéh,o, že I~sy přešly

'

d ·h· d

?~o~dS!~~ť~~lo~~a ;~' ž~lo~~nÝ\~u~f~

svépráVO{alya~y, °tbif~10devzJánv iure c;editi pozůstalostním

10~d~~ F;e~~I~1 ~íii ~~~~zření co do poctivosti jeho d:ž~y ~§ ~6~í o~~'
~~k.), 6d~vzd~?í i~re clJd!ti (§,~o~;~ 73př~e0~ié~') n~~'hc~á~ dědické

~~~~;0~t~~~h:,lzi7ijtí:~er:~I~~~~~ld~~~~~~~J~d~~í ~~s~o~iat~~l k~~

se zavazkem z~p ,a I I pozak o sin ulární sukcessi jak co do aktIv, tak
bytí vlastmctvl, ]dhe t';l PF t'· kgJ nepr·evzal všechny závazky zůsta'I
'
co d o pasl'v , Z to o' ze
" ,ran
. ,lse dě 'nic odvozovati. Neboť
k p atnemll
v~elovy, nelze ,\;~o~z~ne~ř~:tP~by ten od koho se vlastnictví př,~vádí,
prevodu vlastm~k I le(s, 423 '442 obl zá.k) pokud nejde o vy]1mky
sám byl vlastm em 9"
,
824 b·' ~ák čl 306 ohch, zák.) ,
v zákoně stanovené (§§ 367, 3~1{ ěc n~ ~~be přev~dl bezelstně (bona
K tomu jest potřeb~ afY n':l'JJ~k~u vnevadí nedostatek práva předchůd~~~1' n~~~~;Jf~st~iJ'~í.° J~ouzeném ,Příp,:dě nebyly věci" kter~~~ s;r~~:
máhá žalobce ve vlastnictví zůstavltelove ~ to hylo ~nd~mt' °tk žaloval
hl ,lm, mu byly odevzdany lUre CI e 1 I,
tišku ]., kt~f)' navr 'I' ~uJ b Nemůže se proto žádný z nich omlounému, ktery ]e kOUpI o o;no.o,
h'
§ 367 obě zák odevzdání
vati bcrez~i~ln~~%:ž~e:tr~~W:~:~~s~~t::n;ráv~ PředC~ůdcbo~la'pjed?aldž-~
lUre e
•
' . ' h • dchůdce vlastillkem věcl ne y, oneva
nab~vatedl ,s ~eldol!llm'bzVel !:pl~t~~~ nárok z důvodu práva zástavního, jest
prolJ vy am osu ne , •
žalobní nárok odúvodnen,

fO

čís.

14821.

~
. I ~ vyloučena pllvažuje se smlouva zproNebyla"1i <:d~ena. vys o,,:~ smlouvu Zprostředkovací, kterou zprostředkovatelsk~, Jde-I~ o nov '. án" "platné činnosti zprostředkova"
středkovatel Ujednal jako pokracov 1 u
telské, za úplatnou.
(Rozh, ze dne 30, prosince 1935, Rv I 315/34,)

948
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čís

14823949

Proti žalobě na vrácení zažalovaného 'obnosu namítl žalo
"
požadovaná částka nebyla mu zapůjčena ny'brž že J'i dostal vankY' ze
2'" pr'
I'
,,'.
na onto
1°
,O::lse ,srn ~~ene z3' zprostred,~ovaní prodeje hospodářství žalob.
<;ova, Jez prevysuJe ,z~zalo::an5'!' c,astku. P r v Ý s o u d uznal odle
zaloby( vzav ~a prok~zano, ze z~dna, provise za zprostředkování n~b I
meZI :;alovanym a zalobce~ uJednana. O d vol a c í s o u d uz: a
podle z~loby castkou 164 Kc, 7~ h. Dů vody: Zprosředkovatel, i k/!
dohodne ,nebylo,sml~veno, ma !larok ne SIce na dohodné v místě obvYklé
ale asp~~ n~ pnmerenou o~menu. I když se vychází ze zjištění, že ža:
lovany. zadne provlse ~l neuJ~l}al, nutno přece odměnu v místě obvyklou
mu pnznah. za~~vany uplatňuJe, provispí pohledáVku ve výši 1.640 Kč
24 h do celkove castky. 70;512 Kc ve vyučtování uvedené započítává hod.
notu stod~ly 4.000 Kc mlsto 3.500 Ke, takže konečná suma se sní"
70~012, Kc. O~)VJklá 2% p:ovisní pohledávka žalovaného č1ní POZI
počtem u, znane castky 65 Kc 1.465 Kč 24 h. Poněvadž pohleda' k '2
I"'l..c
va b
d 't'
., 1
'
v a za··
v~ ?, ez o ,ec em pro,vlse za ovaneho za prodanou krávu činí I. 630
Kc, Je zalovany povmen zalobcl doplatit částku 164 Kč 76 h
.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

ti:

Zalobce, jenž koupil společně se žalovaným destilační kotel, tvrdí, že
bylo ujednáno, ~e v pou~ívání k~tle se b;.~~~ střídati tak, ž: kdo, bud~
páliti v kampam posledm, bude pahl! v pnsÍ1 kampam prvm. Ponevadz
tento případ pro žalobce nastal, domáhá se žalobou, by žalovaný, jenž
si kotel od něho svémocně odebral a odpírá jej vydati, byl uznán povinným vydati mu jej do jeho domu na svůj náklad. Niž š í s o u d y žalobu zamítly, o d vol a c í s o u d z těchto d ů vod ů: V dojednání
stran o střídavém užívání kotle jest spatřovati řádnou smlouvu pro obě
strany závaznou, nikoli jen dohodu podle § 833 obč. zák. Jest proto
správné stanovisko žalobcovo, že mu neměl býti kotel odnášen, pokud
svoje pálení v sezoně neobstaral. Zalobní prosba, znějící na vydání
kotle žalobci a na jeho dopravení žalovaným do domu žalobcova na ná·
klad žalovaného je však pochybenou v této s'vé absolutnosti, ježto žalobce
není sám výlučným vlastníkem a tudíž nemůže na žalovaném, jenž je
spoluvlastníkem právě tak jako žalobce, žádati bezvýhradné vydání kotle
patřícího oběma společně,

N e j vy Š š í s o u d

nevyhověl

dovolání.

Důvody:

Důvody:

Není správný názOl: dovolání, že nárok žalovaného na provisi b 'I
smlouvou, vylousen. An~ p.o,dl~ původního ujednání ze dne 25. kvě~a
1931 nezr,ekl se ~a~ovany VUCI zalobci a jeho manželce nároku na odměnu
~a .z~rostrtx!kov~m, pouz,~ b~lo smluveno, že od nich odměnu obdrží
\ JI~e forme, mel mu tol!z"zus!a!i celý přebytek nad 75.000 Kč. Když
se vsak nemoh}o za ho~podarstvl zal?bcovo utrziti 75.000 Kč, a žalovaný
se ,~~uhlasem zalob~ovym stara~ se dale ? ~ozprodej jeho hospodářství za
mZSl ceI?u, p~k uz. se ,zP.r0stre~kov~C1 cmnost nevyvíjela na základě
onoho ,P~VOd!llh~ uJed~anl, ktere cele padlo, nýbrž na základě nového
zmocnem udelen~ho mlcky k~nkludentními činy (§ 863 obč. zák). Abv
t,ato nova ':'2 ro,stredkova!elska sm!ouva mohla býti považována za bež.
uplat~ou VUSI zalobCl ~ J~ho 1!'apzelce, bylo by bývalo nutno úplatu vý.
slovn~vJlouclÍL Takove uJedn~m ~e v,šak nestalo a také z okolností nelze
bezp~cne, USOUdlÍ1 (§,863 obc., zakl, že žal,obce neměl od žalovaných
obdr:;et! zadnou odmenu za sve dalsl zprostredkování. Pravému opaku
?asvedc!,Je t~ okolnost že manželka žalobcova dne 13. června 1931 se
za~ovanym uJedl}ala, ze mu za zprostředkování - neuskutečněného
~vsem - prodeje hospodářstVí na manžele H, společně se svým man.
zele,? zaplatí,~%. Náleží te~y žalovanému dohadné přiměřené a tím jest
odm~na v~ VySl 2% prodeJm cen~, kterou pro případ prodeje H. sama
manzelka zalovaneho uznala za priměřenou.
čís.

14822.

_ úmluva spoluvlastníků o střídavé držbě společné věci za účelem docasného u~ívánj jest přípustná. Spoluvlastnlk může žalovati jiného spolu,
vlastnlka Jen o to, by mu vydal společnou věc do dočasného držení. '
(Rozh. ze dne 30. prosince 1935, Rv I 497/34.)

Zaloba opřena jest o ujednání stran, že kotle budou střídavě užívati
a že při příštím pálení, aby se ušetřilo na převážení kotle, bude vždy
páliti ten, kdo minule pálil poslední. Takové ujednání mezi spoluvlastníky o střídavé držbě společné věci za účelem dočasného užívání věci
jedním ze spoluvlastníků jest přípustné. Ať již toto ujednání se považuje
za ujednání podle § 833 obč, zák nebo za zvláštní smlouvu upravující
střídavé užívání, jest jisto, že při tomto ujednání mohl by se žalobce domáhati toho, aby destilační kotel byl jemu ve smyslu ujednání jako tomu
ze spoluvlastníků, který v roce 1933 pOSledně pálil, odevzdán do dočasné
drŽ1by za účelem užití ho k pálení. Nemůže se však domáhati toho, aby
kotel byl mu odevzdán bezvýhradně, neboť jako spoluvlastník nemůže
takto bezvýhradně vindikovati kotel pro sebe tak, jako výhradný vlastník
proti osobě třetí, které hy příslušelo ke kotli právo slabší, než právo
vlastnické. Zalobní prosba formulována jest pouze na bezvýhradné vy.
dání kotle a dopravení jeho na náklad žalovaného do domu žalobce, aniž
obsahuje dodatek naznačující, že vymáháno jest odevzdání kotle do ujednané dočasné držby a dočasného užívání společné věci. Správně rozpo·
znal odvolací soud, že žalobní prosba v této své absolutnosti je pochy·
b~ná. Věcně vadné žalobní žádání, neplynoucí ze skutkového přednesu
žaloby, jest důvodem k jejímu zamítnutí (srovnej rozb. 12340 sb. n. s.).
čís.
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obč. zák.
Prom1čecí lhůta nároku na zrušeni kupní smlouvy pro zkrácení přes
polovinu ceny obecné počíná se dnem uzavřeni kupní smlouvy. Lhostejno, zda prodatel prodanou věc dosud drží.

K § 1487

Stejně

(Rozh. ze dne 30. prosince 1935, Rv I 780/34.)
sb. rl. s. čís. 2813.
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Trhovou smlouvou ze dne 31. prosince 1925 prodala žalobkyně pozemky sáh za 150 Kč. Rozsudkem krajského soudu v K. H. ze dne
17. června 1930 byla uznána povinnou tuto smlouvu dodržeti. Tvrdíc, že
obecná cena parcel v době prodeje činila nejméně 400 Kč a nyní 1.200 Kč
za sáh, domáhá se zrušení trhové smlouvy pro zkrácení přes polovinu
ceny. Žaloba byla podána dne 4. září 1933, k námitce žalovaných, že
žalobou uplatňovaný nárok zanikl'promlčením, zamítly niž š í s o u d y
žalobu, o d vol a c í s o u d z těchto d ů vod ů: Promlčecí lhůta
§ 1487 obČ. zák. počíná se již dnem uzavření trhové smlouvy, nebot'
podle slovního znění § 1487 obč. zák. nemůže o tom býti pochybnosti.
N e j v y Š.Š í s o u d nevyhověl dovolání.
D

ů

I~ného zaopatření

smlouvy pachtovní čís. sb. 13473) a jest sdílen i písemnictvím (Klang,
Komentar IV str. 1487, Ehrenzweig, System II/I str. 239). K vývodům
dovolání se podotýká toto: V rozhodnutí čís. 10227 sb. n. s. bylo zásadně stanoveno, že k uplatňování nároku na zrušení kupní smlouvy pro
zkrácení přes polovici o'lYecné ceny se nevyhlédává, by ten, kdo nárok
uplatňuje, již smlouvou zcela splnil. V tomto rozhodnutí nebyla sice
řešena otázka počátku promlčení, nýbrž šlo o to, kdy vzniká nárok na
uplatňování zrušení smlouvy pro zkrácení přes polovici obecné ceny. Leč.
počátek promlčení nároku jest podmíněn vznikem nároku. V rozh. čís.
415 sb. n. s. šlo jen o to, zda žalobě o zrušení kupní smlouvy z důvodu
zkrácení přes polovici ceny obecné brání námitka rozepře rozsouzené
vzhledem k dřívější žalobě o zjištění, že kupní smlouva jest po právu.
Jak bylo dovoděno v rozh. čís. 2813 sb. n. s., počíná se promlčení nároku
na zrušení smlouvy pro zkrácení přes polovici obecné ceny uzavřením
smlouvy, třebas byl poté veden spor o její platnost a věc teprve pOzději
byla odevzdána. Pro počátek promlčení nároku na zrušení kupní smlouvy
pro zkrácení přes polovici obecné ceny jest lhostejno, zda prodatel prodanou věc dosud drží.
14824.

K výkladu § 154 obě. zák.
Kdo se vzdal smirem nároku IlJa slušné zaopatření podle § 154 obč.
zák., nepozbyl run podle .téhož předpisu nároku na nutuou výživu, jakmile upadl do nouze.
(Rozh. ze dne 30. prosince 1935, Rv 12317/35.)
Žalobce (81 roků starý) vzdal se smírem uzavřeným se synem _ žalovaným - nároku na slušné zaopatření. Tvrdě nyní, že upadl v nouzi,
žádá z důvodu § 154 obl'. zák. na žalovaném poskytování slušné výživy.
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vody:

Dovolací soud schvaluje právní názor nižších soudů, že promlčecí
lhůta nároku na zrušení kupní smlouvy pro zkrácení přes polovinu ceny
obecné počíná již dnem uzavření kupní smlouvy. Uvedený právní názor
jest zastáván v rozhodování nejvyššího soudu (srov. čís. sb. 2813 a co do
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si1.1ce 1932 čís. 204 sb. z. a n. o ÚS
' h
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ce oma a zaplacení nedo_
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se tehdy, že bude dodržovati veškeré mzdové a pracovní podmínky pře
vzatých zaměstnanců podle směrnic pro úpravu služebních a mzdových
poměrů, jež vydalo ministerstvo zemědělství, tedy tu jde právě o takové
smluvní ujednání, o němž stanoví § 27 odst. I. zák, čís. 204/32 sb.
z. a n., že pozbývá platnosti po dobu účinnosti tohoto zákona, pokud
s ním není v souladu. Z tohoto plyne závěr, že žalovaná obec byla zásadně oprávněna provésti srážky z platu žalobcova ve smyslu zákona
čís. 204/32 sb. z. a n., jak učinila usnesením obecního zastupitelstva
ze dne 16. ledna 1933. Úvaha odvolacího soudu o tom, že zákon ne·
ukládá obcím za povinnost, aby provedly srážky, byla zbytečná, protože
pro spor jest rozhodné jen, zda žalovaná obec byla podle zákona k provedení srážek oprávněna. Pro spor jest nerozhodné, že srážky z platu
žalobcova neprovedly i ostatní obce, jež. vyplácely žalobci příslušné
částky jeho služného podle poměru svých podílů převzatého lesního revíru, neboť ve sporu jde jediné o to, zda žalobci přísluší proti žalované
obci nárok na nedoplatky, jichž se na ní domáhá, a ostatních obcí se
tento spor vůbec netýká. Rovněž jest pro spor bez vý;onamu, že žalobce
nepodléhal nemocenskému pojištění, nýbrž pojištění podle zákona o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách, protože
z této okolnosti nelze nic vytěžiti pro posouzení, zda žalovaná obec byla
oprávněna ke srážkám podle zákona čís. 204/32 sb. z. a n, Pokud se týče
výměry srážek, neodporoval žalobce ve sporu proti procentní sazbě žalovanou obcí použité, nýbrž uvedl jen obecně, že jeho naturální požitky
byly nepřiměřeně oceněny. Žalované obec podala propočet, podle něhož
srážky vypočetla a jíž v rozsudku prvního soudu bylo vyloženo a
odůvodněno, že srážky byly oprávněny i co do výše a že žalobce
svou námitku přemrštěnosti ocenění naturálních požitků ani neprovedl. V odvolání vytýkal sice žalobce, že první soud nevzal v úvahu
důkazy o tom nabízené, ale nijak nenaznačil, které prúvodní prostředky
a o kterých určitých skutkových okolnostech měly býti provedeny. Ve své
dovolací odpovědi se žalobce o této otázce již ani nezmiňuje. Za tohoto
stavu věci nemůže dovolací soud přezkoumávati správnost výměry srážek
žalovanou ůbcí provedených, protože žalobce neposkytl pro takové pře
zkoumání potřebný skutkový podklad.
čís.

14826_

Spotřeboval-li objednatel'zbmí, jež shledal vadným, aniž k tomu byl
nucen zvláštními okolnostmi nebo zájmem prodatelovým, nemůže již
mdy zboží vytýkati a domáltati se z toho důvodu zrušení smlouvy.

(Rozh. ze dne 30. prosince 1935, Rv II 9/34.)
Proti žalobě na zaplacení trhové ceny za dodané zboží namítl žalovaný, že dodané zboží bylo částečně vadné a nevyhovovalo podmínkám
objednávky, takže jest oprávněn podle ~ 932 obl'. zák. domáhati se zrušení kupní smlouvy; jinak namítl též započtením náhradu za zmenšení
kupní ceny zboží. Žalobě bylo vyhověno s o u d y vše ch tří s t o I i c,
n e j v y Š š í m s o ude m z těchto
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důvodů:

Žalovan~ vytkl ,~e svých dopisech z 10. října a 16. prosince 19
dodane~o zbozl ~ uplatnil v nich výslovně nárok na snížení ú la30
]"0 prov~d~m ~naleckeho ~osudku přednesl při roku dne 3. dubna 19if
vady

ze ~I?I~tňuJe narok na ~rusení smlou:'Y ~o do pozastaveného zboží mi '
!o J~t~ z opatrnosl! r:arok na zmensem kupní ceny a namítl za' očt:~
J'~6e castk~ (nahradu skody, rozdíl mezi cenou dodaného zboží a torm ~I
m o, ktere musil použíti místo dodaného skladné rozdíl mezi ce adod31n~ho zboží v době dodání a nynější).'Tyto nár~ky by vyplýval nou
~r~senl ,~mlouvy, nelze však o nich říci, že je žalovaná strana uPlattuje
Ja ~ S!1!zení kupní ceny. Podmínky nároku na zrušení smlouvy pro vad e
pInem a nárok na snížení úplatv jsou v podstatě J'iné' v prvním '. d~
Jde o. vady ,ere
kt '"Clili'd'l
' ''PfJpa e
10 nepotreuným nebo odporují výslovně podm'
altel
neJ~ou ods~rar:lteIné, '! ct:.~hém pf/padě o vady vedlejší neb odsl~~:
!I r;e. Jest~ze zalovany pr1Jal ZbOZl zaslané jako splnění objednávk
le~~hze sp,o.treboval nejen zboží, které považoval za bezvadné nýb&
I ~ast zbOZl, ~terému vytýkal i vady, právem mu odepřel odvol;cí soud
naro,k na zr~~ení smlouvy, když žalovaný nabyv vědomosti ovadá h
spo!~eb?val cast zaslaného zboží, aniž uvedl, že byl k tomu donuc~~
zvlastmml ok,olnostml~ neb, ?činiI !a~ v zájmu, prodatelově. Co uvádí
~ovolat~1 o deht~lnostl 2JbOZl, nemem mc na veci, nebot' bylo zjištěno
ze ~l}1 Jeden ,bahk ,zaslaného papíru, který byl objednán a dodán jak~
ZbOZl partl o.ve, nezustal úplný, z každého vzata žalovaným část papí
a s~otr~bovan~. K takové disposici pozastaveným zbožím nebyl žalova r~
opravnen, chtel-I Sl zachovati nárok na zrušení smlouvy (srov fO
~467, 4103, 10484 S? n. s.), tím se naopak sám o tento nárok připra~iI'
10 b~ pa;k o druhy nárok na zmenšení úplaty. Poněvadž žalovan;
upl~tml !Ia.r0k ze správy, není správný názor, že dovolávání Se nárok~
pn Jednam ~ne 3; dubl}a 1933 se. stalo o~ožděně, neboť žalovaný zach~val, Sl ozna~em:n pra"o. u~,latmÍ1 tuto )hutu námitkou (§ 933 odst. 2
obc. z.,:k.). Avsak za~o,:any narok na smzení úplaty nijak skutkově nepOdlo:I! a neuv~dl al}!, jakou sl~vu ?a kupní ceně žádá jako přiměřenou
a R,roc; Po.~le~a,!ky ]lm k zapoctem namIÍnuté nelze považovati za pnmezen~ snlZem uplaty, což by znamenalo snížení o částku která vychází
z po.meru ceny z~ }~o~í bez'ladné k ceně za zboží vadné.' Mimo to žalovanyn,enapadl ~J1~ten! prvmho s0u.du,..ž~ cena ;:b,oží dodaného jemu žalobkym byla prumerna cena OdpovldaJlcl skuteene ceně 2Jboží v té době
Z tohoto svého opomenutí nemůže odvozovali výtku že odvolací souď
která byl vázán tímto zjištěním (§ 498 c. ř. s.) schválil jednání žalujíci
strany odporující zásadně solidnosti v obchodu nýbrž musí následky
'
tohoto opomenutí přičísti jen sobě.

li

čis.
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Ková! jest povinen upozorniti osoby, jež se 2Jdržují v kovárně na

ne~ezpec! lýaz~ z "odlétajících štěpinek železa při práci, třebas

bez-

pecno~tl1j predplsy zlvnostenského práva nemají o tom zvláštního usta-

noven!.

(Rozh. ze dne 30. prosince 1935, Rv II 44/34.)

Nezletilý žalobce 1>yl poslán svým poručníkem do kovárny k žalovanému by dal nabrousiti sekeru. Při broušení jejím odlétl od kovadliny
úlom~k kovu a poranil opodál stojícího žalobce tak, že přišel o oko.
P r v Ý s o u d neuznal žalobní nárok důvodem po právu, o d vol a c í
s o u d třemi čtvrtinami.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Ve sporu jde jen o otázku

zavinění,

tedy o právní posouzení

vě~i

(§ 503 čís. 4 c. ř. s.). Po této stránce může se jednati jen. o opomenut~.

Opomenutí jest bezprávným tehdy, je-Ii podle zákona povmnost k POSItivnímu jednání. Není však třeba, aby tuto povinnost ukládal zvláštní
zákonný předpis nebo zvláštní ~ařízen} úřadu,:! kon~étním příl2~~U,
stačí jest-Ii taková p<lVinnost ulozena za'konem vseob~nym, vztahu.l!Cll!l
se k~ všem případům, na něž zákonodárce rozumne mohl pomyslel!.
Takovou povinnost jest odvozovati ze všeobecného zákazu §§ 335, 431
tr. zák., totiž povinnost, aby se ~aždý r,ozum!,ý č~ověk z?choval t~~, a~y
z jeho jednání nebo opomenutI nevzeslo predvldatelne nebezpecl. Za:
sada ta dochází výrazu v § 1297 obč. zák., zvýšená míra této povinnosl!
vyslovena pak jest v § 1299 obč. zák. Použije-ii se této ;;ás~d~ v souzeném případě, nelze přiznati dovolání žádné strany opravt;em. Nt;lz~
uznati, že bezpečnostní předI;'isy živn?st~nské,ho pr~va,p.amatu!í ~a ka~dy
případ potřebných ochrannych opatrem, coz nem vubec mozne. Avsa~
kovář musí počítati s tím, že při jeho práci o~let~jí štěp~nkl::, to net;1
příhoda neočekávaná, nýbrž zjev zcela obvykly? Jak spravt;e usu';';lle
odvolací soud. Jest proto povinností, aby upozorml, osob'[, kte~e ne12ahy:,e
k zaměstnaným, se zdržují v kovárně v tako,:é ~h,zkost~ u, n~ho, ze stepiny je mohou zasáhnouti a zraml! na pechranenem n;ls~e tela, na tot~
nebezpečí, které není nic zcela n:J'ředvI~at;ého. Ne?kl.ad51 t~y odv,olacl
soud žalovanému povinnosti témer nemozne, usuzuje-h,. ze zalovan~ nezachoval potřebné opatrnosti, že docela dal žalobci pokyn, ab'[. zust~l
státi v kovárně. V tom je zavinění žalovaného, které ho zavaZUje k nahradě škody vzniklé žalobci. Ale je~t správn:;' i úsu:'~~ odvolacího ~oudu,
že si ani žalobce nepočínal rozumne, poStavlv se tya;l ke koy~dhr;e v kovárně. To byla neopatrnost, kteroy ~y nebylo ,mo~ne ,0l!llU\~lh u zalobce,
i když by se nehledělo k tomu, ze Je }yu~eny zameenl~, ze tedy.,~ n~
bezpečím při práci, o jakou šlo, pocltah ,~usIl: T';l .Jest ve~leJsl~ ze
neznal dohře úhel ve kterém štěpinky u kovare pn praCI odletuJl. Mel se
také sám chrániti' proti možnosti, aby ho odletující štěpinka n~zasá~la.
Ostatně uvádí-Ii, že člověk zcela nezkušený hy se. byl ,~na~ obrahl zad~
ke kovadlině doznává tím, že nezachoval am neJmenSl mlru opatrnosti
v tomto příp~dě. Proto ani zavinění žalovaného nemůže ho zcela zproshh
spoluviny na škodě jemu vzniklé.
čis.

14828.

K výkladu § 67.1lOj. ~.
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Stanovily-ii pojlsťovacl pOdmlnky,.. ze .poJIsť~va':1 p?~e! se prenese
na }>nový sllostroj«, jehož nabude pOjIstník do sestl meSlCU po tom, co

-

956
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přestal býti vlastníkem vozu uvedeného v pojistné smlouvě, jest rozuměti >>I1lIbyttm nového siIostroje« alespoň poměr obdobný vlastnickému

právu.
(Rozh. ze dne 31. prosince 1935, Rv.I 2641/33.)
Srovnej rozh. čís. 14188 sb. n. s.
Žalovaný pojistil proti povinnému ručení silostroj. Podle pojišťova
cích podmínek měl pojistný poměr býti přenesen na nový silostroj, jehož
by žalovaný nabyl do šesti měsíců po zcizení pojištěného siIostroje. Žalobkyně tvrdíc, že tento případ nastal, domáhá se žalobou, by žalovaný
byl uznán povinným jí sděliti počet koňských sil, tovární značku, policejní číslo a účel, ke kterému se má nový siIostroj používati. Žaloba
byla zamítnuta s o u d y vše c h tří s t o I i c, ne j vy Š š í m s o u _
dem z těchto
důvodů:

Názor dovolatelčin, že pojistník nechtěl nic jiného, než aby byl kryt
proti nárokům na základě automobilového zákona, avšak nikoli jako
vlastník automobilu, má proti sobě doslov pojišťovací smlouvy, v níž
jest jasně vyjádřeno vytknutým v ní zdrojem nebezpečí, že žalující společnost pojistila žalovaného proti následkům zákonného povinného ručení, jež by jej stihly jako vlastníka nákladního automobilu blíže v pojistce označeného. Ani další vývody dovolání nejsou s to tento dovolací
důvod (§ 503 čís. 4 c. ř. s.) opodstatniti. Není o to sporu, že pojištění
zaniklo ohledně silostroje v pojistce uvedeného, nýbrž jde o otázku, zda
Se pojistný poměr přenesl na jiný silostroj podle čl. 5, třetí odstavec dodatečných ustanovení k všeobecným pojišťovacím podmínkám, a trvá-li
takto pojistný poměr nadále. Předpokladem pro to by bylo, jak plyne
z tohoto smluvního ustanovení, že pojistník nabyl jiného silostroje v šesti
měsících, od kdy přestal býti vlastníkem vozu uvedeného v pojistce.
Nenabude-li v této lhůtě jiného silostroje, zaniká podle posledního odstavce tohoto čl. 5 pojištění vůbec. Z toho, jakož z dříve uvedeného
doslovu pojišťovací smlouvy se podává při správném výkladu (čl. 278
obch. zák.), že se při nabytí jiného silostroje vyžaduje, když ne vlastnictví v přesném právním pojmu, tedy aspoň obdobný právní poměr:
ten však není založen skutečností v souzeném sporu zjištěnou, že žalovaný po prodeji svého vozu provozuje dopravní živnost novým automobilem, který koupil někdo jiný, na nějž zní také značkové vysvědčení,
tedy že provozuje žalovaný živnost automobilem cizím. Po této stránce
nedopadá na souzený případ rozhodnutí čís. 9939 sb. u. s., v němž se
neřeší takovýto právní poměr k používanému cizímu silostroji. Ostatně
žalobkyně tvrdíc v žalobě, že žalovaný prodal automobil, na nějž se pojišťovaCÍ smlouva původně vztahovala, a že koupil ihned po prodeji
nový' nákladní automobil, sama založila původní svůj nárok na obdobném poměru, jaký se podává ze správného výkladu čl. 5 dodateč. ustan.
všeob. pojišťovaCÍch podmínek. Proti tornu její názor, že rozhoduje jedině soubor práv a povinností, na základě nichž podléhá podnikatel
automobilovému zákonu a že tornu chtěl žalovaný při ujednání pojišťo
vací smlouvy, nemá nijakého podkladu.

_
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K § 427 o. z.
Odevzdání pohledavky znamením.
(Rozh. ze dne 31. prosince 1935, Rv I 177/34.)

přednesl.i, ~e,.jejich.gěde~\ Z;[~~t~ ~~~~a;1v~u č;~!t~ ~II~~

žalobci
žalobou ve zbytkove vysl vyma ano § 27 o z tím že jim dal směnku,
yaným j!mdarf,~al a h~~":v~~1 S~s~~~en;u. P~oti žal~bě ha~ítli .žalovaní
zaloY~~Y!ll1 ~ e o po ,
b 1 žalobcům odevzdána a ze am k da; o:
m~z~ p~!,m, ze pot\ed~v~1' ne/ ~edostatek notářského spisu o .darovam
vanl JeJlmu neI.TI?,? 0]1 I dPyo z'alobu zamítly o d vol a c I s o u d
.
,
sep,sane'h o. o N Iclz So •I DIS o§U 427 obč: zák.
vyhledává
se k odevz.d"an: znaz techto d u v o u., e
ř'"emci listiny jimiž se vlastnlctvl promeními, aby ~la~t~l~ ~de~z~lpFedložená však 'Ie darování nes!ačí, nebo~
kazuJe. S~en ~ hza o SI o, ~ h náležitostí nebot' není datovana, chybl
d ba' kdy placeno býti má, nenese
uemá potrebnyc sm,enecn~c"
v ní místo vystavem, neu ava ~e , o ]{'é označení firmy osoby, které
podpisu vystavova!elova a p~stfada Lastina ta není ale také průkazní
se platiti má, ne~1 p~~to smen {O,u. I b ť schází na ní podpis vydalistinou dle civilmho radu soudmho, ne °ve skutečnosti slouží (§§ 292
vate1ův a !lení z ní vůb~~ patmd" s~af:~~ vyplněným blanketem směneč
a 294 c. r. s.). Je pou_ ym, ne?
'ástka 14000 Kč a tento blanket
'm třebas byla na nem vyznacena c
., .
ny ' . , z'alovany'ch s udáním jich bydlistě.
nese ]mena
' d I"
Ne i vy š š í s o u d nevyhovel ovo am.
Důvody:

h
díl že v listině jimi o odevzdáni
žalobci nenapada]1 nazor mZSIC sou 'u směnku jejíž odevzdání
pohledávky p~edložené nelz~ shl~dhi~g~~~n§ 427 obč: zák., nýbrž spaby stačilo k prevodu r:ohledavky, ,. .žších soudu pouze v tom, pokud
třují nesprávné právm posou~f:'~ ~;c~~: za jinou průkazní listinu, jejíž
tyto předloženou listmu n,epo a a d ' k ve smyslu § 427 obč. zák.
odevzdání by s.tačilo,k preyodu p'tl\a~~h~ soudu přisvěďčiti. Platnost
V tom směru Jest vsak naz~ru o. vat ~dmíněno zřízením uotářského
darova.cího postupu pohleda~ky J~~ed1vka obdařenému skutečně odespisu, pokud nebyla da?v~!1a
Zda došlo k odevzdání pohledávky
vzdána ve smyslu § 42 o~: ,~~ l~terá znamení stačí k takovému odepodle § 427 O?č. zák., t obzv aS e cÚti podle oieolností jednotlivého Qří:
vzdání pohledavky" nu no ,P0sou " n'chž lze bezpečně a pro treh
padu. S!a?í 2'ásadne. ta]wd~ zn~m~n~'o~leďávka přešla do in:ění a disosobu zre]me sezn~Í1, ,ze aro:,~n~ _. o ob če'nou pohledavku, odeposiční moc.i ?bdaíen':h.o] ~ud~~kl~~ l~ostou;enl pohledávky. Ta~ovou
vzdá-li se li;;tm,a s o-"zl~ll' ,tP
ž dovolatelé se ani nepokoUSl vylistinoU nem predlozena 18 ma, co
vrátiti.
..'

.<--
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k inkasu a že banka nebo firma H. & T. směnky opět vrátila žalobci,
poněvadž indosamenty neobsahují žádný dodatek "k inkasu« a vyplněné
indosamenty firmou H. & T. na zmíněnou banku nebyly dosud zrušeny
ani přeškrtnutím ani dalšími indosamenty na žalobce. Legitimaci žalobce
brání poslední vyplněný platný indosament neškrtnulý, byť by žalobce
měl směnku v rukou, ježto právě z obsahu směnky vyplývá, že žalobce
jako indosant svá směnečná práva přenesl na další osobu, a že dalšími
indosamenty směnečná práva byla přenesena na zmíněnou banku, že
tudíž práva ze směnky přešla na indosatáře a nezanikla, dokud indosament nebyl škrtnut. škrtnutí indosamentu nebylo by zapotřebí, kdyby
žalobce protestem a návratným účtem prokázal, že přes splatnost směnka
nebyla by honorována a že v cestě zpáteční pro zaplacení dostala se do
jeho rukou. V tomto případě by neškrnulý indosament nebyl škodlivý
žalobci v otázce legitimace. Dokud poslední indosament jest v platnosti,
jest majitel směnky indosované legitimován jako vlastník směnky jen
nepřetržitou řadou indosamentů až k němu jdoucí (srov. rozh. čís. 13717
sb. n. s.). Stejně podle rozh. čís. 13789 sb. n. s. mohl si žalobce přímou
legitimaci opatřiti tím, že by byl škrtl indosament svůj a svých nástupců.
To však žalobce neučinil a v takovém případě jest legitimován žádati
zaplacení jen, má-li směnku, protest pro neplaceni a vykvitovaný účet
návratný. Poněvadž žalobce vykvitovaného účtu návratného nepředložil,
neprokázal svou legitimaci k tomu, aby mohl požadovati zaplacení. Byť
by v případě vylíčeném v rozh. čís. 13717 sb. n. s. žalobce byl výstavce
po případě remitent a byť by v případě vylíčeném v rozh. čís. 13789
sb. n. s. překáželo legitimaci žalobcově to, že nepředložil protest, přece
zásady v těchto rozhodnutích vyslovené jsou stejné a platí i pro souzený
případ. Tím, že ve směnce vyskytuje se nějaký bIanco indosament, není
ještě dáno každému držiteli směnky oprávnění požadovati zaplacení.
.Jen v tom případě, kdyby řada indosamentů končila bianco indosamentem, přecházejí veškerá práva ze směnky na bIanco indosatáře (§§ 9
a II srn. zák.). Tím, že řada indosamentů byla zakončena vyplněným
indosamentem, byl okruh ze směnky neviditelných bIanco indosatářů
uzavřen, a teprve přeškrtnutím vyplněného indosamentu byl by zase
tento okruh otevřen. Nelze souhlasiti se žalobcem, že by návratného
účtu bylo jen tehdy zapotřebí, kdyby žaloval vyšší částku, než na kterou
by měl podle směnky, protestu a zákonu nárok, neboť návratného účtu
jest nezbytně třeba, aby směnečnému dlužníku bylo tímto návratným
účtem prokázáno, že žalobce nabyl směnky cestou postihu tím, že směnku
vyplatil a že tedy zaplacením zaniklv nároky ze směnky proti indosatářům, jinak nepřetržitou řadou indosamentů legitimovaným (§§ 86, 51
a 32 srn. zák.). Poněvadž tedy žalobce neprokázal návratným účtem,
že nabyl směnky postihem - vyplativ směnky - a protože dále podle
obsahu směnky jest formálně aktivně jako poslední indosatář legitimována P. U. Banka, pochybil prvý soudce, když směnečný platební příkaz
ponechal v platnosti.
Ne j vy Š š í s o u d uložil odvolacímu soudu nové jednání a rozhodnutí.

14830.

K § 32 srn. zák.
In~o~t, ~~rý n~~řeškrtl

na směnce indosament svů' i sv'ch n'
stu,?cu, Jest tez legItimován k žalobě ze směnky, a sdčl Př~l v. a:
sme~u a Pn;>test pro neplacení, přichází-li podle obsahu ~měnkyO~akl-h
postthem zavazaný v úvahu.
J o
n • Vy~i~v~~ návralný ~čet musí předložiti jen tehdy, žaluje-li o více
ez se a urC1Ť1 podle smenky, protestu a zákona samého.
'
(Rozh. ze dne 31. prosince 1935, Rv I 2295/35.)
Opačně

.

sb. n. s.

čís.

13789; srovnej sb. n. s.

čís.

13717.

Směnky žalovaným akceptované 'byly podepsány Vilémem F-em .

vyst~vcem .. Byly to směnky cizí na vlaslní řád takže Vilém F b lJa~o
~:~n ~eml~~n~:nl' ktJerý směnky bianco indosa;"entem jako p~vý Yin~~~

,
preve,
a e. .ako ~ruhy llldosant mvněž bianco-indosamente
plevedl p~ava ze s~enek zalobce Nubar T. Dalším vy lněn'm ind m
men!~~ prevedla prava ze směnek spediční společnost & YT za ~:b
na ra P. U. B~nky, filiálka vP. Indosament násled~' ící . o t
e
llldosal11~ntu Jest skrtnut, takže posledním indosatářem jest P Bo~oa
vP., flltalka vP. Podle směnečných protestů pro ne lacení b' lY' ~n k
touto protestovány žalobci Nuberu T-ovi. Návratné ~čty p'edYl ' smen y
byly Ve
. . , h • 1 b' h r o z e n y ne,
.' k pmen~cnyc.· za o ac nevysvětlil žalobce nabytí zažalovaných
sn~tne i
~ v y s o u.d po~echal .směnečné platební přikazy v platnosti
? v o CI .s o u d Je ,zruslL D u, v o. d y: Podle § 32 sm. zák. 'est ma: .
lltel.s~enky llldosova~e l~glttm9van Jakožto vlastník směnky n~přetrži
oU,;a ou llldos~m~ntu az k. nemu jdoucí. Prvý indosament musí b'ti
tudlz podepsan. Jmenem remlten~~~ým,. každý následující pak jmén{m
to~?, k~~ le v.llldosamentu ne)bllZe predcdazejícím uveden jako indo!a ar. as. edule-lt po mdosamentu nevyplněném indosament další má
~e za tOJ ~e VYs.ta.vce tohoto indosamentu nabyl směnkv indosame~tem
nevyplnenym. Preskrnuté Indosamenty platí při zkoumání legitimace
nenapsane. Podle tohoto ustanovení směnečného zákona jest dlu' 'k za
vlllen, zkonm~ti form~l~í aktivní legitimaci toho, kdo na něm žádfmlnln~
nebo! plml-h by dluzmk osobě, která není formálně aktivně legiti:aván~'
f.~osvob:odll by ~e od svého závazku. Dlužník tedy musí zkoumati iden:
I u majitele s:nenky s osobou, na kterou zní formální legitimace t .
s os?~ou, ktera Jes.t udána u směnky indosované jako indosatář. Vý'ji~kJ~
pla!1 Jeny bianco llldosamentu, nebot' u něho se hledí na každého držit I '
smenl~y 1ako na in~~satá.ře. V souzeném případě je poslední indosam:n~
vyplneny a mdosatarem Jest tedy P. U. Banka filiálka v P a ze směnek
techto. Jest f?~álně aktiVně leg.itimován poŽadovati zaplacení pouze
~nto llld,?satar: Žalobce tedy p:lOhl si .opatřiti přímou legitimaci tím, že
y ~yl skrtl lll~osament svuJ a svych nástupců toho však žalobce
neucllll1. Z~ smen,e~ t;ijak nevyplývá, že žalobce ~devzdal ve smyslu
§ 15 srn. zak. zmlllene bance, pokud se týče firmě H. & T. směnky jen
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Důvody:

Odvolací. s?ud, obí~aje se P?uze n~mi!k~u nedostatku aktivní legitima~e, odvo!am vyhovel a zrusll smenecne platební příkazy dospě
~. usu~ku, z~ dovol!'tel není .~ktivně legitimován, poněvadž nepředložil
uctu n;;vr~tneho, o~ ze neopatnl si tak~ přímou legitimaci tím, že neškrtl
na ~me~k~ch SVU] mdo~l!lent a svych nástupců. Vyplatí-li postihem
zav~za:~y lI;d?sant postlzm c~stou .směnku, jest podle § 51 směn. zák
opravnel:l preskrt!:outl na smence mdo~.a1!le.nt svůj i svých nástupců ~
t.l~ Sl ~]ednat:.pn.mou }~g:lÍlm~cL Neucml-h tak, jest přece legitimován
k z.alobe a stacl, predloZ1-h smenku a protest pro neplacení; neboť držba
s~en~y. a protestu pro neplace.ní ve spojení s tím, že žalující indosant
pnch,:zl po~le obsahu smenky jako postihem zavázaný v úvahu zakládá
d0!;l~enku, zevypla!il s~ě?ku a nabyl jí postižní cestou. Odpů~ci, popí~ajl~lmu.I~g:ltlmaC1 ZalU]lClho indosanta, přísluší, aby tvrdil a prokázal
ze .zalUjlCl mdosant nenabyl ?měnky postiž!lí ce?tou. Žalobce předložiÍ
smenkya protest. pro neplacem. Na ~ubu s~enek Jest podpis žalobce jako
mdosanta a po jeho mdosamentu nasledu]e indosament firmy H &' T
T? s!ačilo k založení domněky, že žalobce musel směnku vyplaiiti po:
sttz~l cesto~. V t01!lto sporu bylo nad to prokázáno, že zaplatil při pře
vzeÍl sporny~h.?menek od firmy H. & T těto, hotově částku 15.000 Kč.
V rozh?dnut~ Cl3" 13789 sb .. n. ~. vyslovl! ovsem nejvyšší soud v důvo
~ech n!,zor, ze zalobce, ktery neskrtl mdosament svůj i svých nástupců
je~t k za!o~~ legi!imov~n jeu) má-li směnl~~, plotest pro neplacení a vy:
kvltovany ucet navratny; nez pokud se tyce vvkvitovaného účtu návratn~ho, je pře~lo~ení jeho dle správ,néh~ výkladu předpisů § § 32, 50 srn.
zak; potn;bne ]~n 12?tud, pokud, zalu]e postihem zavázaný indosament
o Vice, nez se ?a umÍl po~le sm.enky, p~otestu a zákona samého (§§ 50,
46, 4 ~ srn. zak.). Takoveho nazoru vsak dovolatel ve své žalobě ne.
u?latml ~. pro~o nedostat~k návratného účtu za tohoto stavu nemůže
byl! ,na Ujmu jeho akÍ1vl11 legitimaCi, kdyžtě ostaní předpoklady byly
splneny.
čís. 14831.

DQ"!~há-~i se pronajímatel zaplaceni na mijemci proto, že po skon-

,
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seccžalobci na žalované placení »nájemného« do konce června 1932. Žalobě bylo vyhověno s o u d y vše c h tř í s t o li c, ne j v y Š š í m
s o ude m z těchto
důvodů:

Nižší soudy správně usoudily, že k uzavření nájemní smlouvy mezi
žalobci a Rkhardem H. pro dobu od L dubna 1932 nedošlo. Mylný jest
ovšem názor, že došlo k obnovení nájemní smlouvy mlčky podle § 569
c. ř. s., neboť tento předpis má pouze na mysli takové náiemní smlouvy,
které zanikají vypršením času, aniž je potřebí výpovědi ke zrušení
smlouvy nebo k tomu, aby se zabránilo mlčky učiněnému obnovení jejímu
(§ 1114 obč. zák. a na př. rozh. sb. n. s. 10170). V souzeném případě
skončil se nájemní poměr výpovědí danou nájemnicí ke dni 31. březnu
1932, a nemohl proto býti obnoven mlčky tím, že najatá obchodní místnost v dubnovém termínu 1932 nebyla vyklizena. Avšak tato právní mylnost nemůže žalované prospěti. Žalóbci nedomáhají se tu zaplacení proto,
že nájemní poměr trval i po 3 L březnu 1932, nýhrž proto, že tím dnem
se skončil, ale žalovaný najatou místno~t nevyklidil a vykliz~no~ nevr~til
a že tím porušil smluvní povinnost, ulozenou mu § 1109 obc. zak. N:jde
proto o placení nájemného ve vlastn~m ~Iova .s~~sl~.c§ IlO? obč',~ak-l,
nýbrž o náhradu skody (§ 1295 obc. zak.) , jejlZ vyse rovna se pn neJmenším dosud placenému nájemnému, o něž pronajímatelé nevY,klizením
místnosti přišli a jež je jen jednou složkou vzniklé škody (rozh. cís. 1.697
sb. n. s.) a jest zcela lhostejné, že žalobci nazývají tuto náhradu »nájemným«, neboť nerozhoduje slovný výraz, nýbrž podstata věci. K náhr~dě
škody jest žalovaná proto zavázána, ,že .mě!~ podl~ § IlO? ob,č. zak.
smluvní povinnost odevzdal! po skoncem najmu mlstnosh uplne vykll·
zené žalobcům. Právní poměr žalované k Rkhardu H. je pro žalobce bez
významu, protože s ním nebyli v žádném poměru, majíce jen smluvn!
nárok na vrácení proti žalované firmě (sb. n. s. 5605 a 6474). Nem
proto třeba obírati se tím, zda Richarda H. bylo považovati za »podnáiemníka« nebo »zástupce« žalované firmy a zda zboží a inventář byly
Jeho či žalované.

ce~l. naJ,:mmho poměru najatou místnost nevykJIidi! a vyklizenou ne-

vrahl, n~Jde o placení nájemného, nýbrž o náhradu škOdy.
K ~ahradě š~ody )est nájemce zavázán, protože měl podle § 1109
obe. zák. smluvnl povmnost odevzdati po skončeni nájmn místnosti úplně
vyklizené.
(Rozh. ze dne 31. prosince 1935, Rv II 642/33.)
v

žalovaná, firma dala žalobcům z najaté obchodní místnosti výpověď
ke dm 31. breznu 1932, mísmost však byla vyklizena až koncem června
1932, do kteréžto doby jí používal Richard H., jenž vedl sklad žalované
do 31.. pro SlUce 1931 jako její zástupce a od té doby na vlastní účet.
H .. take platli za užívání místnosti žalované firmě, tedy nikoliv žalobcům
a lep za dub~n 1932 zaplatil přímo žalobcům, kteří však přijali platbd
" vyhradou, ze Jest placeno jménem žalované firmy. Žalobou domáhají

čís.

14832.

Složil-li někdo za jiného a jeho jménem k zajištění závazkU toholo
proti třetímu cenné papiry jako kauci a měly-li složené cenné papíry
zůstati vlastnictvím složitele, nejde o zápůjčku.
Složitel má pouze nárok na vrácetú týchž cennýCh papírů.
(Rozh. ze dne 31. prosince 1935, Rv II 32/34.)
Žalované byly na její žádost žalující bankou vydány 6% dluhopisy
dopravní za tím úče1.em, ~!,y jimi zapl~cen~, byla ka,~~e)
kterou žalovaná měla složenu u bermho uradu vkladm kmzkou zneJ1Cl
na 30.000 Kč jež uvedenými dluhopisy měla býti uvolněna a z nichž
žalovaná dluží dosud 13.500 Kč nocminale. Za to žalující vymínila si
odměnu v provisi. Nyní domáhá se, aby stejný počet dlužních úpisů byl
investiční půjčky

Clvllol rozhodnutt XVII.
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jí vyd<,:n,. te~~, aby destal? se jí 13.~00 Kč neminale dlužních úpisů 6%
mvesŤlcm pu!cky. P r ': y s O' u d z~lebu zamítl. O d v O' I a c í s O' u· d
~zna}J)edle zaleby. u v ? d y; ~rvy. ~e.ud l~ n~ emylu, demnívá-li se
ze bezl. 0'0 s?;'leuvu ~aJe~n~ a ze zal1!Jlcl.muze JakO' vlastnice sležených
dluhopIsu zadatI vracem techte cennych papírů a nikeli vrácení papírů
stejnéhO', dru?uo y-e stejl}~m ~nežství. Obč. zák. v § 990 výslevně usta~ev~Je, ze zapuJcka ~1UZ~ byt~.peskytn1ft~ ve, veřejných dluhepisech, přJ
cemz dle § 992 ebbc. zak. pr, vracem tehez druhu zapůjčených před
mětů. ve stejn~ jakesti ao ~nežství. nebéře se zřetel na event. rezdíly kur:
sev~L Vydam dluheplsu zalevane mežne prete pevaževati za zápůjčku
ktera Je~t kentraktem reálným, needperuje-li tO' úmyslu stran. V keres:
pende~cI stran mluví se O' »leihweise zur Verfiigung gestellten Effekten«
O' "gelIehene 6% Invest. Anleihe«, geliehen Stiicke«, žádá se O' vráceni
:?er gel!eh~~n Stucke« atd ..Z tehe jakož í z vlastní pedstaty· věcí jest
~ Je:,ne, ze ?ezel? O' ~?'. aby ~Iste ka~c~ vkladní knížkou sležené destale
se zal?yane ed zalu]1~~ cennych ,paplru bez ehledu na jich čísla a serie
na ur~lteu do~u za ucele~ slezem. ~auce, tedy místO' peněz, při čemž
na mdlVlduelm p~d~tat1f ~echte papuu ?e nemyslelO'. Že nemyslelO' se na
tutO' pedst~tu r;aplru, zreJme I z tehe, ze dluhopisů bylO' užitO', k složení
kauc~1 takze pn event. prepadnutí kauce ani na vrácení jich in natura
pemysleno býtI nemohl.e .. Ternu needp.eruj~ ,a~i skutečnest, že žalující
~ ,~e:esr;endenC1 rezeznava mezI dluheplsy, lez JSou vlastnictvím žalevané
pn cemz .~s1í na kusy, jež žalev:an~ ji~ ~říve měla, a mezi kusy, které
byly zaP!1Jceny, nebeť z. tehe vYJadrevam se strany žalující nelze nic
uSUzovatI na pedstatu umluvy. Neeznámila-li žalující žalevané čísel
oněcH dlu~ep~sů, jež jí z.apůčila, nelze ani z tétO' ekelnesti vyvezevati
mc pro pravm pedstatu Ujednané smleuvy a bylO' věcí žalevané sametné
a~f sez~am.čís~l si e~ent,:elně vyžáda!a, k?yž dluhepisy nebyly předány
pnme JI) nybrz za m slozeny u bermhe uradu. Ježte tedy neplyne ani
z ujednaní sametnéhe, ani z ekelnestí ujednání tO' provádějících že
strany myslely na tO', že vráceny budeu tytéž dluhepisy nutue právní
pe~ěr . mezi sp,ernými str~n~t;lj vzhledeI? k ustanevení §§ 990 a 992
eoc. zák. pevazevatJ za zapuJcku, a pravem prete žalující demáhá se
vrácení téhež pečtu dluhepisů stejnéhO' druhu.
N e j v y Š š í s O' u d ůbnevil rezsudek prvéhO' seudu.

p.

Důvedy:

Develatelka napadá právem jakO' nesprávný právní názer edvelacího
se1fdu, ~e šl? v seuzeném př.íp~~ě mezi stranami O' zápůjčku. Při řešení
etazky, Jde-II O' smleuvu O' zapuJcku nebO' O' smleuvu O' půjčku případně
o smleuvu nájemní, jest hlavním rezlišujícím znakem zd~ má býti
vrácenO' pouze stejné mnežství věcí téhež druhu (tantu:ndem eiusdem
~.eneris). nebe táž věc (species), t. j. zda dešle ku převedu vlastnictví
~I m~elIv; ?mleuveu ~ z~půjčk?"rřenecháyá se VYPůi~iteli' kapitál tak,
ze l?~echaZ1 de vlast!l1ctvl v~puJcIŤelI,. takze tentO' muze i s půdstateu
kapI!alv, P?d.le . ltb~vule nakladatl a .lest. peuze pevinen vrátiti stejné
~nezs~1 _,:ecI tehez druhu. Jest IhesteJne, Jak strany právní peměr eznacI1y, zaleZl peuze na tem, edpevídá-li ebsah právníhO' jednání pedstatě
,zápůjčky či půjčky nebe případně jiné smleuvy. Žalebkyně sležila k žá-

-
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dbsti žalevané u lesníhO' inspekterátu 30.000 Kč v cenných papírech
a tO' v 6% investiční půjčce, kteréžtO' papíry měly sleužiti jakO' jisteta
(kauce) za závazek žalevané na znevuzalesnění vyrubaných lesních
plech. Žalevaná byla pevinna platiti žalebkyni ze sležených papírů,
pekud nepatřily žalevané, p~evisi. a průvi~i ;<a kurs?v~í r;isi~e. p,epi~T\~
ze dne 22. března 1928 sdelIla zalebkyne zalevane, ze ustredl ZaIU]ICI
banky hedlá vzíti kusy 6% investiční půjčky, které banka svým kemitentům půjčila zpět a vyměniti je za 5% státní kenversní půjčku z růku
1928 že přich~zí prO' zamýšleneu výměnu v úvahu 6 % investiční půjčka
nemi~ale 13.500 Kč sležená u lesníhO' inspekterátu a. žádala žalevaneu,
aby udělila žalebkyni seuhlas k prevedení výměny. Žalobkyně detazevala se žalevané epětevně, nebyly-li papíry sležené jakO' kauce u lesníhO'
inspekterátu ji~ 1fveln~ny a kdy bu.deu vráce~y a na!éhala) aby ~aleya,ná
zařídila uvelnem paplru. Z tehe Je VIdnO', ze cenne pap Iry slezene zalebkyní za žalevaneu jakO' kauce neměly přejíti de vlastnictví žalevané,
nýbrž že měly zůstati vlastnictvím žalebkyně a že žalované příslušelO'
peuze právO' užívati cenných papírů k účelům kaučním se závazkem vrátiti tytéž cenné papíry pe skenčení kaučníhe peměru. Že i žalobkyně
pekládala cenné papírv stále za své vlastnictví, vychází z tůhe, že hedlala
z příkazu svéhO' ús!~edí vyměniti pfedmět~é ~e.~n~ r;ap,lry za jíné, a v. yžádala si k ternu ucelu seuhlasu zalevane, JeJlmz Imenem byly papny
u lesníhO' inspekterátu sleženy. Kdyby bylO' bývale úmyslem stran, aby
cenné papíry přešly de vlastnictví žalevané, a že tatO' bude peuz,e pevinna vrátiti stejný pečet a stejný druh papírů, nebyla by mehla zale?kyně vyměniti papíry za jiné, ani take,veu akó z~I?ýšletJ. I ~ \ehe, ze,
žalebkyně naléhala de,k~~~e n~ tO', aby. ~alev.ana zandlla uv~lIl~m kauceJ
vyplývá správnest he;eJslhe ~~udku, .lezte Jm~k nem,ehla mlt~ ~~lebkyne
zájem na esudu cennych pap Iru, ktere pedle n!lzeru za}ebkyne II~ ~~~yly
jejím vlastnictvím. Pedle tehů, .~e. shera .Vflezene, ne?le tu,.~ zapu]c~u.
nýbrž O' jineu ?mleuvu ~edeballcl .se ~eJv.lce, smle~ve O' p~J~ku a mela
prete žalebkyne peuze narek na vracem tychz cennych pap Iru (speclesl,
nikeliv na vrácení stejnéhO' mnežství papírů stejnéhO' druhu (tantumdem
eiusdem generis). Takevý nárok by mehla žalebkyně nanejvýše uplal:
iievati jakO' nárek z důvedu náhrady škedy, nebe vedle náreku na vra~em
téže věci jakO' alternativní zmecnění pedle ,c, 410 c. ř. s. Jest prete predmětná žaleba, demáhající se vrácení stejnéhO' množství papírů stejného
druhu, pechybena.
čis.
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Po,iišťovací smlouva § 65 poj., zák.
Výpověď' pojišťovací smlouvy daná úst n ě
tosti řeď í tel i ii1iálky pO.iíšťovny jest účinná,
nuta proto, že neodpovídá smluvené formě.

,
nabyvatelem nemov,·
nebyla-Ii ihneď odmít·

(Rezh. ze dne 31. presince 1935, Rv II 178/34.)
Žalevaná firma vypevěděla žalované v měsíční lhů.tě pe nabytí penemevitesti pojišťevací smleuvou. Výpevěď dal ústně řediteli

jištěné

6I*

'964

-

čís.

14833 -

filiálky ~alují~í půjišťůvny ?isp,ůnent ža!ůvané firmy. P r v Ý s .o u d
slův!1 k zalůbe na zaplacem prem!e k navrhu žalůvané že mezi str

.
není půjišťůvacíhů půměru a žalůbu zamill. O d v .o I ~ c í Sů u d anaml
hůvěl mezitímnímu určůvacímu návrhu. .
nevy_
N e j v y Š š í s .o u d ůbnůvil růzsudek prvéhů sůudu.

Doi)atek.

Důvůdy:

(RozhoDnutí nejvyššího sou()U z právní oblasti
slovenské a pobkarpatoruské. z nichž byla
v tomto ročníku uveřejněna jen právní věta.)

NenLzapůtř.ebí se ~abývati ůtázkůu, zda sůučástí půjišťůvací smlůu
b~ly P5'j!sťů~~C,! půd,mmky, ustanůvující v čl. 8 písemnůu fůrmu také p6
vypůveď pŮJ1st ůvac! smlůuvy danůu nabyvatelem půjištěné nemovit f
P?(,Il~ § 65 ůdstayec (2) zákůna čís. 501/17 ř. z. (§ 167 čís. 24). Neb~:
zjlstenů bylů prvy~ sůu~e~, .že v měsíčn! Ih~~ě pů nabytí nemovitůstí žalůvanůu jednal ,ůpetův~e redltel flla!~y zal~p~í půjišťůvny v M. O. W.
s dlspůnentem z~lovane .ftrmy .o dals!I? ~OjlStťll! tetů reality a že dispů,
ne~t ,ten :.~~hodne r:růhl.asl!, ze n~hůdla ~al~ půkračůvati v půjištění u ža.
IUJlc! P~J!stůvny a ze d~ dum POJI~tlh u Jm~ ~ůjšťůvny. Na tůmtů zjištění
ůdvůlaCl sůud nic nezme!ul, an v predpůsle<:imm .odstavci na druhé straně
! ůzsudku pů~ze ~ve,dl, z..e z tůhů n~lze vFůzůvat~, že ředitel filiálky W.
I;yl půymeI? US~I vYjJůveď vysl~vne ůdmltnůuti. Ze půdle .onůhů zjištění
slů .o jasny průJev dlspůnenta zalované firmy, že vypůvídá půjišťůvací
smlůuvu, .o tům nelze půchybůvatl. Byla-h skutečně ujednána písemná
~ůr~a 1pů~ědi h;t,ed při uzavře~í půji~ť~vací smlůuvy, byla by .ovšem
USt~1 vypůveď neucmn?u. (srůvneJ vys'.:~thvky z růku 1915 str. 29),
Avsak jJůdle 9kůlnůsh Je~nůthvehů pnp~du jest výpůvěď .odporující
s~luve;te fůrme l.)tned ů~mltnm.ltl. A takůve .okolnosti tu jsou v souzeném
pnpade. Neboť zalovana tvrdIla, že W. je vedoucím úředníkem filiálky
moravsků-ostravské, on sám se označil ve svědecké výpovědi za ředitele
a~žalobkyně to v prv~ stolici nepop!ela; tep~v,: v odvolání, tedy opožděn~
(s 482 od~tavec I c. r..~.), tvrdila zalůbkyne, ze W. byl pouze úředníkem.
Byl-h W. redltelem fthalky moravskoůstravské pak žalovaná mohla dů
vod~ě míti za to, že. jest oprávněnyod!e čl: 47 ooch. zák. přijmouti výpoyeď, a bylo proto Jeho po,:m!,osh P?dle zasady p~ctivosti styků (§ 914
?bc. zak.) a podle zasady duvery a vIry Ihned odmltnouti ústní výp.ověď
Jako neúčinnou s odůvodněním, že neodpovídá smluvené formě a dáti
tak disponentu žal.oya;té, ~OŽ?ost zavčas písemnou výpověď' učiniti.
Nelze srovnal! se zmmenyml zasadaml, aby reelitel filiálky ponechal nabyvatele nemovitostí v .omylu, že ústní výpověď jest účinná a utvrzoval
ho dokonce, v je~o dův~~~ v úč}nnost výp~yě~i tím, ž·e se sn~žil pohnouti
ho k půkracovam v POjls!ovacl smlouve, clmz přece nepochybně vzbuzov~l tl ~aždé ;te?b~ys!né, třeti .osob>: ,důvodné přesvědčení (§ 863 obč.
zak.), ze uznava ustll! vypoveď za ucmnou. Nelze proto uznati účinnost
sdělení pojišťovny ze dne 7. prosince 1931, učiněného až po uplynuti
lhůty k výpovědi podle § 65 odstavec (2) zákona čís. 501/17 ř. z. a
oznamujícího žalované, že pojistka 'byla přep~ána na ni. Stala se tudíž
výpověď platně a zavčas.
.
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st~any, litoré podl'a § 2 zák_ Č. 179/1924 Sb_ z, a n. upravily dohodou p.omery uvol'neného sverenského majetku, mMu si ďalšou dohodou
pre prípad schválenia dohody sverenským súdom vyhradiť ďalšie práva
a ulo.žiťďalšie vzájomné závazky, týkajúce sa tohoto majetku,
Platnosti tejto. ďalše.i dohody neprekáža, že nebola predlo.žená sverenskému súdu k schváleni" a nim schválená_ *)

(Rozh. z 1. II. 1935, Rv III 192/33.)
Prednes žaloby: podra § 2 zák. čís. 179/1924 Sb. z. a n.
uzavrená bola medzi I. žalobníkom, ako požívaterom primogenitúrneho
sverenstva D., ll. žalobníkom, ako prvým čakatefom sverenstva. ďalej
jozefom P. D. ako druhým čakaterom a konečne žalovaným ]ozefom P.,
ako trelím čakatef om, d o h .o d a .o rozdelení sverenského majetku, schválená usnesením krajského sÍldu vB., ako súdu sverenského, na základe
ktorej bolo vlo·žené pozemnoknižné vlastnícke právů v prospech žalovaného Jozefa P. na určité, v dohode podrobn.e uvedené nebnutefnosti. Zároveň s uzavrením uvedenej dohody bola njednaná ďalšia dohoda, že
uvedené nehnutefnosti postúpené boly žalovanému ]ozefovi P. len do
p o zem n o k niž n é h o vlastníc!va za súča'Sného pozemnoknižného vloženia doživotného p.ožívacieho práva pre I. a ll. žalobníkov, že oba podržali si voči žalovanému faktické vlastníctvo a držbu všetkých nehnuterností, že 1. žalobníkovi prislúcha na 3/5-iny dotyčných nehnutefností
a ll. žalobníkovi na ich 2/5-iny právo: nimi podra svojhů vorného uváženianakladať, ich scudziť, darovať, zaťažiť a aj vrátenie resp. zpát.
postúpenie pozemnoknižného vlastníc!va od žalovaného požadoval' a vebec bez ohfadu na to, že pozemnoknižne v prospech žalovaného sú zapísané, všetky práva vykonávať, ktoré skutočnému vlastníkovi prislúchajú.
*) Srov. Sb. n. s. 676·3.
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Iáto vý~rada in,:olvuje zákaz scudze~ia a zaťaženia nehnutel'nosti. _.
alovany uvedenym podmlenkam a vyhradám sa podrobil ri' al . h
~avlazal sa na ryzvan!e ,žal?bníkov kedykol'vek podpísať lisÍi~y, ]pot~~bn~
k pr~vedemu u]ednanycn vyhrad a lch pozemnoknižnému vl' . U· e
vrene ~ohody ~oly presne podl'a ich obsahu skutočne preve~~~~lUv zaspech z31lovaneh~ bolo vlo~ené vlastníc ke právo, držba nehn~tel'ri:S~:
os!ala ,:sak v ruka~h zalob~lkov. Žalovaný bol len dotyčne správy nehnu~
telnosh ustanoveny generalnym plnomocníkom I. žalobníka V sk t '
noslI n,ehnutel'?osťami žalobníci vorne n~kladali, čiastky z ~ich be~ ~c:
hlasu ~alovaneho scudzovali, so Štátnym pozemkovým úradom p' u
vy]ednaval!, žalovaný tieto dispozície bez výhrady uznával a len d:;;~~
hstmy z ~ovodoy formálnych, ako zapísaný pozémnoknižný vlastník c~=
yYzyame zalobmkov podpisoval. - Usnesením okresného súdu v M 'vl
z~ne bolo. na časf majetku záložné právo vo výške 6000000 K" ~
zakla,de kau~net listiny, .kI0rú žalovaný ako pozemnokniŽný ~lastník cSán~
pO~f.ISd\Tym zaloyany ~rubo porušil dohodu, lebo nehnutel'nosti boly
po a .0 ~dy obf~zen~ zakazom scudzenia a zaťaženia. Nato žalobníci
~V~?0!Dlh zalovaneho, ze v smysle horeuvedených úmluv jeho pozemno
:mz~e ,:las!ni~tvo . odvoláv~jú a dopisom boly zároveň žalovanému za:
vl,ane pnsl~sne h~lIny, na zaklade ktorých malo byť pozemnoknižné vlastmctvo na ~al<Ybmkoy prepísané. Poneváč žalovaný ich vyzvaniu ne _
~ov~l, domahah sa z~!o~ou, aby, na nehnlltel'nosti v žalobě uvedené v~_
zene b,olo po~emnokmzne vlastmcke právo v prospech I. žalobníka (3/5)
fl II. zalobmka (2/5).
. _ Všetky tri stolice žalobe vyhovely, Najvyšší súd z týchto
d o vod o v:

Pod~a pravldiel p!atného p~áva treba považovať smluvu za neplatnú
(z kt~re] nem?z?o pravo uplatnovať) v prípade, keď je v nej vymienené
p!neme nemozne, ~lebo keď sa podra svojho obsahu prieči zákonnému
zakazu alebo dobrym mravom.
~alovaný ~api~ra platn~sť dohodnutia, uzavreného medzi ním a I. žalobnIkot,n, ~plsaneho v hstme datovanej I I. mája 1925 resp. 28. mája
19?5, ?ale] dohodnuha uzavreného medzi žalovaným a II. žalobníkom
spIsaneh? v hSÍ!?e datovanej 22. mája 1925, resp. 25. mája 1925, a t~
na tom z~lade, ~e s~ heto smluv!" (dohodnutia), z ktorýdl žalobníci v ža~o~ uplatňovane pravo vyvodzu]u, priečia kogentným predpisom zákona
c. 79/1924 Sb. z. a n. (} zrušení sverenstva.
Žal?vaný opi~:a svoj pr:\.vny názor o okolnosť, že obe uvedené dohodnuha ~~Iy sU~I.astk0.u suc~sne u jednanej dohody sporných strán
? upravenI, tch ,:za]omnych pravnych pomerov vzniklých uvol'nením maLetku, klorr: patnl predtým primogeniturnému sverenstvu D., dovodzujúc,
ze obsah týchto dohodnytí v p'od~tate odporuje dohode sporných strán
a ,lozefa P. O,. posle~neho dmtel a sverenstva a najhližších troch čaka
tel ,ov, datovane] 4. !Da]~ 1925, resp. 8. mája 1925, učinenej so súhlasom
Štatneho pozemkove?o m:adu a schválenej v smysle § 2 zák. Č. 179/1924
Sb. z. ~ n. sverenskym sudom, a že neplatnost' vyšeuvedených dvoch dohodnuh poz?ejšieho dáta je daná jednak okolnost' ou, že tieto dohody neboly .
I?roh predp~su §§ 2 a 13 citovaného zákona ani Štátnym pozemkovým
uradom, anI sverenským súdom schválené, jednak okolnost'ou, že usta-

noveniaml týchto dohodnutí, zvlášť stanovením zákazov scudzenia a
zat'aženia podržaná by bola ďalšia viazanost' majetku, ktorý podYa
úmyslu zákonodarcu mal byť uvol'nený, takže sa tieto dve neschválené
dohodnutia aj čo do svojho obsahu priečia účelu zákona o zrušení sverenstva.
Právny názor žalovaného neobstojí a správne je odvolacím súdom
v tejto základnej otázke zaujaté právne stanovisko.
Keby aj zodpovedalo pravde tvrdenie žalovaného (pravdivosti tohoto
tvrdenia nasvedčuje jednak obsah nezapreného zásadného preclbežného
dohodnutia na veci zúčastnených strán zo 7. februára 1925, jednak nezaprený obsah právnického dohrozdania advokáta Dra J. a nezaprený
obsah pripojenej korešpondencie sporných strán), že dve dohodnutla,
ktoré sú predmetom sporu, boly súčasne ujednané s dohodou o úprave
pomerov uvol'neného sverenského majetku (schválenou štát. pozemk.
úradom a sverenským súdom), preca nemožno v týchto dvoch sporných
dohodnutiach obsaženú úmluvu pro cesných strán považovať za takú.
ktorá by sa obsahove priečila nejakému zákonnému zákazu a nemo,žno
ich neplatnosf vyvodzovať z okolnosti, že dohodnutia tieto neboly
v smysle §§ 2 a 13 zákona o zrušení sverenstva Štátnym pozemkovým
úradom a sverenským súdom schválené.
Odst. I. § 2 zákona o zrušení sverenstva ponecháva predovšetkým
držitel' "vi sverenstva, čakateY om a opatrovníkovi potomstva, aby d o h o d o u upravil pomery uvoYneného sverenského majetku a podl'a odst. 3
tohoto § postačí k, dohode, ~eď súhlasia s ňou držitey sy~!ens!Va va
- ako sa to aj v sudenom pnpade nesporne stalo - na]bhzSI tra]a cakatelia.
Obsah dohodnutia na veci interesovaných strán nie je zákonom o zrušení sverenstva nijak obmedzený; dohoda sama podlieha sice podYa
odst. 4 § 2 schváleniu sverenského súdu, tento súd však pri svojom rozhodovaní o udelení schválenia je oprávnený len to skúmaf, či boly zachované prijej sjednaní a predložení fonnálne predpisy a po vecnej stránke,
či sa dohoda obsahove neprieči účelu zákona o zrušení sverenstva, čomu
by tak bolo, keby ujedn~ný '~posob realizoval!ia ~ohody vo výsle~ku, znamenal ďalšiu viazanost majetku. V § 13. CIt. zakona vymleneny suhlas
štátneho pozemkového úradu je zákonným následkom ustanovení platných noriem o prevádzaní pozemkovej reformy na vefkostatku štátom
zabranom.
Nemožno upref právo osobám zúčastneným na dohode (} úprave pomerov uvorneného sverenského majetku, aby na prípad 'schvalenia dolhody
o ďalšom osude sverenského majetku alebo jeho části nemohlyplatne a vorne ďalej disponovať, pravdaže v prípade, keď ide o majetokzabraný, pod
podmienkou schválenia ďalšieho úkonu štát. pozemkovým úradom. Toto
právo nemože byť časove obmedzené a nemože byť preto namietaná ,proti
platnosti spomenutých dohodnutí okolnosť, že sa ony staly po pnpade
v spojitosti s dohodou o úprave pmner?v uvo Yneného svere!1s~éh? m~:
jetku, totiž závisle práve od platnosÍ! teJto ,do~ody. Roz~o~u]e Je~llle, S~
obsahujú sporné dohodnutia prejavy skutocne] smluvneJ vole stran a Cl
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je nimi vymienené plnenie možné a podfa platného práva prípustné
alebo llle.
Strano~ žaloyanou cito~an~ rozhodn!'tie !'Iaj'0'ššieho súdu Č. Rv II!
927/28 (~radna sbl~rka c. }v~5) na sudeny pqpad nepri!ieha. Neprípustnos: U1~luv, tvor;aclch sU~lastku smluv);' predloženenj štátnemu poze~koveho ura?u avsak y ne) neobSlahnutych, bola citovaným rozhod_
nultm vysloyena len dotycne. ukonoy~ uvedenýc~ v zák. Č. 108/1921 Sb.
z. a n." a ma ;ta mysh len ha]e,rue ucelu, ,aby sUkromnoprávne dispozície
z~hranY;tJ m~]etk?m mohly by! . vykonane len potial', pokial' neodporujú
zakladnym zasadam pozemkove] reformy. Toto rozhodnutie má svoj dóv?d a], v okoln?slt, že zákonné ustanovenia dávajú Štátnemu pozemkovemu ura?u prava a] po stránke stanovenia kúpnej ceny a iných závaz_
kov~ plY~UC1Ch z pozemkove] re~~rmy samej. je samozrejmé, že realizovallle prav~eho u~onu, zaklada]uceho sa na sporných dvoch dohodnuhach, Je, hez o,d suhlasu štá!: .roz. úradu závislé, nemá však toto ďalšie
P?trecne_ schvalellle (zaklada]uce sa na § 7 záborového zákona v znení
zakona c. 1?8/} 921 Sb. z. a n.) .nič sp,oločného s ustanovením § 13 zákona o zrusem sverenstva, ktore v dosledku pravoplatného schválenia
d~hody _a ]e] r~alizova;tia. už vóbec nepriShádza v úvahu. lnáč táto námletka zal?v~neho pada aj preto, leb o podla nesporných dát sporu Štátny
pozemk?"Y. urad za sporu výslovne súhlasi! s ďalším prevodom podfa
zalobnej zladosti.
v Nebolo sporu? tom,že sporné dve dohodnutia obsahujú prejavy skutocne] smluvne] vole strán; treba prezto skúmať len ďalšiu otázku totiž
prípustnosť alebo neprípustnosť v nich obsiahnutého právneho ~konu
s hl' adiska pravidiel platného hmotného práva.
_.~~obstojí námietka ~al?vaného, že sa dohodnutia ČO do podstaty prieCla ucelu ,z~kon~ o zru~el1' sveTenstva; Podstatný obsah spornÝch dvoch
dohodnult je pravny zavazok zalovaneho, že - hoci dohodou o úprave
pomerov uvol'neného sverenského majetku získal najviičšiu čas! tohoto
~aj,etku a hoc! pre žalobní~ov podl'a obsahu spomenutej dohody zabezpecen,e bolo na ,casli nehnu!elností v bod~ III. I dohody označených a na
cele nehnu!elnoslt v bode III. 3 oznacené len právo doživotného požív~nia - sa zaviazal na výzvu žalobníkov odstúpiť im značnú časť získaI'ych nehnu!el'ností vlastníckym právom.
Žalovaný podl'a obsahu dohody, schválenej sverenským súdom stal
s~ pozemno~nižným vlastníkom nehnu!efno,stí v žalovanom spise u~ede
nych, vzal vsak podla obsahu dvoch dohodnutí na seba závazok: vzdať
sa k dobru žalobníkov svojho vlastníckeho práva, ak bude vyzvaný k podpiSU listiny k pozemnoknižnému prepisu práva vlastnktva na určitú časť
týchto nehnutel'ností; takáto výzva sa už nesporne stala. Túto úmluvu
strán nemožno podl'a planého práva považovať za právne neprípustnú
leb o právo vlastníctva oprávňuje vlastníka nielen k výkonu oprávnenf
s ním spojených, ale aj k výslovnému, či už podmienečnému alebo nepodmienečnému, zrieknutiu sa-ho k dobru určitej osoby.
Ustanovenia spomenutýdJdvoch dohodnutí neodporujú ani účelu zákona
o zrušení 'Sverenstva, lebo nenastane zánikom neobmedzeného vlastníckeho_
pdva 'žalovaného a vznikom neobmedzeného vlastnkkeho práva žalobníkov bývalá sverenská viazanosť sporných nehnutefností a neznamená ta-

kúto s v e r e n s k ú viazanosť ani - pre j~dnotIivú osobu smluvr:e vymienený a na určitú dohu ?bmedzený -:: 3'akaz scudzema. a z~ťazem~.
ktorý je aj pri vofnom ma]etk~ pod ~rcltý.ml pod;tJlenkaml pravne pnpustný (plenárne rozhodnulte c. 74 byvalej uh. kune).
,
Treba pripomenúť, že žalovaný za sporu nezapieral obsahovu pravdivosť predbežného dohodnutia všetkých ir:te~esovaných strán!-o 7. febru'ra 1925. Keďže však podfa tohoto predbezneho dohodnulta vsetky strany
~ychádzalY z ujednanej dohody, že z uvofneného sverenského majetku
má pripadnúť 45% I. žalobníkovi, 30% II. žalobník~vi, 15% Joz~fov~
P. D. a 10% žalovanému jozefovi P. a keď neza;preny obsah .pnpojene]
korešpondencie strán a advokáta]. stále poukaz!!je na tento povo?ny P?mer účasti strán na uvol'nenom sver~nsk~m majetk!! a s!rany aj podb
bodu VI. nesporne] dohody - schvalene] sveren~kym su~om - aj na
prejímacej cene podl'a toh?to pome~u maly pan;lclpovať, ]e sem smerujúce zistenie odvolacleho sudu formalne bezvadne.
Správne je však aj právne stanovisko odvolacieho súdu, že, d~tyčne
75% sverenského majetku - ktorá časť mala dovedna pnpadnuť zal.obníkom a ktorá je predmetom tohoto sporu - bolo na~obudnu~le pr~va
vlastnídva žalovaného derivatívne, totiž odvodené prave z povodneho
vlastníckeho práva žalobníkov.
Okolnosf, že sporné strany týmto spósobom prevodu :z.amýšl'al~ po
prípade uše!riť .opatné platenie preyodných poplatkov, mc nemem na
súkromnopravne] platnostt dohodnult.
Po tejto stránke vznesené a na porušenie materiálneho práva poukazujúce dovolacie sťažnosti sú tedy neopodstatnené.
Žalovaný vytýka ď alej v dovolacej žiadosti, že ž~lobn~ pll!enie
- nakol'ko žaloba vóbec nebola zamietnutá - mohlo by! pnsudel;le ~en
pri ustálení povinnosti vzájom!,ého ~Inenia žalob:níkov. Zalovany tuto
povinnost' vzájomného plnema zalobmkov vYYO~ZUle z onoho bo~u spo~
ných dohodnutí podl'a ktorého »v tom prípade, ze by I. alebo II. zalobml~
o majetkových Čiastkach, o ktoré ide, vol'ne dispo~oval podl:a. oprávn~m
v tomto hode vymienených, a keb~ sa ~. dósl~dku te]t? dlspozlC~e zmenslly
tieto majetkové čiastky, ktoré s~ _VOSI tre!lm osobam _vlastmctvom ,10zela P., za toto zmenšen}e nemoze zlada! ~~zef
-zladn~, ako~o~Yek
nazvané odškodné alebo uhradu. jozef P. moze vsak z majetkovej castl
odňatej výkonom dispozičného práva .žalobníkov. ,žia~ať .ll á h.r!l d u
onoho poplatku alebo bremena s urokaml odpoveda]UClml docasne] urad·
nej bankovej úrokovej miere, počítanými odo dňa pln e n I a (zap.'atenia) poplatku alebo bremena, ktorý poplatok alebo breme~o sku:o~ne
už hradil- z majetkovej časti odňatej mu výkonom vymlen~neho volneho
dispozičného práva. Žalobníci uznávajú výslovne toto pravo jozefa P.
na náhradu.«
Nehl'adiac na to, že žalovaný za sporu. rozsah a čís~!nosť ú_dajnéh~
vzájomného nároku vóbec nekonkretizoval, je sem smeru]uca sťaznosť a1
verne neopodstatnená.
,
.._
Zistenie odvolacieho súdu, prevzaté z rozsudku s~du prve] stohce, ze
žalóvaný nedokázal skutočné plnenie (zaplateme) takehol0 pop~atku alebo
bremena z vlastných hmotných pros!riedkov, nebolo dovolamm napad-
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nuté. P6yodný prevodný poplatok sumou 492.904 Kč 40 h d d t •
vyrubeny poplatok sumou 2~,822.578 Kč 80 h zafažuje pOd~'a o l:t~~n~
poplatkovych predplsov sam prevedený majetok (dot· , P 1 ~k
23,822.578 Kč 80 h v smysle § 535 Osp. nemohla do'sf y~ne P? oz"}'
loha dovolacej odpovedi, dosvedčujúca údajný pravoJlat~;~~IT~~la
t~hoto poplatku). Skutkové tvrdenia žalobníkov, že všetky bankové od~'
su n~ pr~dmete sporu kmhovne zaistené, neboly stranou žalovanou ,y
pr~ne a•.le Ipak nesporné, že osud týchto bankov'ch dlho
.• zaota,:~y, CI nejde u nich o čistý o osobný dlh žalovanlho ]'e užvp~ cÍlesetme
zvlastneho sporu čis. Ck II. 447/30.
, e me om
• Správne je preto stanovisko odvolacieho súdu ·že žalovaným 1
vseob~cnosti uPlat~ované námietky, týkajúce sa 'jeho osobne' za~f vo
~O~~I co do eventualneho plnenia týchto závazkov v budúcnostl nezat~a
a]u protI žalobníkom nárok na určité v z á j o m n é plnenie' •
len o prípadný nárok náhradný, ktorý možno uplatnif len osaohl~n: e
sporom.
.
ym
SÚ
. Nie d t~dy dané predpoklady stanovenia povinnosti vzájomného pine
ma pn vo]stranných smluvách podYa - žalovanÝm citovaného _
hodnuha Najvyššieho súdu Č. Rv III. 859/28 (Úradná sbierka č. 63).roz-

Č. 54/1932 Sb. z. a n., avšak preca bola samostatným bankovým podnikom a nie pobočkou onej banky, nemúže dať tomuto úradníkovi výpoveď podI'a odst. 3 čl. XXXV zák. č. 54/1932 Sb. z. a n.

Jn: .

(Rozh. zo 6. II. 1935, Rv III 165/34.)
Žalovaná banka dala svojmu zamestnancovi, žalobníkovi, výpoveď
s odvolaním sa na 3. odst. čl. XXXV. zák. č. 54/1932 Sb. z. a n. Žalobník napadol účinnosť tejto výpovedi žalobou a domáhal sa zaplatenia
príslúchajúcich mu požitkov.
O b a niž š i e s údy žalobe čiastočne vyhovely a žalobníkovi časť
žalobou uplatňovanej sumy prisúdi1y.
N a j v y Š š í s ú d na dovolaciu žiadosf žalobníka rozsudok odvolacieho súdu rozviazal a tomuto súdu uložil ď alšie pokračovanie a nové
rozhodnutie. D 6 vod y :
Vedoucími úředníky, kteří mohou býti vypovězeni ze služby podle
3. odst. čl. XXXV. zák. č. 54/1932 Sb. z. a n., jsou podle vymezení tohoto
pojmu čl. XXXIV. odst. 3 zaměstnanci peněžních ústavů, kterým bylo
svěřeno vedení toho ústavu, s nímž jsou ve služebním poměru nebo vedení jeh o pobočního závodu anebo některého samostatného oddělení
(u akciové banky, oddělení zřízeného podle jejího jednacího řMu).
O žalované bance bylo již v rozhodnutí nejvyššího soudu z 19. prosince 1934 Č. Rv III 788/33-3 zjištěno, že je bankou sanovanou podle
1. odst. čl. XXXV. cit. zák., protože obdržela podporu 10,000.000 Kč
ze Zvláštního fondu označeného v 1. odst. čl. XXXV. cit. zák. V tomto
sporu zde souzeném je dále zjištěno, že žalobce byl sní ve služebním
poměru, j í byl do služby vzat, ale svou služební činností přikázán filiálce B. banky. Tato banka, byť i byla, jak zjištěno, hospodářsky spjata se
žalovanou bankou způsobem, označeným ve 4. odst. čl. XXXV. cit. zák.,
je přece s a m o s t a t n Ý m bankovním podnikem a proto služba konaná
u ní, zejména vedení filiálky té to bal1ky - v H. - není vedením
pobočního z á vod u b a n k y žalo v a II é. Proto žalobce, který poslední čas svého služebního poměru uža!ované banky byl skutečně zaměstnán vedením pobočky B. banky, nebyl veaoucím úředníkem banky
žalované podle určení 3, odst. čl. XXXV. cit. zák. a nemohl býti po právu
podle tohoto zákonného ustanovení žalovanou bankou ze slu~by vypově
zen. Pakli se tak skutečně stalo, je tato výpověď po právu bezúčinnou.
Důsledek bezúčinnosti dané výpovědi je, že neměla vlivu na služební
poměr žalobcův se žalovanou bankou, žalobci náleží služební plat tak, jakoby služební poměr vůbec nebyl přerušen, a musí mu proto býti přiznán
v míře žalobou žádané potud, pokud žalobní nárok je služební úpravou

·t

čís.
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O 'poradí nároku správcu konkurznej podstaty na náhradu útrat s _
nazema a rozdelenia vzlášmej podstaty platí prvý odstavec a nie ~,
odstavec § 52 konk. por.
.
Y
v

•

(Rozh. z 1. II. 1935, R IV 431/34.)
Rek u.r z n Ý s ú d pri rozvrhu výť ažku zo speňaženia zvláštne'
~onkurzne], podstaty vrad.Il pred pohfadávku hypotekánieho veriter~

utrl~~y spravcu kon~urzne] podstaty vzniklé pri speňažení a rozdelení
zvastne] konkurzne] podstaty.
~ a j v y Š š í s ú d rekurzu nevyhovel. D 6 vod y :
, vtraty zVláštnej správy a útra!y speňaženia vzláštnej podstat
\ ,smysle odst., 1. § 52 konk. por. v kazdom prípade predchádzu'ú ohr a~
davky odd~lnych yeritefov, kj:o~í majú byť uspokojení podfa 2] olstavca
Clt.,~ p~dla pravldlel exekucneho pokračovania. Preto s hfadiska útrat
zvlastne] správy a speňaž~nia zVláštnej podstaty v úvahu neprichádzajú
ustanovema ~ 189 exek. zak. resp. bodu II § 4 zák. č. 1/1933 Sb
o prednostnych položkách vymáhajúceho veritef a.
. z. a n.

odůvodněn.
čís.

Přes to, že žalobce je takto základem své žaloby v právu, nelze přece již
rozhodnouti o výši jeho žalob nich nároků, protože odvolací soud zabýval
. se jen těmi položkami žalo'bního nároku, které jsou obsaženy v rozsudku
prvé stolice, žalobní nárok však, jak byl konečně zvýšen a vypočten, svou
měrou převyšuje položky i úhrn, kterým se zabýval odvolací soud, a proto
bylo 'napadený rozsudek rozvázati s úpravou shora uvedenou.

14138.

, !. S~vaná banka, ktorá svojho úradnika - ktorý nebol u n ej veducI?t ~adníkom alebo prokuristom - pridelila službou inej banke
ktora s noo hola sice hospodársky sopiitá podfa 4. odst. čl. XXXV zák:
(

-
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V spore čsl. eráru proti zaručitel'ovi za vyv'ozny' no I t k
3 zák
• 418/19
,,-p a o v smysle
§ .
ona c.
. 20 Sb. z. a n. súd nemóže sa zaoberať ot· k
az ou
vzniku, trvania a zániku nároku na tento poplatok.
(Rozh. zo 7. II. 1935, Rv III 999/33.)
Žalovaná banka prevzala za firmu Oejza Š. solidárne ručenie
plate!ue poplat~u za vývoz dreva po ,ýšku 52.500 Kč a na základe ~ah zr
za;-ucema ob~rz~la fi~ma od úradu pre zahraničný obchod vývoz ~ o o
vo eme na urclte .mnozstvo dreva. Keď firma Oeiza Š. vývozn' ne pone~abPlatrla, domahal 5a žalujúei čsl. erár zaplatenia žalobou ~!~Pllatok
nej anky.
a ova·
O b a ~. i ž š i e s údy žalobe čiastočne vyhovel N . v '" s .
dovd01aeI~ zladosť zamietol a uviedol v d ó vod o c svoaj·do lYozShSold
Utd
me Zl mym:
. nu la
Sporný poplatok yÝvozný, vyrubený firme Oejza Š. za hromadné '~~zn~ povlOleme}o dna 29. septembra 1921 v smysle § 3 zákona zo ď2'a
oL • ]UJ;a
920, c. 418 Sb. z. a n: resp. § 12 nariadenie za. dňa 13 'úl a
1920, c. 442 Sb. z. a n., je na každý spas ob dávkou povah vere 'no' iáv
n~a o vzniku, trvaní alebo zániku klorej rozhohováť ni~ sú ~o/ la :
,o ne
su y, ale zasadne príslušné administratívne úrady.
. Netreba sa preto zaoberať jeho právnou povahou a v súvislosti s ť
~a]ma otaz~ou! podYa ktorých predpisov bolo by treba posudzovať otáJ:::
!~h3crreť!J~9ma. I k~by po t~jto .stránke podliehal predpisu § 85 zák
c. . .
• v znen! § 37 zak. cl. LIlI: 1912. boly b
odYa r d .
slledneho odstavca citovaného § 85 k riešeniu otáZky jeh~ bremlčt/ p~
s ovne po~olané administratívne úrady.
la vy. .:rekro~llypreto nižšie súdy obor svojej pasobnosti, keď sa touto otázkou
vo ee z~o ~raly, leb? podra 2. odst. § 234 Osp. mohlyiba ustanoviť lehotu
n~ ~ahalem,:p~kracov~ma pred a~ministratívnou vrchnosťou. NehYadiac
~sa .na to, z.e z~lova!,a o leho!u tymto cieYom ani nežiadala nebol nižSle sud~ P?vll;n~ taketo opatre~ie učiniť a nakoYko tedy žal~vaná itran
-: ktor~ zarucnym lrst?m .zo dňa 8. októbra 1921 prevzala za s omenu~
vyvozny p!,platok plnu zarukll ako ručiteY a platiteY _ pralo latn' J
rozho~nu!lm adm}ni~tra.tív!,ych úradov nevykázala zánik tohoto :()Plaik~
premlcamm, mUSl lel namletka premlčania zostať bez povšimnutia.

6"

čís.

I.

Zaisťovaciu

exekúciu

podľa

14179.

§ 5 zák.

č

4/1931 Sb

'

povoliť
len
"
a n.nezáleží
mozno
'.
.. . do ty'oo~ d'avo k, splatných v jednom
roku, pri z.čom
~/o~, .CI ~d~ o. davky, splatné pred alebo po podaní žaloby. Počiatok
;J o Je~oroc~eJ doby možno počítať od podania žaloby, keď k vy-

o bly.tI tl d a v o k, splatných pred podanfm žaloby bola už povolená
exekucla podl'a § 6 cit. zák.
'
(Rozh. z 15. II. 1935. R III 826/34.)

čís.
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žiadosti Demanželskej matky o povolenie zaisť ovaeej exekúcie pre
,ýživné pre nemanželské dieťa na dobu jedného roku a p·re náklady
porodu a šestinedelia, dovedna pre 3.300 Kč, s Ú d p rve j s tol i c e
vyhovel. Rek u r z n Ý s ú d rekurzu čiastočne vyhovel a zaisi ovaciu
exekÚciu obmezil na 1.800 Kč. D a vod y: PodYa § 5 zák. č. 4/1931
Sb. z. a n. maže ten, kto sa domáha, aby súd stanovil nárok na výživu,
výchovu atď. navrhnút' dočasné opatrenie podYa § 223 a nasl. ex. zák.
k zaisteniu dávok, spl a t n Ý ch v jed no m r o k u. Zo zákona samého tedy vyplýva, že možno žiadat' zaistenie len na dobu jedného roku
a nie na dobu dlhšiu. NakoYko vymáhajúca strana sama uvádza, že žalovala o výživné mesačných 150 Kč, bolo treba zaisťovaciu exekúdu obmedziť na sumu pripadajúCU na jeden rok, tedy 1.800 Kč.
N a j vy Š š í s ú d rekurz zamietol. D a vod y :
Neprávom domáha sa vymáhajúca strana povolenia zaist'ovacej exekúde ;rre dávky výživného pre dieťa nad mieru určenú v § 5 zák.
č. 4/1931 Sb. z. a n., lebo ustanovenie tohoto § pri určení »dávok splatných v jednom roku« nerozlišuje, či ide o dávky splatné pred alebo po
podaní žaloby. Na dávky predošlé nebolo by treba hYadeť len vtedy, keby
k ieh vyd o byt i u bola už povolená exekúcia (§ 6 cit. zák.).
čis.

14184.

I. Prevodzovatel' koncesovanej autobusovej periodickej dopravy osiíb
je povinný náhradou škody, ktorá vznikla iným dopravcom-konceslonárom tým, že svojmocne zmenil svoj úradne schválený jazdný poriadok.
II. K určeniu jestvovania právneho základn sporného nátoku na ná··
hradu škody medzitýmnym rozsudkom treba 'zistiť nielen protiprávny
čin žalovaného ako dóvod nároku ale aj, že z neho vznikla škoda.

(Rozh. z 19. ll. 1935, Rv III 211/33.)
S ú d p rve j stol i c e medzitýmnym rozsudkom vyslovil, ž.e
právny základ žaloby je daný a žalovaný je povinný žalobníkovi náhra·
dou škody, spasobenej mu jazdami autobusom,prevádzanými žalovaným
\' dobe od 1. marea 1930 do 24. marea 1930, od 1. júla 1930 do 15. augusta 1930 a od 10. februára 1931 do 31. marca 1931 pri odjazde aulobusu z B. o 15 hod. O d vol a c í s ú d tento rozsudok potvrdil.
N a j vy š š í s ú d dovolaeiu žiadosť zamietol z týchto d o vod o v :
Nie je s'porné toto: Žalobník je majiteYom koneesovanej periodickej
dopravy osob autobusom z O. do V. Jeho autobus podfa' schváleného
jazdného poriadku odchádza z O. o 15 hod. po príjazde vlaku z B., takže
~estujúci z B. do V., ktorí prišli vlakom z B., móžu v eeste pokračovat'
autobusom žalobníka.
Žalovaný prevádza koncesovanú periodickú autollusovú dopravu z B.
do J. Na jeho tratí leží i V. Podra schváleného ja"dného poriadku boly
odjazdy jeho autobusu z B. stanovené na 12 hod., 16.30 a 18.50 h. Žalovaný však svojmocne začal jazdiť z B. o 15 hod. a pokračoval v jazdení
tom prez sťažnosti žalovaného. V marci 1931 bola táto jazda žalovaného

-
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úradne zastavená. Žiadosti žalovaného o zmenu jazdného poriadku vyhovené nebolo.
Žalobník tvrdí, že uvedenou svojvoťnou zmenou .iazdného poriadku
ho žalovaný poškodil, lel:ro cestujúci z B. do V., ktorí, dokiať žalovaný dodržiaval jazdný poriadok, cestovali do Ú. vlakom a odtiaf autobusom žalobníka, používali potom výhodnejšieho spojenia a ~estovali z B. o 15 hod
priamo autobusom žalovaného až do V. Týmto úbytkom cestujúcich'
ktorý zavinil žalovaný nedovolenou zmenou jazdného poriadku, vznikl~
vraj žalobníkovi. v žalobe uvedená škoda.
Odvolací súd, rozhodujú~ o právnom základe žaloby vyriekol medzilýmnym rozsudkom, že žalovaný je povinný nahradit' škodu, sposobenú
žalobníkovi jazdami autobusom, odchádzajúcim z B. o 15. hod., v dobách
uvedených v rozsudkovom výroku l. súdu.
Rozsudok ten napadol žalovaný dovolaním, vytýkajúc d<:l'Volaciemu
súdu, že porušil právo materiálne i formálne, a tiež chybne zistil skutkový
stav.
Dovalací súd dovolacie st'ažnosti neuznal za opodstatnené. Podťa
súkromného práva ten, kto sposobil druhému škodu protiprávným činom
alebo opomenutím, povinný je škodu tú nahradiť. Ve~ou domáhajúceho sa
náhrady škody je, aby dokázal protiprávny čin alebo opomenutie žalovaného, že škoda mu povstala, a že medzi činom alebo, opomenutím žalovaného a povstalou škodou je kauzálna súvislosť.
Keď tvrdí žalovaný, že zásahom svojím nevybočil z medzí svojho
oprávnenia, alebo že škoda vzniklá z iných príčin, je na ňom, aby to
dokázal.
Živnostensky prevodzovaná periodická doprava osob motorovými vozidlami bola už podl'a § 22 bod 3 zák. zo dňa 10. októbra 1924 Č. 259
Sb. z. a n. živnost'ou koncesovanou. Bez udelenia príslušnej koncesie nie
je nikto oprávnený živnosť tújo prevodzovat'. Udelením koncesie na periodické prevodzovanie autobusovej dopravy osob stáva sa kon~esionár
oprávnený, aby živnostensky hromadne dopravoval osoby na určitej linke,
pri čom musí dodržiavat' jazdný poriadok, koncesným úradom schválený
a tvoriaci súčast' koncesnej listiny. Svojvofná zmena schváleného jazdného poriadku koncesionárom je deliktom stíhaným administratívnym
úradom. Keď koncesionár, hoci na inej trati, ktorá však prebeMva niektorou zo staníc iného kon~esionára, svojvofne zmení svoj jazdný poriadok
a tým celkom aleb.o zčasti preberie dopravu osob, ktoré by ináč nútené boly
použil' autobusu tohoto koncesionára, poškodzuje ho svojím protiprávnym
činnm.

Také konanie je dostatočným základom pre vznik súkromoprávneho
nároku na náhradu škody.
Keď súd v spore o náhradu škody sa rozhodne vopred rozhodnút'
medzitýmnym rozsudkom, či je daný právny základ žaloby, je nie1en jeh1l
právom, ale priamo jeho povinnost' ou, zistit', či z údajného protiprávneho konania žalovaného žalobníkovi škoda vobec vznikla. Tam, <kde nieJ
škody vobec, nemože byť ani vyslovená povinnosť škodu nahradit'. Preto
nepochybil odvolací súd, keď zistil skutkový stav aj v tomto smere. Formálne správne zistil v tomto smere odvolací súd, že počas trvania neopráv-

ých jazd žalovaného sa konstatne zmenšil počet cestt;júc~ch k~ ť!. do
. nen utobusom žalobníka a rovnako zvačšil ~očet ~estul~,C1C, .ory 'fYV..
I o 15 hodine z čoho logicky uzatvaral, ze pncm.ou zl;;teneho
~~tl~: ,cestujú~ich ž~lobníkový~h bola svojvofná zmena lazdného po-

d

riad~~ Z~?o~~:e~~. bolo,

aby dokázal, že tento úb~tok c~tujúc.ich )lol
Ik
alebo zčasti zavinený inými okolnosťam1, na leho VO~l nezaV~Slym1
~e z °reho konania nevyplývajúcimi. O dokaz ten sa zalovany am
nepokúsil.
. 'd' ' I
'
Z edeného vyplýva že po práve rozhodol odvola51 su ,ze z~ ovany
tiP~~vne zasiahol do právnej sféry žalobníkovel, a ze z tohoto leho kopro
, 'b m'kOVl. s'koda.
nania vznikla zalo
.'"
Okolnost' že žalobník mal možnosť - ktoru ostatne al yyu~11 - ~o
'h t' sa u' administratívnej vrchnosti nápravy, n~zb~vule zal~bmka
~~v~ uplatňovat' nárok na náhradu škody už utrpene1 sukromnopravnym
poradom.
.
"
' d ' il'
,
Nemá významu ani to, že konanie ž<;t!ovaneho l1!0ze sa~pnpa ne p~.
kalou súfažou podYa § 1 zák. ž 15. lula 1927, c. III ::.b., z',a n. '" a
~oemto základe žaloba podána nctola, a nemal preto O~V?~~C,l. cud pncmy
použiť v súdenom prípade predpisov zákona o nekale I su azl.
čis_
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Ustanovooirn § 2 zák. Č. 330/1921 Sb. z. a n; d()~la ~~éh() ~na:
. inštitúcia dóvemických výborov v obore št~tneJ spra~y. zelezntc~eJ.
~~ré bol ustanovené pred týmto zákonom vynosom mmtste~stva, ze~060/1920 Pres. Uvedeným zákonom nadobudol clÍ. ~ynos
I '
;:~uc'predPiSU všeobecne závazného v služebných pomeroch zelezničných zamestnancov.
.
. b
h
. poV' poved', daná železničnému zamestnancovt . ez ~~. oV,anla
stupJ, predpísanéhov § 3 Č. 5 a § 17 cit. výnosu, Je bezucmna.
.'l/;:~~;;;;i',j1"1
(Rozh. z 20. ll. 1935, Rv III 319/34.)
v

Žalobník, pomocný zamestnanec štátn~ch drťth,. ~omáhal sa ž.a~~bdu
v sloveniabezúčinnosti danej mu vypoved\, medz1 lll~m na ton,t ~a a e,
ž~ nebol pri výpovedi zachovaný postup, p'redpísan~ vyn~som m1msterstva
železníc 1060/1920 Pres. o spoluúčasti důvermckeho '.:y??ru..
.
Vše t k yt r i s t o I i c e žalobe výhovely, N a I v Ys S 1 S u d z tychto
důvodov:
bl
"
'
Zákonem z 12 srpna 1921 Č. 330 Sb. z. a n. (§2.) y o naf1z~I,10' ze
důvěrnické sbory' v železničních po~nJcjch" jak byl(ddosavadd{nz,e~Yd
zůstávají v činnosti, a kde nebyly Jesle znzeny, Zll 1 se po e za a
, ,. .
.,
platných u státních drah.
Tímto ustanovením došlo zákonného uznan1 lllstituce .do,savadmcp
dO 'rnických výborů všeho železničního zaměstnanec!va, zel.mena 1 duv~;:ických výborů v oboru státní správy železniční, které byly ustaveny

976
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Zavinením žalovanej firmy ]. sa stalo, že jeden vagón bol zame·
nený za vagón s menej cenným tovarom, ktorý došiel do Anglie.
firma W. domáhala sa na žálujúcej firme A. náhrady ŠKody za
dodanie vadného tovaru a medzi oboma firmami došlo k dohode, po dra
ktorej žalujúca firma A. zaplatila 256,9,4 angl. funtov šterl. - Žalujúca
firma domáhala sa žalobou náhrady škody, klorú zavinením žalovanej
firmy utrpe1a, medzi iným zaplatenia lýchto 256,9,4 funlov šterl. Medzi·
týmnym rozsudkom bolo pravoplatne vyslovené, že nárok žalujúcej firmy
na náhradu škody je po práve. Čo sa týkalo výšky tejto náhrady stanovil
ju v konečnom rozsudku s úd p rve j s tol ie e sumou 57.812 Kč 80 h.
O d vol a c í s ú d mto sumu snížil na 44.551 Kč 35 h. a uviedol medzi
iných v d o vod och: svojho rozsudku: Medzi žalobkyňou a firmou W.
došlo 1; dohode podl'a klorej sa žalobkyňa zaviaza1a ako odškodné za·
platiť firme W. '256,9,4 ang!. funtov šterl. Toto je škoda, klorú žalobkyňa
utrpela z (čiasločne) nesprávneho dopravenia vlny. Žalovaná strana hola
povinná škodu nah.radiť v do?e. jej vzniku a k~ď tak neučinil~, ide .kles:
nutie kursu funta slerl. na Jej skodu. žalobkyna bola pOVlnna a nutena
v dosledku omeškania žalovanej strany hore uvedenú škodu zaplatiť za
, žalovanú strann je prelo táto povinná žalobkyni nahradiť škodu, ktorú
táto týmto 'Plate~ím utrpela. Zalobkyňa uvedenúškodu zaplatila vo fun·
loch šterl. podl'a kurzu 163 Kč, musí preto žalovaná v tomto kurze žalobkyni nahradiť ňou zaplalenú škodu a to v dosledku klesnutia kurzu
funta šlerl. v tunajšej valute v sume, odpovedajúcej hore uvedenému
kurzu.
N a j vy Š š í s ú d dovolaciu žiadosť zamietol a uvedol medzi iným
v d ov o do c h svojho rozhudku:
Právem přisoudil odvolací soud žalující straně náhradu škody v tu·
zemské měně neboť žalující straně patří taková náhrada v českosloven·
ských korunách proti žalované jako tuzemské firmě a též bez porušení
praVidel hmotného práva určil 'Ýši náhra?y šk.ody v zmíně!,ých .ko~t;:
nách pod'le kursu z doby vzniku skody. V teto olazce poukaZUje NeJvyssl
soud na správné důvody odvolacího soudu, uvedené v napadeném roz·
sudku.
čis.14200.

Ked' zamestuooec nemal celú týždennú prestávku 32 hodin, náležajúcu mu podl'a § 4 zák. Č. 91/1918 Sb. z. a n., musl mu byť práca, konaná v týchto - po zákone nezbytných,- vol'ných obdob,iach zapl~:
tená, nech ju už konal z ,akéhokofv'ek dovodu, a bez zretel a na to, Cl
svoj nezbytný pracovný odpočinok žiadal alebo nie. *)

14195.

Ked' cudzozemská firma zavinením tuzemskej firmy bola nútená vy_
platit' o~ko~né v eudzo~emskej valute, má jej byt' prlznooý nárok proti
!«zemske] fir~e na nahradu toho, co bola nútená zap,latiť, v mene
ceskoslovenske] podl'a kurzu z doby vzniku šl.ody.

(Rozh. z 27. II 1935, Rv IV 87/34.)
Žalobe ktorou domáhal sa žalobník, zamestnaný u žalovaného družstva ako Jýčapník, zaplatenia práce prez čas, vše t kyt r i s tol i c e
.
vyhovely, N ajvyšší sú:d z týchto d~v?d.ov:,
Nižší soudy zjistily zpusobem, odpovldallClm zakonu ~ ;;plsum, ze
žalobce neobdržel celou týdenní přestávku 32 hodin, náležejlcl mu podle

(Rozll. z 22. ll. 1935 Rv III 1073/33.)

o

Žalujúc~. firma A. v Budapešti dala žalova'1ej tuzemskej zasielalerskej

,lrme
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již př~d tímto zákonem. a to výnosem ministerstva železnic z 1. i'pr'Von,_
1920 c. 1060 Pres. T lm nabyl tento výnos povahy předpisu obecně
v~znétw v~ sl?žebn~ch poměre~h železničního zaměstnanectva a ie
vYI??ve~ aana zam.estnancl, pri níž železniční úřad nezachovaf POStun
nanzeny v !~!llto vynose 1060/1920 (§ 3. Č. 5 a § 17.) protiprá
" proto bezucmnou.
vnou
Je pravda, jak dovozuje dovolací žádost žalovaného státu že i
nestala-li .se v .p~ojednávan~ věci d?~oda, nebo nesouhlasí-Ii s ní 'C!lov,.'. ,
~ usnes~mm .~udvert.llCkeh~ vyboru pnslušný železniční úřad, rozhodne na '
op.ec prece ura 'Mm, avsak - a to přehlíží dovolací žádost _ dříve •
,:,,~~e ,rozhodnouh, musí se pokusiti sám nebo delegovaným funkcionář~~
Jeste Jednou o doho~u a rozhodnouti až pak, když i tento poslední pok
o dohodu se nepodaril (03 17).
us
• Te?to pte~pis ~ 17. nebyl žádným z pozdějších výnosů ministerstva
zelezmcJ zejmena vynosem č. 24.244-1/3, výnosem č. 27.342-Pres/5 a vý~osem c. 58.319-pres/5 - am změněn ani zrušen naopak prvý výn
c. ,1060/1.92.° byljin:i j~n vysvětlován a důvěrnickým výborům 8-den~~
lhutou k Jejich VYJadrem usnadněno konání jejich spolupůsobení při vý
povědíc1~ a prop?uštění za.městt;lanců (§ 3. č .. 5. výn. 1060/1920) a prot~
Je ~bytecno zabyvalt se dale vyvody dovolacl zádosti, poukazujícími na
zmeny tohoto puvodního výnosu výnosy pozdějšími.
Je nem.ístnÝ1t;l hle:tati smysl p~e~pi~u.§ 17. v zákoněč. 330/21 Sb.
z .•a n. o za,:odmch vyb?re~h ve yY~elecnych podnicích soukromých, pro.
toze tento zakon zava.dl. ZaVO?lll yYbo:y pro ovor ho,spodářské činnosti
soukromopodl1lkate.l~ke, z~lezne drahYJ JSou~e po?niky v prvé řadě v zájmu
obyva.telstya, :t,testoJl na .teto hospodarské zasade a je to také zlYjtečným,
protoze predpls § 17. vynosu 1060/1920 je docela jasný.
Po?ob~ě je ton:u i se zákonem č. 286/24 Sb, z. a n., který se týče ob.
m~ze!11 p~ctu zamestnan~ctva ve ~eřejné správě a nuceného odchodu ze
statm sl,uzby í§2,2ctt . .zalc) za predJlokla~u uvedených v tomto zákoně,
o talkove z:usel1l sluzebmho porileru vsak nejde Ve případě tuto
rozhodovanem.
Mylný j~ názor dovolací žádosti, že. ustanovení výnosu Č. 1060/1920
n,utno ll.?va~ovalt vzhl~de?,. k.tomut? zako,!u. za zrušené, neboť výnosem
hmto zn.zuJe s~ org,al1lsacm clmtel zelezmcl1lho zaměstnaneclva a vyme'
zUJe se Jeho pusobnost, toho však se zákon 286/24 Sb. z. a n. vůbec
nedotknu!.

f'

Čís.

J. pnkaz, aby dopravila pre firmu W. do Anglie tri vagóny vlny.

•

*) Srovn. Sb. n. s. čís. 761l.
ClvUnt rozhodnuti XVII.

I
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§ 4 ~k: Č. 91/18 Sb. z. a 1:., ale jen 8 hodin. Z povahy služby žalobcovy pl _
ne, ze z~lobce nelze povazovat za tak samostatného výčepnÍka, na kterého y

6
se Cl~. za~on nevzt~~oval, a to bez .ohledu na to, že podával samostatně

hos!um J:~l1a ,:a ~vuJv vrub. To byla Jen podružná činnost, plynoucí z jeho
služ?y ~<.:epmcke a zal?vano~ ~tr~nou dovolená. Nejedná se tu o podnik
nep~e!rzlte provozovany, kdyzte Je nesporně zjištěno, že výčepna bYla
oteyrena od .6Z'2 do 22J;2 vhod. Prot? ve _smyslu cit. zákona musí býti
prace ~onan~ z.alobcem v techto p? zako;:te pe2lbytných volných obdobícll
-vk9 Yz nedelm pr~c: smlou~~u. vyslovne ~Jednána nebyla - bezpodmí_
necne z~placena, at zalobce J1Z Jl konal z Jakéhokoliv důvodu a af svů'
nezbytny pracovní klid žádal čili nic.
I
čis. 14211.
Zásah do autorského práva .
. Poz?ántka .»~opyright~y. '. ,« ,(označenie novin), pripoiená pod nadp~SOnt ]~dno.thvych .uvereJnem dlela v- novinách, znamená poukaz na
suhm vsetkych opravnenl autorových,plynúcich z práva autorského
tedy tlež výslovný zákaz odtlačenia v iných novinách.
'

(Rozh. z 28. II. 1935, Rv IV 535/33.)
Z.alobe, ktorou ~ žalo~ník do~áhal náhrady škody a ušlého zisků
za z~sah do a.ut?fskeho pf~va, s udp rve j s t () I i c e vyhovel a žalobmkoVl pl]sudtl 5.000 Kc. O d vol a c í s ú d prisúdenú sumu snížil
na 3.000 Kc.
N a j v J Š š í . s ~ d dovolaciu žiadosť zamietol. D o vod y :
T?, ze.zalobmk Je autorom sporného diela "Athéntol ,Los Angelesig«
uvereJneneho I:~. pok~ačovan!e v budapeštianskych novinách »D.«, hol~
rozsudkaJpt mzslch sudov vy~lovne. uznané ~ nebolo vlastne ani sporné
resp. me Je rozsudok odvolacreho sudu po teJto stránke dovolacou žiados!'ou am napadnutý. Nemože však byt' pochybnosti ani o tom že žalovaná
tým, že toto dielo čiastočne úplne doslova, čiastočne skráten~ odtlačila na
po~račovanie v košických novinách ,> K«, svojou vinou zasiahla do autorskeho práva ~alobníkovho. Netre.ba sa zaoberať otázkou, či tento prípad
treha - vzhl::dom na ustanoveme § 1. resp. § 2. zákona zo dňa 24. novembra 1926 c. 218 Sb. z. a n. - posudzovaf podra § 24 tohoto zákona
alebo podra čl. 9. b~rnskej ~mluvy .(Čí~. 4?1/19~1 Sb. z. a n.), a ne!reba
sa am zaoberaf otazkou· Cl sporne hterarne dlelo je »článkom« alebo
,>stafou« v smysle I. ods!avca citovaného § 24 resp. »novinovým článkom«
v smys.le 2. odsta"cacit. čl. 9 a1ebo či ide tu o »pojednanie zábavného,
vedeckeho atď. obsahu" v smysle ~. odstavca cit. § 24 resp. i o »dielo
z oboru htera!ury, vedy alebo umema« v smysle odst. 1. cit. čl. 9 (odstavec . tr~tí oboch týchto predpisov zrejme ne~ože prísť v úvahu, ostatne
?oswl to mklo am netvrdil). Netreba sa onymi otázkami zaoberaf lebo
!. keby nešlo o dielo chránené bezvýhradne (odst. 2. § 24 resp. odst. I
cl. 9), ale.len o ochranu podmieneČi1ú (odst. 1. § 24 resp. odst. 2. čl. 9.),
spravne Je stanovisko napadnutého rozsudku, že poznámka »Copyright
b~ u., Budapesl«, pripojená pod nadpisom jednotlivých uverejnení sporneho dlela v týchto novinách, neznamená nič iného ako poukaz na súhrn

všetkých oprávnení autorových, plynúcich z práva autorského, leho však
»copyright« značí výhradné právo autorské, a znamená preto táto poznámka aj výslovný zákaz odtlačenia v iných novinách. Nemože preto
dovolacia žiadost' po tejto stránke obstát', tým viac, že ono ustanovenie
§ 24 odst. 1. resp. čl. 9. odst. 2. bolo by tak ako tak pornšené aj tým,
že žalovaná odtlačila sporné dielo bez udania prameňa.
Pokiať sa však týka výšky prisúdenej škody a ušlého zisku, nespozna!
Najvyšší súd zákonného dovodu, aby napadnutý rozsudok zmenn, účin
nosti pozbavil alebo rozviazal. Vo skutočnosti ide tu o určenie škody podra
§ 271 Osp. Odvolací súd mohol ju určit' aj bez pribrania znalca a ináč
prisúdená suma nie je neprimeraná.
čís.

14232.

o nároku na náhradu škody, vyvodzovanom z konania, resp. opominutia orgánov žalovaného finančného eráruako vymáhajúceho veritel'a
v beme.i exekúcii na pohl'adávku žalobníka ako daňového dlžníka, má
rozhodnúť súd všeobecne prislušný a nie krajský súd civiiný v Prahe,
prislušný podfa zák. č. 4/1918 Sb. z. a n.
(Rozh. z 8. III. 1935, R III 712/34.)
S ú d p rve j s tol i c e spor pre sporuprekážajúcu okolosť podYa
bodu 3 § 108 Osp. zastavil z dóvodu, že rozhodutie sporu patri podra
zákona č. 4/1918 Sb. z. a n. pred krajský súd civilný v Prahe. - Rek u r z n Ý s ú d usnesenie súdu prvej stolíce zmenil a ·uložil mu, aby
v spore ďalej pokračoval. D o vod y: Zaloba tvrdí, že žalujúci urbársky spolok verejnou dražbou predal Pavlovi O. ml. drevo na pni za
13.250 Kč s podmienkou, že O. nesmie drevo vyvážať z lesa, dokiar
kúpnu cenu úp-lne nezaplatí. - Berný úrad v T. z<tbavil u O-a kúpnu
cenu na daňové nedoplatky žalujúceho spolkU. Keď O. začal drevo mbať
bez toho, že by bol niečo na kúpnu cenu podfa spomenutej podmienky zaplatil, upozornil žalujúci spolok berný úrad, aby znemožnil O-ovi vyvážanie dreva dokiaY kúpnu cenu nezaplatí. Berný úrad toho nedbal, tak že
O. všetko kúpené drevo vyviezol a predal bez toho, že by bol kúpnu cenu
či už bernému úradu alebo žalujúcej Strane zaplatil. Medzi časom žalujúca strana platila bernému úradu na daňový dlh 32.361 Kč 72 hal. štát zažaloval G-a na zaplatenie zabavenej kúpnej ceny 13.250 Kč, nadobudol pravoplatný rozsudok, na základe ktorého ai viedol exekúciu proti
O-ovi avšak nepreviedol ju na prisúdenú istinu vobec, ale len na útraty,
kdežto na istinu (kúp'nu cenu 13.250 Kč) ju zastavil z dovodu, že zo
sumy 32.361 Kč 72 haL, ža1ujúcou platenej, čiastku 13.250 Kč započítal,
tak že oproti G-ovi nemal ďalej čo pohradávať. - Zalujúca podala žalobu proti O-ovi na zaplatenie kúpnej ceny 13.250 Kč, ale spor prehrala,
z důvodu, že pre tú iglú pohYadávku nadobudol už štát pravoplatný rozsudok žalujúca nie je preto k sporu legitimovaná, keďže štát zabavením
pohradávkv a jej prikázaním k vybraniu stal sa zákonným cesionárom.
Po zapJate~í 32.361 Kč 72 hal. žiadal berný úrad ešte zaplatenie 17.540
62"
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!<~ 36 hal. za dlžné <!ane, úroky a útraty. Keď žalujúca upozornila že
stat ?d O. 13.2:'>9 Kc~ odmlet!o to Oenel,álne finančné riaditel'stvd uznať
s od?vodnemm, z~ Pl; platem 32.361 ~c 72 hal. žalujúca neoznačila, na
k~or~ dan.e, to plalI a ze preto z platene], sumy čiastl:a 13.250 Kč bola pouZlta a z~ctovapa, n~ he ;lan,e, pre ldore bob. zabavená kúpna cena dreva
per 13.2::>? Kc. Stat, ackol vek ma proh O. pravoplatný rozsudok na
13.250 ~c, pr:ca ho nene<;h~l ,vykon~ť, ?~ ex~kúciu pre túto sumu zastavIl., Tym sposobI1y fmancne urady zalu1ucej skorlu v tom, že ani drevo
an: ~upnu c,enu .dreva ~ed~stala., lebo ju finančné úrady nezapočítaly na
dlzne dane zalu]uce], ackolvek ]U maly zabavenú. Ziada 13.250 Kč, 5%
uroky od 1. marca 1926 do 1. júna 1934 5.465 Kč 60 h a na útratách
vzniklých jej v spore proti O., 3.271 Kč 98 hal. spolu 21.987 Kč 58 hal'
Žalovaná strana vzniesla sporu prekážajúcu námietku podl'a bodu 3'
§ 180 Osp., ktorej súd prvej stolice vyhove1 a v davodech napadnutéh~
usnesenia uviedol, že nárok žalobný na náhradu škody založený je na
protiprávnom konaní berného úradu v T., že je to nárok verejnoprávnej
povahy, o ktorom rozhodoval' je príslušný podl'a zák. Č. 4/1918 Sb. z. a n
krajský civilní súd v Prahe ako výlučne príslušný. - Podl'a skutkovéh~
právneho základu, obsiahnutého v žalobe, ide nepochybne o uplatňovanie
nároku, o ktorom majú rozhodovať súdy riadne. - Je rozhodujúcou otázkou, ~i ide v to,:,to spore o nár?k Q,roti ,štátu" vyv~dzovaný z pomeru verejnopravneho, t. ]. pomeru, zalozeneho uradnym vykonom orgánu štátu ako
no~it~l'a štá!n<;j svrchovanosti; ~<;m6že byť pochybnosti, že štátné úrady,
na]ma berny urad ako nosItel statne] svrchovanosÍl ]e oprávnený - ba
povinný - z úradu vykonat' exekúciu ciefom zabezpečenia a dobytia štátnych daní, tedy pohfadávok verejnoprávnych. Avšak žalujúca strana nezakladá žalobný nárok na tom, že snáď berný úrad exekúciu na pohfadávku, jej proti O. prislúchajúcu, vykonal protiprávne, ba uznáva, že
'berný úrad k exekúcii oprávnený bol. Vytý1ca však bernému úradu že
na opatovné upozornenie žalujúcej, že O. podfa podmienok kúpnej
smluvy kúpené drevo len vtedy maže vyvážať, keď celú kúpnu cenu zaplatí, lebo je nebezpečenstvo, že kúpna cena O-om zaplatená nebude, nič
nedbal, drevo bez prekážky O-ovi vyvážaf dovolil, tento drevo vyviezol
a kúpnu cenu ani bernému úradu ani žalujúcej nezaplatil, ačkofvek drevo
predal. Zakladá tedy žalujúca strana svoj nárok na o p o min u t i e u r"i t e j čin o s t i berného úradu a ske činnosti, ktorá sazakladala na
kúpnopredajnej smluve, zjednanej medzi žalujúcou a O-om. činnost'
mala byť tá, aby berný úrad zabráni! O-ovi vyvážať drevo, dokiaf bernému
úradu zabavenú kúpnu cenu dreva nezaplatí. Táto činnost', správnejšie
výkon oprávnenia, zo súkromoprávnej smluvy vypývajúca, bezpochybne
na strane berného úradu nemaže sa pokladat' za úradný výkon orgánu
štátu ako nositefa štátnej svrchovanosti. Niet pochyby, že len čo zabavenie pohfadávky bolo vykonané (doručenie zápovedi žalujúcej a O-ovi. a to žalujúca uznáva -) nemohla už žalujúca s účinnosťou proti O-ovi
vystupoval' dotyčne zaplatenia kúpnej ceny, ale bolo to povinnosťou berného úradu, leho zabavením vstúpil do práv žalujúcej, tak že zrejme,
opominuvši vytýkanú činnost', vystupoval už ako rovnocenný právný subjei<!. To isté platí o tom, že finančný erár, dosiahnuvší pravoplatného rozsudku proti O-ovi, nevymáha zabavenú pohfadávku, prípadne že pre tú

-
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ohfadávku nariadenú exekúciu zastav~l! lebo tá čin~osť - v'ťtýkar;é
P revedené a i prevedené vykony - v zladnom pnpane neboly uradnynetv'konmi orgánu štátu ako n,ositefa ,št~tnej svrchoVan?stL!"o .vykonam Yza'b'avení pohfadávky mal zalovany stat v pomere k zalu]uce] a v pono m ku O-ovi postavenie strany súkromnej a nie nadriadenej. vrchnostI.
~~~~í preto tento sp,or pred súd príslušný podl' a občianskeho sudneho po'adku t. j. pred sud dovolany.
.
..
fl N ~ j v y Š š í s ú d napadnuté usneseme potvrdl! z Jeho ~ P?dsta~e
s Jrávnych d6vodov, lebo žalobn~ nárok r:a, náh~adu skody nen;a vobec co
) .t' s konaním resp. opommuhm hnancnych Ul adov ako takych, ale vyClllldzovaný je výslovne z konania resp. opommu
. t'la za
'1 ovane]. ,st rany ak o
~~máhaiúcej veritefky v bernej exekúcii na pohradávk~ žalobl11k~ ako d~
) 'h dlžníka Ak má pri tom štát --,-- ako to dovolacl rekurz sam uzna~~v~o ako zm~cnenec _~aúového dlžnika v,oči poddlžníkovi. p(}~taveni~
strany súkrbmn~j, .nemoze t,ento zmocne",;cky pomer v sporne] otazke am
voči samému dlzmkovl mat povahu makslll.
čís.

14235.

Nárok na náhradu pre bezdóvodné zrušenie ~asn~benia treba PO:
sudzovať podl'a práva, platného v mieste, kde zasnubeme boto uzavrene ..
(Rozh. z 12. III. 1935, Rv IV 624/33.)
Žalobu, domáhajúcu sa náhrady pre bezda~odn~ zrušenie ,zásnúbenia,
s ú d p rve j s to] ice zamietol, o d vol a c I s u dmedZltymnym 10Zsudkom vyslovil, že žalobný nárok je d6vodom po prave.
.
'
N a j vy Š š í s ú d dovolaniu vyhovel, rozsudok odvolaCleho sudu
. . '
zmeni! a žalobu zamietol. D a vod y:
Rozsudek odvolacího soudu je pochybený. Tento, ]~ho .nedostatek)e
zaviněn tím, že odvolací soud se obmezi! na ~koum~m o!azky, zda z,:'
lovaný byl snoubencem Milady 13· a. zda bezd~vo,dn,e HUSIl zasnoubem,
neuvažoval však o další, pro řesem sporu d:rlezlte, ota~ce, zda P?dl,e
hmotného práva je žalovaný zavázán ,k náhrade! k!ere Se zal?ba domaha.
Není sporu mezi strananu o tom, ze sk~tkovy d~], ze kteleho od~o~u]e
žaloba svůj nár6k, se o~ehráva! v ,cech~ch,. takze pr~ pos,ouz~m ]~ho
rávních následků je smerodatny obcano,ky zakon platny v cec~"ch, Jde
~ náhradu škody způsobené bezdúvodným zru~ení~ zas~oub~m a proto
je žalobní nárok posuzovati podle obecného obcanskeho zakomka.
Čís.

14236.

Zo smluvy, uzavrenej centrálou, nemóže byť žalovaná filiálka.

(Rozh. z 13. lIl. 1935, Rv III 1023/33.)
N a j v y Š š í s ú rl zm~nil žal~be vyhovujúci rozsudok odvolacieho
súdu a žalobu zamletol z tychto d o vod o v .

982

-

čís.

Žalobník opiera žalobný nárok proti žalovanej o to, že žalovaná firma
poisťujúca spoločnosť, pod r i a d i tel' s t v o vB., prevzala obchod bývalého P. poisťujúceho ústaV11, proti ktorému bol a žalobníkovi pravoplatne prisúdená pohl'adávka 32.852 Kč 70 h, a že ~alovaná
je preto žalobníkovi za jeho pohl'adávku podl'a zák. čl. LVII: 1908
a vlád. nariadenia z 25. júna 1926 čís. 92 Sb. z. a n. zodpovedná. Overeným opisom k spisom pripojenej smluvy z 20. marca 1928 je preukázané, že smluva o prevzatí ústavu bol a uzavrená medzi P. poisťujúcim ústavom a finnou F., f i I i á lny m r i ad i tel' s t v o m pre republiku čes
koslovenskú v Prahe.
Vedl'ajší závod resp. filiálka nie je samostatnou právnou osobou (samostatným subjektom práva záviizkov); nemá preto ani právnej, ani sporovej spůsobnosti. Tieto spůsobilosti má vždy len fyzická alebo právna
osoba, ktorá je majitel' om závodu. Súdna prax však priznáva fiJiálke sporovú spósobilosf v prípadoch, kde ide o veci, na jej obchodnú činnosf sa
vzťahujúce. (Rozh. č. 3194, 4234, 9726, 10285. 10355, 13574 Sb. n. s.)
Bolo by tedy žalované filiálne riaditel'stvo (totiž filiálka) v B. ako samostatný subjekt k žalobe pasívne legitimované len vtedy, keby bolo uzavrelo smluvu s P. poisťu júcim ústavom. Bolo však zistené, že sa to nestalo. Zo smluvy, uzavrenej centrálou, nemůže byť žalovaná filiálka.

F., všeobecná

čís.

čís.

14249 -
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14237-

14237.

Preloženie do výslužby podl'a § 116 b) služebného PQriadJm železbolo vyslovené - hoei s účin
nemožnosti vykonávania služby
pre chorobu - pred uplynutím tejto doby.

ničných zamestnanocv je neplatné, keď
nosťou až po uplynutí jednorOČllej doby

(Rozh. z 13. III. 1935, Rv III

52~/34.)

Žalobník-staničný manipulant u dopravného úradu vŠ. - 24. X. 1931
ochorel a bol od toho dňa do 20. l. 1932 v statuse nemocných; dňa
20 l. 1932 nastúpi1 službu, ochorel však dňa 24. l. 1932 znova a od tej
doby bol v statuse nemocných až do J. Xl. 1932. podra posudku šéflekára
zo di'ia 2. IX. 1932 bol uznaný na sluwyneschopného. Výmerom riaditel'stva železníc zo dňa 7. X. 1932 bol daný do dočasnej výslužby, ktorý
výmer bol žalobníkovi dňa ll. X. 1932 doručený. - Žalobník domáhal
sa žalobou vyslovenia bezúčinnosti tohoto penzionovania a ďalšieho platenia aktívnych požitkov. Tú!o žalobu s ú d p rve j s t o I i c e zamietol,
o d vol a c í s ú d jej vyhovel z týchto d o vod o v: Podf a ustanovenia
§ 56 odst. 3 žel. služebného poriadku může byť zamestnanec štátnych železnÍC. daný zo zdravotných davodov na dočasný odpočinok po jednoroč
nej nepretržitej chorobe, a to isté .je vyslovené v § 116 pod bodom bl.
Tieto ustanovenia treba podl'a kh slovného znenia vykladať tak, že až
po uplynutí stanovenej jednoročnej leholy maže byť rozhodnuté o <:laní
zamestnanca do výslužby. Postup taký nebol však v súdenom pd pade za·
chovaný, lebo dekrét o dani do dočasnej VýSlužby bol - ako je nesporné - doručený žalobníkovi pred ulypnutím spomenutej leholy a to o niekol'ko týždňov prv. Je síce pravda - na čo prvý súd kladie váhu - že

,.
'"
ť. o uplynutí spomenutej je~nor0Č?ei
peI1zionovanie vstUpIJO v USl;1ll0S . a'k )nosti že zdravotný stav zalobmka

~~o~~si:J~~ ~~~jp~~~ ~~~~~~o~~~í; z~~f ~afla U{/~~~~~m~~~2~ ~~ly

rok choroby žal?b~,llka by bol vr,ka1!~10 byť prijaté stanovi~ko prveho
viac ako o 7 tJ;Zdn?v. Ked!Jy !e )peJzij'ného dekrétu by žalobn!k neutrPodel
, d že predcasnym vy amm.
t I
d uplynuttm roka
~um~ keďže účinnosť penzionovam~ n~~adtk~t~e tom že žalobníkova
j~o ~chorenia, mus e} by byť Pf~an&v~: až do 24 okt5bra 1932 včet!1e .
choroba aj po vvydandl dekret~ ~ aJ~ tu síce svedecfvo železničného le.kara
T k' dokaz vsak po any ne o .
.
dňa 2 IX 1932 ze sa
d~a YB. - ktorý ohliadol žalobníka ostat~~J:ť že sta~ žaiobníka b~de do
dá s vefkou pravdep?d?btosio~bPr:ť!!ri~~ného :nanipulanta bud~ ~rčite n:dňa 25. X. 1932 taky, ze s uz e
•
okladaf za dostatocne, keďz~
schopný avšak toto svedecfvo r;emozn~ ~red . enzionovaním nepretržita
podra služebného ponad~u mu~\ ~. byt tom al,y bol žalobník objektívne
.ednoročná ~h?roba, t.!lk, ze tu za ~:~~r~zhodné, či snaď _ súc ináč zd,~a
I horý po celu Jednorocn u dobu, a j , 'bT Odvolací súd zo znaleckeno
~ _ pre určitú službu by. nebdolSVOj
sP.~o r~~hodnutia stanovisko, že nielen
osudku dra N. berie za zakl~ v
o ba žalobníka pre kterú nekonal
~a nedá dnes objektívne vzdstt~'4 c~g~~ ale že naopak s najvačšou prapredtým službu, trval~ az ,o " . kl ré' red penzionováním boly .spo·
vdep~dobnosfou podl~ pr!Zr:Jk~~ terOajšifho roentgenolog!c~ého s~uma
znane drom B. a podl a vys
b . 1932 stav zdravotny zalobmka sa
nia možno ustálit', že po 2. septem. n af za objektívne ",dravého v dobe,
tak zmeni!, že ho bolo treba fov~zol~áč odvolací súd už formit1ny, nedo·
keď rok od jeho ochorema, up yn~ . važuje za taký, že vyslovene penotatok vyókama spomenuteho ro u P!l. tý viac muselo se tak stať, keď
;ionovanie treba vyhlásit' za nel'lat~ekáz~ť že pred účinnosťou vyslovesa žalovanej strane an~ nepodaT! ocelO. rok trvala choroba žalobníka.
ť amietol D ó vod y:
ného penzionovama obJekhvne Po..
N a j v Yš š í s ú d dovolacl~ zta . s ,z důvody napadeného rozsudku

Zx

l.o

Poukazuje se na po?statne. sp~a~~~ati službu pro nemoc je podle
; á v ním předpokladem, aby zas doložením, že celorocm nemo:lno~
6
písm.
b)
služ.
řádil
h
mot.ll
e
-.p
, I zv." ...., a že podle zjištěného
§ 11
' d' do docasne vys u ~J,
v .•
městnanec m~~l být. 1 .an t t t k poslednímu dni roku onemocnem zaskutkového deje nemoznos a o
lobcova zjištěna neb~la., ' v dpoklad (ločasné výslužby podle § ,ll ~ b)
Tím chybí hmotne1?ravm Pdre, • dl Žení do výslužby prohpravnym.
• ra
.. du, jlZ
.. v proto Je napa ene pre o
sluz.
čís.

14249.

,
• vania podJ'a § 49 zák. č. 10'0';
Lehota k obnove nespomeho po~aco v prlpade že záldadné po1931 Sb. z. a n. je šesťmesačná a POC1~:O súdu (h~ci PQtvrdzujúC~
kračovanie skončilo :? usn~~n:U.J~: po uplynuti 15 dní od doručenla
usnesenie l. sMu) ~om ~as e U)
rozhodnutia rekurzneho sudu.
(Rozh. z 19. lil. 1935, R IiI 141/35.)

984

-

Čís.

14250 _

-

čís.

14261 985

R e,k u r z II Ý S ú d ako súd obnoveného nespornéh
k'
.
hovel zladosti o obnovu nesporného pokrač ' .
o po racovanla vy,
v zakladnam pokračovaní o úprave arendov~~t~lap, ~1,ne§n+e, vynesené
164/1933Sb. z. a n., zbavil účinnosti a vyslovil že ~ia~at I' vl. .nar. Č.
upravu pnslucha.
, e OVl narok na
N a, j vy š ší s ú d dovolaciemu rekurzu do arendy ď .. .
.
vel z týchto d 6 vado v:
ava]Uce] nevyho_ .
Padl'a § 49 zákona č. 100/31 Sb. z a II I f
ho pokračovania pravidlá zák. čl. I : 1911
a I) ve obnovu nesporné_
leh ota v obnove činí 6 mesiacov očítan' ch d sP',' smysle § 567 Osp.
platnosti rozsudku (tu obdobn~ ~sneSe~ia) o poo~~a n§.a~l~u~uÍla pravo_
pravoplatnosť u rozsudku, nakol'ko móŽe !Jyi'
~ t'
sp', nastane
odporom, teprv dňom nasledu'úci
,na~a ~u Y o~volamm alebo
P?dani,: určenej. Usn~senie re~urz~éh~ ~~~~sam zakonne] lehaty,_ k ich
a].:, pnpade, že nímpotvrdené bolo usneseni: nresporno,m pokracovaní
~~~eo~~~ ~~volacím rekurzom z d6v.odoch uvede~ýche~00~~1u2. §a~~d~f~é
doruče ' b I' z. ap. Keď te~y usneseme rekurzného súdu čís. R 274/34 ci
ne o o pravnemu zastupcovl arendátorov 29
' . 19
budlo toto pravopl,atno,st' (§ 36 zák. č. 100/31 Sb. z.,~ ~)la, 34, na,do~

(6

~ 9~!~a~~lo~~~tad~~t~Zn~~~~<!\~ie žiadosti o obnovu

(I.'

d:~~r~4i ó~~i

s úd p rve i s t o I i c e odmieiol výkon exekúcie, povolenej zemským súdom va Viedni k vydobytiu vykonatel'nej pohl'adávky ve švajčiar
skvch lrankoch z týchto d 6 vod o v: Devizové predpisy neprekážajú,
aby o právnom pomere medzi dlžníkom tU7,emským a veriterom cudzozemským bolo rozhodnuté; teprv realizitcia p,,"áva, súdom zisteného, podlieha povoleniu Národnej banky. Táto realizácia práva nastáva usnesením exekučného súdu, ktorý výkon povolenej exekúcie nariaďuje; k takejto realizácii je potrebné povolenie Národnej banky. Bez jej povolenia
žiaden tuzemský občan nesmí v tuzemsku závazky splniť vcudzej valute;
nesmie byť k tomu ani súdom prinútený.
Rek u r z n Ý s ú d rekurzll vyhovel, napadnuté usnesenie rozviazal
a uložil súdu prvej stolice, aby vo veci rozhodol. D 6 vod y: S hYadiska
devizových predpisov niet prekážky, aby povolená exekúcia bola vyko'
naná; predpisy tieto pridu v úvahu teprv, keď podl'a výsledkov exekúcie
bude mať d!ojsť k uspokojeniu pohl'adávky exekventa. Preto z d6vodov
napadnutého usnesenia výkon povolenej exekúcie odmielnuť nemožno
a poneváč z iného hYadiska prvý súd vec neskúmal, bolo mu treba uložiť,
aby znova rozhodol.
N a j v y Š š í s!Í d napadnuté llsnesenie z jehosprávnych d6vodov
potvrdil.
čís.

čís.

Výpoved' služebného pomeru je účinná k d'
dopisom do rúk člena domácnosti zamest~an~a

(je:~~~~~:;~~ým

(Rozh. z 20. III. 1935, Rv III 763/34.)

~ý:a~~i k:oZ~a~~~;;~a~žft~o~al~~~~ň~~~\O~~J~i ~e>;účin:rost\ daneďi

mu
mu nebola doručená. O d vol a c i s ú d kt'
ny~, ze vypove
tajúci rozsudok súdu prve' t r l '1' or~ potvrd!1 zalobu zamienutia dotyčne uvedeného] d~~OI~~, vys OV! v odovod?em ,svojho rozhod~čhinná, lebo sa stala doporučeným 'doz;;s~~~e~k S~fe~abn]'eehho dPon:eru tje
]e o manželky.
o' omacnos I,
Najvyšší súd neshl'adalzákonn'h d' d
b
lacieho súdu zmenil alebo rozviazal.
e o oVo u, a Y rozsudok odvoČls.

14261.

14250.

14258.

, ~ hl'adiska devizových predpísov niet prekážk
b
'
kucla bola vykonaná. Tieto predp'
r'du
,y, a y povolena exevýsledkov exekúcie bude mať dO]': ~spo~ ~v~hu tep;", ,ked' podl'a
venta.
°lenlU pohl adavky exek-

tf

(Rozh. z 21. III. 1935, R III 51/35.)

Kúpna smluva o pridelenej nehnutel'no.sti, podliehajúca schváleniu
štátneho pozemkového úradu, je platná a závazná len v rámci schválenia štátnym pozemkovým úradom. Keď bylo scudzené spolu s nehnutel'nosťou a s vedomim štátneho pozemkového úradu aj jej prlslušen. stvo a inventár, je kúpna cena, oddelene .za ne dohodnutá, smerodajná
len potiaľ, pokial' ju štátny pozemkový úrad určil alebo pti schválení
smluvy predpokladal.
(Rozh. z 22. III. 1935, Rv 111 1146/33.)
Zalobníci vyjednávali so žalovanými o kúpe týmito nadohudnutého
rol'níckeho nedielu a uzavreli s nimi najprv smluvu z 31. júla 1930,
v klorej bola označená kúpna cena v sume 665.000 Kč. Táto smluva nebola štálnemu pozemkovému úradu' predložená k schváleniu, ale len
smluva z 12. septembra 1930, v ktorej bola uvedená kúpna cena v sume
118.460 Kč; táto smluva bola Štátnym pozemkovým úradom schválená
29. mája 1931. Okrem tejto smluvy uzavrely strany podYa protokolu, spísaného dňa 30. októbra 1930 II prídelového komisariátu v L., ešte smluvu,
ktorou kúpili žalobníci živý a mrtvý inventár, úrodu a nahradili investície
na uvedenom nediele, všetko dovedna za 193.000 Kč. - Žalobou domáhali sa žalobníci na žalovaných vydania lIstiny k pozemnoknižnému prepisu vlastníckeho práva, proti čomu sa bránili žalovaní tým, že žalobníci
ešte nezaplatili v,šetko, na čo sa zaviazali.
O b a niž š i e s údy vyslovily, že žalobníci boli povinní zaplatif
len kúpnu cenu, uvedenú v smluve z 12. septembra 1930, sthválenej štátnym pozemkovým úradom, tú že zaplatili (podra odvolacieho súdu až na

-

čís.

-

14250 -

Čís.
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~
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R e,k U r zn Ý S ú d ako súd obnoveného nes r 'h
,.'
hovel zla dosti o obnovu nesporného
k v po ne o pokracovama vy6~a/'kladnom pokračovaní .o ,úprave ~~n~~~~~~~lapo'dr~es§en+e, vynesen"é
.
1933 Sb. z. a n., zbavIl ucmnosti a 'I '1 v v·
vl. nar. c.
upravu prislúcha.
Vl s OVl, ze zwdalel' OVl nárok na

r

j vy šdšíií vodo
s ú d dovolaciemu
rel',urzu d o arendy davajúcej
'
vel Na
z týchto
v:
nevyho- .
Podl'a § 49 zákona č. 100/31 S b · '
.
ho pokračovania pravidlá zák. čl. I :'
t(blatJ)a pre obnovu nespornésP'v' V smysle § 567 Osp.
lehola v obnove činí 6 mesiacov očí!'an'
platnosti rozsudku (tu obdobn~ Pusne ych o~o d~a nadobudnulia pravopravoplatnosť u rozsudku, nakol'k~ m~~~I~Yt' nOdl~ § ~10 Osp. ,nastane
v apa ~uty odvolamm alebo
odporom, leprv dňom nasledu 'ú .
podaniu určenej. Usn'esenie re~u~~~J:~ v'[~rsam zakonne] leholy, k ich
aj v prípade, že ním otvrdené bol . su u v nespornom pokračovaní
může byť dovolacím rekurzom z d6vooduocshnesendle p,rvheho súdu, napadnu té
č 100/31 Sb
. uve enyc v odst 2 § 46 'k
doručené boloz.pravnemu
a ,n. Keď le~y usnesenie rehlfZného súdu Čí~. R27 4A~-6
zastupcovl arendatoro 29
'. 1
budlo toto pravoplalnosť (§ 36 zák. Č, 100/31 Sb
. map
v 934, n~;lon
1934; ~d tohoto dňa až do podanie žiadosti o ob ,z. a(l ')ddnom 14, Juna
6 mesacna lehola ešte nevyprša1a.
novu , ecembra 1934)

f91

čís,

14250,

Výpoved' služebného pomeru 'e ú vin ' k '
dopisom do rúk člena domácnosB za~e';:.anecad
sa
stala
doporučeným
Ul
(jeho
manželky).
(Rozh. z 20.III. 1935, Rv III 763/34,)

t

V spore, ktorým domáhal sa žalobník
I vema
.
,
mu výpovedi a zaplatenia požitkov up lat vvys
. bezycm~lOsti, danej
mu, nebola doručená. O d vol a c { s ú d nova I,Uedzl myu:, ze vypoveď
ta]UCl rozsudok súdu prvej stolice v sl '1 ktor'[ polvrd!l zalobu zamie~';ltla ,dotyčne uvedeného dóvod~ fe OV! v o~ovod~em ,svo]ho rozhod~chrnna,
le~o sa stala doporučeným 'dopis~d~erúk s!rzeb~ehho
dPon;eru je
]e o manzelky.
cena Je o 'OmacnosŤl,

14258.

S hl'adiska devizových predpisov ni t
k' vky
kúcia bola vykonaná. Tieto reď i
e, preV a.z , aby povolená .exevýsledkov exekúcie bude ma~ dlJ'sf :ndu k ~v~hu teprv, ked' podl'a
venta.
uspo olenm pohl'adávky exek~
(Rozh. z 21. III. 1935, R lI! 51/35.)

potvrdil.
čís.

14261.

Kúpna smluva o pridelenej nehnuteYnosti, podliehajúca schváleniu
štátneho pozemkového úradu, je platná a závazná len v rámci schválenia štátnym pozemlwvým úradom. Keď bylo scudzené spolu s nehnutel'nosťou a s vedomlm štátneho pm;emkového úradu aj jej pr/slušenstvo a inventár, je kúpna cena, oddelene .za ne dohodnutá, smerodajná
len pOltial', pokial' ju štátny pozemkový úrad určil alebo pri schválení
smluvy predpokladal.
(Rozh. z 22. lIL 1935, Rv III 1146/33.)

V·

Na j vy Š š í s úd neshfadal zákonnéh ď d
lacieho súdu zmenil alebo rozviazal.
o ovo u, aby rozsudok odvočís.

s úd p rve i s tol i c e odmietol výkon exekúcie, povolenej zem. ským súdom vo Viedni k vydobytiu vykonatel'nejpohfadávky ve švajčiar
skych frankoch z týchto d ó vod o v: Devizové predpisy neprekážajú,
aby o právnom pomere medzi dlžníkom tU7emským a veritel'om cudzozemským bolo rozhodnuté; teprv rea1izácia p!áva, súdom zisteného, podlieha povoleniu Národnej banky. Táto realizácia práva nastáva usnesením exekučného súdu, kiorý výkon povolenej exekúcie nariaďuje; k tal(ejto realizácii je potrehné povolenie Národnej banky. Bez jej povolenia
žiaden tuzemský občan nesmí v tuzemsku závazky splniť v cudzej valute;
nesmie byť k tomu ani súdom prinútený.
Rek u r z n Ý s ú d rekurzll vybovel, napadnuté usnesenie rozviaza\
a uložil súdu prvej stolice, aby vo veci rozhodol. D ií vod y: S hradiska
devizových 'predpisov niet prekážky, aby povolená exekúcia bol a vykonaná; predpisy tieto pridu v úvahu teprv, keď podl' a výsledkov exekúcie
bude mať ďojsf k uspokojeniu pohl'adá,cky exekventa. Preto z d6vodov
napadnutého usnesenia výkon povolenej exekúcie odmietnuť nemožno
a poneváč z iného hradiska prvý súd vec neskúmal, bolo mu treba uložiť,
aby Nznova
a j v rozhodol.
y Š š í s ú d napadnu té llsnesenie z jeho správnych d6vodov

Zalobníci vyjednávali so žalovanými o kúpe týmito nadobudnutého
roYníckeho nedielu a uzavreli s nimi najprv smluvu z 31. júla 1930,
v klofej bola označená kúpna cena v sume 665.000 K,č. Táto smluva nebola štátnemu pozemkovému úradu' predložená k schváleniu, ale len
smluva z 12. septembra 1930, v klofej bol a uvedená kúpna cena v sume
118.460 Kč; táto smluva bol a štátnym pozemkovým úradom schválená
29. mája 193 I. Okrem tejto smluvy uzavrely strany podfa protokolu, spísaného dňa 30. októbra 1930 u prídelového komisariátu v L., ešte smlUVil,
ktorou kúpili žalobníci živý a mrtvý inventár, úrodu a nahradili investície
na uvedenom nediele, všetko dovedna za 193.000 Kč. - zalobou domá·
hali sa žalobníci na žalovaných vydania lIstiny k pozemnoknižnému prepisu vlastníckeho pTáva, proli čomu sa bránili žalovaní tým, že žalobníci
ešte nezaplatili všetko, na čo sa zaviazali.
O b a niž š i e s ú cl Y vyslovily, že žalClbníci boli povinní zaplatif
len kúpnu cenu, uvedenú v smluve z 12. septembra 1930, sclwálenej štátnym pozemkovým úradom, tú že zaplatili (podfa odvolacieho súdu až na
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nedoplatok 29.615 Kč) a žalobe vyhovely (odvolací súd proti zaplateniu
nedoplatku).
N a j vy Š š í s ú d na dovolaciu žiadosf oboch sporných strán rozsud?k odvolacie~o súdu ~'ozvi~3'al a uloži,l tomuto súdu, aby v pojednávam sp0t;J podl a smermc mzsle uvede,;,ych ď alej pokračoval, skutkový
stav. nalezlte zlsl!l a potom vymesol nove rozhodnutie. D ó vod y :
Zalovaní ešte aj v dovolacej žiadosti zastávajú stanovisko že nak?fko v prvei, úml~ve 3po,rných strán kúpnacena o?predaných' prídelovych nehnutelnosh urcena bola sumou 665,000 Kc, z ktorej žalovaní
žalobníkom odpustili 50.000 Kč, zaťažuje hlovaných povinnosť zaplatema 615.000 Kč, a že pred zaplatením tejto celkovej kúpnej ceny nie
súp~vif!ní žalobníkom vydať prepisnú listinu prez to, že v tejto posledf!els~l hSŤlne z I 2; ~ept~mbra 1930, schválenej Štátnym pozemkovým
ura{jom, ako skutocna kupna cena nehnutefností samých uvedená bol a
len čiastkou 118.460 Kč.
V tomto smere zaujaté stanovisko žalovaných je nesprávne .
. ,Podfa nesporných dát sporu a podl'a obsahu sehval'ujúcej klauzuly
statneho poz. úradu na kúpopredajnej smluve zo dňa 12. septembra 1930
- Ide v súdenom pripade o scudzenie prídelových nehnutel'ností získaných stranou žalujúcou v rámci prevádzania pozemkovej reform~ omedzených čo do dispozičného práva prídeIcu a vrchnostenského do~;rčieho
práva štát. pozemkového úradu ustanoveniami §§ 23 a 37 prídelového
zákona.
Verejnoprávny účel a právny význam p o v i n n é h o schválenia
smlúv, smerujúeich ua scudzenie taký,ehto p r í d e lov Ý c.h nehnutel'ností, štátnym pozemkovým' úradom je ten istý ako pri smluvá~h sme·
rujúcich k scudzeniu zabranej pody v smysle'§ 7 záborového zÁkona
preto úplne platí aj na tento prípad zásada, stanovená v rozhodnutiach
~ajvyššieho súdu Úr. Sb. Č. 155 a 375, že smluva, štátnym pozemkovým
uradom schválená, móže byť platná a realizovaná len v rám c i
s ch v á len i a tohoto úradu a že každá vedl' ajšia úmluva, ktorá mateI:iálne súvisí so schváleným úkonom a pri rozhodovaní nohola známa
stát. pozemkového úradu buď preto, že nebola v smluve ·obsiahnutá, buď
preto, že nebola predmetom úradného vyšetrovania štátneho pozemkového
úradu alebo jeho orgánov pred schválením smluvy, nemaže byť základom
právneho závazku.
.
Nesprávne je preto stanovisko žalovaných, pokiaI' vytýkajú že vyšeoznačené a zabraný,cb nebnutel'ností sa dotýkajúce súdne rozhodnutia
na scudzenie pridelových nehnuleI'ností nemožu byť aplikované. Za
správne musí byť však stanovisko žalovaných v tom smere, že keď 50
zamyšl'aným úkonom súčasne scudzený bol aj živý a mrtvý inventár prídelu ako jeho hospodárske príslušenstvo a keď protihodnota tohoto inven·
tára a protihodnota investícií, uČinených hospodáriacou stranou, s po'
I o č n o u do hod o u str á n pred rozhodnutím štátneho pozemk.
úradu tomuto bola ohlásená, za súčiastku kúpnej ceny musí byť pokladaná aj táto poslednejšia - štátnemu pozemkovému úradu prihlásená hodnota.
.
Toto sa dotýka v terajšom spore protokolu prídelového komisára št.
P. U. v L. zo dňa 30, októbra 1930, predchádzajúceho schválenie smluvy
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dúa 29, mája 1931, a žalobníci pred celkovým vy~latením súhrnu
193.0~0 Kč = 311.460 Kc by sanemohl!
rávom domáhat vydama preplsne] hshny.
, ,
p Je preto rozhodujúca lťf! otázk~, či žalovaní celkovu kupnu cenu
.·astkou 311.460 Kč v skutocnosh uz vyplatlh, alebo m~,
v
.
CI Odvolací súd sice zistil, že žalovaní zaplahh do ruk I. zalovaneh?
hotovosti len 211.000 Kč a do rúk III. žalovaného ďa!ších 1!S,000 Kc,
ďalej že odovzdali III. žalovanému dve zmenky v uhrnne] hodnole
100,000 Kč, bez toho však, že by ~a v svojom,!ozsudku o ďalsom osu~e
týchto dvoch zmeniek a o ich vztahu k teralslemu sporu podrobnelsle
zmiemh,
.
Žalobníci však práve obsahom spisov sporu] ktorého predmet?m, le
uplatnenie týchto dvoch zmeniek, ďale] SplSOV ~. ~k 153/31 kral,skeho
súdu v B. a výsluchom svedkov. ~ sporných, str~n zladah dokaza! spor
rozhodujúcu okolnost, že za:platíh !Itulom kupn~l ceny krome hor~ ZIStených súm aj ďálšie či~stky a ~e v dosled~u toho ~hrnn,e311.460 Kc obsahujúcu pohl'adávku zalovanych v skuto~?oSh plezlahh.
., .
Bez hodnotenia týchto, na rozhodu]uce ~kutoc~osh osa vzťah;tlUClch
tvrdení žalobníkov bez znalosti obsahu a pnpadneho vysledku uz zmle·
neného zmenečnéh~ sporu a bez zretel'a na ?J:sah spor!! č. ,Cka 960/31
(v ktorom III. žalovaný titulom nezaplatenSI nastky kUl?nel ~eny uplat;
řmje nárok na zaptatenie ďalších 5.000 Kc IS!!?! 5. pnsl.) Je skutkove
zistenie odvolaciebo súdu čo dopotrebného vypocllama ,skutocne vJPtatených súm vadné a nehodí sa jeho rozsudok k mentornemu preskumanm
dovolacou stojkou.

k~pnej ceny 118;460 Kč

+
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Proti vymáhajúcemu veriterovi, ~ort ~ab.~v~l a vdostal !,ri~ázanú PO:
lJ.t'adávku zo zmenky, móže zmenkovy dlzmk clmť vsetky namletky, ktore
má proti exekútovi.
(Rozh. z 28. III. 1935, Rv III 978/34.)
Žalovaný odovzdal na krytie svojho dlhu II firmy Szo ,tejto firme ,dv~
zmenky a bolo dohodnuté, že dlh, týmito zlIlen~~n.ri vkrytý" bude splacat
v splátkach, poi:núc k~ncom júna 1934. -:- Zalu)ucl csl. erar~a! vy~onaf
proti firme Szo daňovu exekuclU, v ~toreJ Z<f?3Vtl a dostal pri!<azanu pohl'adávku z uvedených dvocb zmemek, ktore v spore, o ~tory tsraz Ide;
uplatňoval. Proti zmenkovým platebným príkazom ur:latňoval z~lovany
medzi iným hore uvedenú dohodu o splácaní dlh~ .• Sud, prvel sto:
I i c e zmenkové platebné príkazy. p_oneehal v ucmnosh, o d vol a c I
s ú d ieh zbavil účinnosti z týchto d o vod o v :
Z toho že zmenky boly nadobudnuté v exekúcii, plynie, že exek~ent
'má také právo aké mal exekút. Správnost' tohotoprávneho _stanoviska
podporuje stál~ súdna prax, ď~lej okoln,osť, že exekyen~ v dosledku za:
bavenia zmeniek nadobudol zalozne pravo na po~ladavku, mkorpo~o
vanú v zmenkách (viď druhý odstavec § 383 a prvy odstave~ § 391 zak.
č. 76/,27 Sb. Z. a n.). Z týchto a ďalei z ustanovema prveho odstavca
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§ 391 cit. zák. - podYa ktorého je úrad po zabave' ll"
.
cdrt. zákona) a po uvedomení poddlžníka oprávnený\FO I a,~avky (§ 385
avky - súd vyvodil záver že zabavenie a
d
vymaMmu pohYa·
kOlmnej cesie. Kým pri indosamente indos uye omeme ma Povahu zá.
pravo, pochádzajúce zo zmenkového zákona atar, n~dobudn~ samostatné
strany tra~íc~a, provedená na základe záko,~~e ~a~~/~f t~'ava žalujúcej
~epoch,ybn.e, ze daný prípad ustanovenia druh :
" z. a n. a je
'" 6, .d ale) ?stanovenie § 87 zmenkového ' e] vety druh~ho odstavca
Keď zalobnrka treba pokládat' zacesi ' ~akona ~phkoval sa nedajú
námietky uplatňovat' ktoré mal proti O;%~hz~~van~ gp:ávnený všetky
tohoto stanoviska p~dporuje aj tá okolnost? .ym zad o IlIka. Správnost'
§ 391 zakona č. 76/27 Sb z a n kruh ,'. ztekPre posledny odstavec
".
namre o poddlžníka len nega.
tívne vymedzuje.

I?

~ a j v y Š š! s ú d ~ovolaciu žiadost' zamietol. D ó v d .

o y.
ezpodstatna )e st'aznost' žalujúce' t y •
materiálne právo keď prez to z'e
] srkan , ze odvolací súd porušil
, z o zmeme me]e patr ' • blb
"
"
d ~nove]
exekucie zabavené (§ 385 zák • 76/27 Sb ne, ze o y . ehom
namretky zmenkového dlžníka ktoré 'ur~ p . I' 'h : ,z. a n.), pnpustil
, n s uc a)u prolI daňovému
dlžníkovi,
Pre posúdenie sporu v tomto ohYade
t"
o~volacieh~ súdu, že žalujúci štát nadobud~s acr ~enapadnuté zi~tenie
kUCl~ u, danového dlžníka firmy Szo
o zmen y pn vykonam exe.
Ze )e tornu tak plynie t h • • I .,
dávky sa riadila 'predpis!i °20'aze4za ud)utca strana pri vymáhaní pohfa.
•
v smys Ie odstavca I § 394 c't. 'k. o s avca '§ 391 crt'k
. za ona a ze
odvolávajúc sa výsl~vne na c~io::n ~n: opo'vedala tento ,spor, firme Sz.,
nenia nadobudnutého exekuc'ne'ho ,el • s~ahnoveI?la vydaue crelom uplat·
.
.
za Q-zne oprava.
Zrstenre odvolacieho súdu že medzi žal
'
,
dohoda uzavrená ešte pred z~bavením
ovanym ~ flrmot; Szo hola
mal splácat' svoj dlh nimi krytý az' p zmenlletk, pOk~la ktore) žalovaný
.
,
, o zap a em upne) ceny
.
au t o, t .). po 24 mesiacoch k splateniu t ..
'.
z~ nove
ma) žalovaný platit' prvú splátku
e)ze,Ph'voleny:ch, a. ze podla toho
Zo spornyc zmemek az koncom júna
1934, je formálne správne.
čís.
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Ustanovenie § 4 zák Č 33/1934 Sb
'
dávku pestitel'a tabaku ·z~ odovzdaný ta~~.n. vzta.huje sa aj na pohl'a·
(Rozh. z 3. IV. 1935, R III 152/35.)
Rekurzný súd zmenil l '
.
, d
.
.
exekúciu povofujúce a žiad ť lsnesenre s u .ll. p rve) s t o I i ce,
zaním, pohYadávky ~xekútov~j °rtt~v3~~~e exekUCI!, zabavením a priká·
vzdany tabak zamietoL D ó v o ~ . Podl~ pre n~ku~ tabaku za. odo·
a n. (v znení zák č. 259/1934 sl'z a
§ 4 za~. c; 33/1934 Sb. z,
kto~é.:lZnik1y z predaju zemedelský'~h ~' ro~~o~aichohl adavky ze.mede1cov,
od ucmnostl CIt. zákonov do 31 XII 1~35 . ť pO~llIku, mozno v dobe
a len pre pohl'adávku, vzniklú' po 9. má.vrfg33exeTkuClu 1e,n do ~ol~vice
JI
. ento zakonny zakaz

vedenia exekucie na pohl' adávky z predaje zemedelských výrobkov je
imperatívny, preto súd pri povol'ovaní exekúcie na pohl'adávku zemede1ca
musí z povinnosti úradnej skúmať, či nejde o pohfadávku z predaja ze·
medelských výrobkov a keď áno, či exekúciou vymáhaná pohfadávka
vznikla po 9. máji 1933. Z exekučného návrhu je zrejmé, že exekút je
zemede1com (§ 9 cit. zák.), lebo vymáhajúca strana sama udáva, že exe·
kút je statkárom; z návrhu je ďalej zrejmé, že sa žiada exkúcia na pohra·
dávku exekútovu za odpredaný tabak z úrody hospodárskeho roku 1934.
Je nepochybné, že tabak i vzhl'adom na zvláštne predpisy, upravujúce
ieho pestovanie ako predmetu štátneho monopolu, je zemedelským pro·
duktom a v danom prípade zemedelským produktom hospodárskeho pod·
niku exekútovho; nemože byť ďalej pochybnosti ani o tom, že hoci zeme·
delec musí tabak, ako predmet štátneho monopolu odovzdať Úradu pre
nákup tabaku, ide v podstate o predaj a proti hodnotu, ktorá za odovzdaný
tahak je pestitefovi Úradom pre nákup tabaku pririeknutá, je kúpnou
cenou, ktorá pestitefovi od štátneho monopolu za odvedený tabak pri·
slúcha. Z exekučného návrhu je ďalej zrejmé, že vymáhaná pohfadávka
vznikla pred 9. májom 1933, lebo exekučným titulom je platebný príkaz
zo 7. marca 1933. SÚ tedy splnené všetky podmienky, obmedzujúce exe·
kúciu § 4. cit. zák. na pohYadávku exekútá proti Úradu pre nákup tabaku
titulom kúpnej ceny tabaku z úrody 1934 a je preto podfa cit. zák. usta·
novenia vylúčené nie len zabavenie tejto pohfadávky, ale i jej prikázanie.
N a j vy Š š í s ú d napadnuté usnesenie zo správnych, v ňom uve·
dených dovodov potvrdil.
čís.
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Proti rozhodnutiu podl'a § 70 vlá. nar. Č. 15/1927 Sb. z. a n. ne·
móže podať zamestnanec žalobu podl'a zák. č. 217/1925 Sb. z. a n. pred
doručením ro:zlhodnutia ministerstva železnic. *)
(Rozh. z 3. IV. 1935, Rv III 385/35.)
N a j v yš š í s ú d rozsudky oboch nižškh stoIk zbavil platnosb.
a spor zastavil. D o vod y :
Žalobce domáhá se doplacení svého služebního platu, který prý mu
byl nesprávně vyměřen, proto, že prý mu byla nesprávně propočtena slu·
žební doba při jmenování asistentem a adjunktem úředními listy 14/1921
a 30/1922.
Jak proti propočtení služební doby tak proti výměře služného při
převodu do nových platů podle vlád. nař. č. 15/1927 Sb. z. a n. poclal
roku 1927 stížnost a odvolání k ministerstvu železnic a příslušné vyří·
řízení tohoto úřadu bylo mu doručeno dne 1I. června 1932
R020hodnutí ministerstva železnic o úpravném prostředku, podaném
po účinnosti vlád. nař. 15/27 - účinné od I. ledna 1926 - , je vyřízení
úřadu správního podle § 70. cit. vl. nař. a může býti napadeno žalobou
podle zák. Č. 217/1925 Sb. z. a n. ve lhůtě § 2. tohoto zákona.
Žalobce však nevyčkal vyřízení ministerstva, nýbrž podal žalobu již
*) Srovn. Sb. n. s. čis. 11.897.
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l. prosince 1928, tedy v čas kdy úřad sr' " "
.
poradu práva vadila překážka § 180 ' lovm ]este n~rozhodl a proto
zetI v každém období rozepře.
c.
sp., ke ktere se musí přihlí.
Proto musil býti spor k d' , d' "
.
§ 182 Osp. zastaven.
U\O ne shznosh žalovaného státu POdle
čís.
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I. Ked' družstvo podi'a stanov n"

.

.

členom, .zak~dá ~ýto predaj neka:: !~ť:~avnené predávat' tovar ne-

dr §
.
ll. AJ družtvo Je súťažiter
mere k súkromným ObChOdnik~o t ~ ~~ .zak. proti nek. &úl'aži v pohospodárskeho a je ,tiež POctrObe:é °pr:;S .eho alebo podobného oboru
súťaži.·
plSom zakona proti nekaleJ
lIJ. Ponúkanie značkového tovaru
t·
Ilo obchodu stále v jednakom druhu ~
tovar~, ~torý výrobca dáva
a za jednotnú pevnú cenu, ktorá je' ~~bo li ~znacen!, zovňajšej úprave
" era e?ID znarua a za ktom sa
tovar predáva všade rovnak b
predávajúceho - vedome z~ ~~š~~1 ~~:u na ~Iesto pred~ju alebo osobu
Je v rozpore s dobrými mravmi súťaže. ,nez ako JtI vyrobca stanovil,

;,1:

(Rozh. z 5. IV. 1935, Rv IV 291/34.)
. Žalobu pr~ nekalú súťaž, podanú Samuel
.
mnaml a mlesaným tovarom moti d' 'ot
Jom E., obchog1ykom karezamletly:
' ,
I UZS VU
., o b a n I z s I e s údy
. Na] vy š š í s ú d rozsudok d l ' h
.
sudu uložil aby v s ore ďal .
o yo aCle o sudu rozviazal a tomuTo
dených dóv'odov nál~žite zistfl :ok~acoval, skutkový stav podl' a nižeuveŽ lb'
po om znova rozhodol D 6 vod .
a o m.k udává v žalobe, že žalOVané družstvo:'
y.
l. predava tovar aj nečlenom, ačkol'vek na to nie 'e
.
.
2. že predavá a predávalo určité tova
. . ] o.pravnene,
!ovaru, a i iné tovary pod predpísan' . ry maJuce poyahu značkového.
c1enom,
yml cenami tak c1enom ako i nea žiadal zaviazat' žalovanú stra
b
'
nania« zdržela.
nu, a y sa v zalobe »označeného jed.
Túto zdržovaciu žalobu o ur"t f kt . .
aj v odvolacom pokračova~í ako c~eo~~ . orel ~1iet pochybnosti, podržal
Aj v odóvodnení tohoto návrhu st'~žu' eJ~é, z leh? odyolacieho návrhu.
tC l, ~J vytý~anym konaním žalovaná strana odkládá jeho kupCůV
mlenení sú pre?ovšetkým nečlenovia zd~~ž~tv~.e zre]me na javo, že nimi
.
Odvolacl sud spravne uvádza že § 3 . k '
nezakazuje spolkom prevod
ť ',.
. za . c. 259/1924 Sb. z. a n
Bolo by preto treba _ POkt~v:'cte zlv~fs:I"pok;al', to sta...noVYdopúšťajú:
nečlenom - zistit', či je družstvo k ~ .. u ocdYs , z~. druzstvo predáva aj
lebo keď nie je tomu tak nebolo b om~ po ,a .svo]1ch. stano,: oprávnené,
lovat' ani s hl'adiska zákhna proti Xe~7~r~ú~~~kona1Jie druzstva schva-

h

Prez to, že základ každého družstva je svojpomocnej povahy, preca
je družstvo súťažitel' om v smysle § 46 cit. zákona v pomere proti súkromným obchodníkom z toho istého, alebo podobného oboru hospodárskeho
a je preto podrobené aj predpisom zákona proti nekalej sM aži. Musí
dbať dobrých mravov súťaže v provoze podniku, k čomu náleží, aby dbalo
tiež zákonných predpisov o dovolenom rozsahu podniku a nerozširovalo
stanovami vymedzený obor činnosti svojpomocne na úkor iných súťažitel'ov.
.
Pokial' ide o predávanie tovaru pod cenou, má žalobník podl'a svojich
prednesov na mysli najma značkový tovar, ktorý výrobca dáva do obchodu v stále jednakom druhu, jakosti, označení, zovňajšej úprave a za
jednotnú pevnú venu, ktorá je odberatel'om tovaru známa a za ktorú sa
tovar ponú!<a a predáva všade jednakobez ohradu na miesto predaja alebo osobu predávajúceho.
Vedomé pGnúkanie takého tovaru za nižšiu cenu, ako ju výrobca stanovil, je v rozpore s dobrými mravmi súťaže, ako to už Najvyšší súd viac
ráz vyslovil (srovnaj rozhodnutie Č. 11004, 11537 Sb. n. s.)
Aj keď nieje nekalým konaním, keď družstvo predáva predmety spotreby svojim členom l'avnejšie ako iní obchodníci, vzhl'adom na účel zákonných predpisov o družstvách, preca toto stanovisko treba obmedzif
len na tovar, ktorý nemá povahu značkového tovaru.
Treba preto v konkrétnom prípade zistiť aj to, či má tovar »pod cenou« predávaný skutočne povahu značkového tovaru a ak to bude dokázané, bude nerozhodným pre posúdenie žalobného nároku, či tieto predaje
staly sa len členom družstva alebo tiež nečlenom.
čís.

14297.

I. K tomu, aby úradník pokladaný bol za vedúceho úradnika v smysle
odst. 3 čl. XXXIV. zák. č. 54/1932 Sb. z. a n., nevyžaduje'sa, aby mal
prokúru.
II. úradnik, uvedený v odst. 3 čJ. XXXV. zák. Č. 54/1932 Sb. z. a n.,
který vystúpil zo služieb banky na jej výpoveď alebo na vlastnú výroveď, nemá nároku na smluvnú penziu.

(Rozh. z 10. IV. 1935, Rv III 194/35.)
Žalobník bol zamestnaný ako bankový úradnlk póvodne u M. banky,.
od r. 1921 u žalovanej S. banky a bol n~posledy vedúcim filiálky žalovanej strany v S. Jeho sluzebý pomer bol žalovanou bankou zrušený výpoveďou s odvoláním sa na čl. XXXV. zák. č. 54/1932 Sb. z. a n. Žalobou
domáhal sa žalobník vyslovenia bezúčinnosti danej výpovedi medzi iným
na tom základe, že nemohoI byť podra čl. XXXV. cit. zák. vypovedaný,
leho nemal prokúru; pre prípad nevyhovenia tejto zalobnej žiadosti domáhal sa platenia penzie.
Vše t kyt r i s t o I i c e žalobu zamietly, Na j vy Š š í s ú d medZl
iným z týchto d ó vod o v:
Pojem vedúceho úradníka ustanovuje bod 3 čl. XXXIV. zák. č.
54/1932 Sb. z. a n. Z doslovu tohoto ustanovenia nedá sa vyvodiť, že ve-
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dúci uradník musí mať prokúru. Tá okolnost', že z póvodného znenia ná_
vrhu zákona boly pri článku XXXIV. bod 3. vynechané záverečné slová
ktorými boli za vedúcich úradníkov vyhlásení všelci úradníci, ktorým bol~
udelená prokúra, je práve dokazom toho, že nie je podmienkou, aby úrad_
r.ík mohol byť pokladaný za vedúceho úradní'ka, aby mal pro kúru, lebo
keby tomu tok bolo, bolo by stačilo už v povodnom návrhu zákona ustano_
venie, že vedúcim úradníkom je každý, Ido má prokúru, a nebol o by bý.
valo treba po uvedení určitých druhov vec:úcich úradníkov dodávaf, že aj
úradníci s prokúrou sú vedúcimi úradníkmi. Ani slovný výklad znenia
článku XXXV. bodu 3., ktorým sa dovolacia žiadosť snaží doká.
zat', že vedúcimi úradníkmi po dra tohoto zák. ustanovenia sú len úrad_
nici s prokúrou, neobstojí. Zo slovosledu »služebné pornery členov pred.
stavenstva, vedúcich úradníkov (XXXIV.) a zamestnancov vobec, ktorým
bola udelená prokúra« plynie, že sú tu uvedené tri druhy zarnestnancov
vedra seba, a to prvé dva určené sú bli;'i,šie poukazom na článok
(XXXXIV, posledný určený je výrazom »zarnestnaci vobec, ktorým hola
wde1ená prokúra«. Tento výraz nie je v žiadnom vzfahu k vopred uvede.
ným dvom druhom zameslnancov, lebo článok XXXIV. ani v bode 2.,
ktorý má ustanovenia o členoch predstavenstva, ani v bode 3., ktorý má
ustanovenia o vedúcich úradníkoch, sa o prokúre nezmieňuje a pTeto pre
názor žalobníka, zastávaný v dovolacej ži::!dosti, že slova »vobec« použité
bolo vo vzť ahu k posledne spomenutým vedúcim úradnikom a nie vo
vzťahu k posledne spomenutým vedúcirn úradnikom a nie vo vzfahu čle.
nov predstavenstva, niet prijatel'ného dovodu.
Úsporné opatrenie článku XXXV. bod 3. lýka sa osob tam uvedených
bez ohl'adu na to, či majú vinu na tom, že sa banka dostala do hospodárskej tiesne, ako to vypovedal a odovodni! Najvyšší súd v rozhodnutí
Rv III 788/1933. »Úr. Sb. 1911.)
Neobstojí za tohoto stavu tvrdenie dovolacej žiádosti, že odvolaLí súd
vypovedal v rozpore s právom materiálnym, že žalobník patrí k osobám
uvedeným v čl. XXXV. bod 3.
Žalobník oprel žalobný nárok na piatenic penzie o § 37. služ. pragm.,
ktorým mu hola zaistená penzia podl'a penzijného regulatívu M. banky.
Ide pTeto o penzijně nároky.zo služebnej smluvy proti žalovanej banke
ako priamej dlžníčke.
Úradník, v bode 3. čl. XXXV. zák. č. 54/1932 Sb. z. a n. uvedený,
keď vystúpil za služieb banky na jej výpoveď, alebo na vlasmú výpoveď,

nárok na smluvnú penziu nemá, poneváč podl'a tohoto zákonného ustano.
venia zostávajú nedotknuté len zákonné nároky na odpočivné a iné zaopatrovacie požitky osob tu uvedených, t. j. nároky z penzijného poistenia
podl'a zák. Č. 26/1929 resp. 484/1921 Sb. z. a n. Úalšie ustano>'enia
o preskúšaní smluvných, odpočivných a zaopatrovacích požltkov týkajú
so osob, ktoré v dobe vydania zákona č. 54/1932 Sb. z. a n. už smluvně
a zaopatrovacie požitky maly, tedy zaopafrovacích požitkov, ktoré
vznikly ešte pred týmto zákonom, nie však penzijnÝch nárokov osob, ktorýeh služebný pomer bol v 3ročnej, v bode 3. čl. XXXV. uvedenej lehofe
výpoveďou zrušený. Neporušil preto odvolací súd právo materiálne, keď
vypovedal, že nárok na penzijně požitky zo služebnej pragmatiky nie je
po práve.

čís.

II:;

14322.

Opripustnosti opravných. prostriedkov p~oti lIsneseni~2~ok;~~~
súdneho predaju vecl, patriaclch do konkurzne] tJ?dsta!y (§
por.), platia obdobne predpisy exekučného pokracovanla.
..
(Rozh. zo 17. IV. 1935 R IV 135/35.)
N a j v y Š š í s ú d rekurz proti usne~nie rekurzného ~údu o sú&nhr
predaji cecí, patriacich do konkurznej' podstaty, odmletol z
c o
d ' vod o v :
.
.
dr 2
o Pri súdnom predaji vecí,patriacich do konkurzneJ. podsta~'vp~h a .
dst § 121 konkpor. treba používal' ohdobne predplsov exe. u~e. o poo. ctím s odchylkami t~ uvedenými. Medzi týmlto odchylkamI me Je uy~
~:ná taká, 'ktorá by sa týkala predpisov e~ekučnéhop:?~adku o opraV'nketrl' dkoch Z toho plynie že predplsov exekucn~ho ponad~
b~o~o:žívat' ~ezmenene vo v~ci speňaženia k.mkurznej podstaty sudnvm
predajom.
, ,.,
40 'k VI LlV' 1912 proti usneV exekučnom prokračovam po~1 a § . kza . Cj'
:
ď alší rekurz
.,.
. , d druhej stolice - keď zakan ma neus anOVUje -

~!~r~:~;:r~~aavÝ~~~~~h~éor~~~~e;'i~y~~::~f~éd!~b~~z::pa~~r:ri~~~
líe us~esenia, proti ktorým zákon ď alsl rekurz pnpust a.
čis.

14340.

v't
odo
Výpoved' d,má podl'a § 52 zák .. Č. 1,54/1934. Sb. z. a n. ~~c~:mS:stna_
ktorého bola daná v dobe ]edneho meslaca po sm I
vateYa.
(Rozh. z 30. IV. 1935, Rv IV 155/35.)

dňa,

. 'h~ no tárael dra
Ž ako
kancelársky
Žalobník bol zamestnany. u vere]ne
vdov~
po ňom
zrušila
pO!l1ocn!~. Keď dr. Ž. 5. septem,bra 19; s~°l:r(jbníkom. Podl'a tvrdenia
s okamzltou platnosťoubS!kze~~ pomď 6 týždňová ktorá mu mohla byf
'd 15' ovembra ku dňu 31.
žaloby prislúchala žalo n! OVl yYpove v.
daná len ku koncu kalendarneho stvrt'r~~I~ ~~vy cir~ t. domáhal sa žadecembra 193.4;, žalobouI 't· p~dano~'tPkro \ide IIC~:tembr~ do 31. decem10bník mimo mych zap a enta pOZI ov . .
bra 1934.
v . 'd'l ' I brr'S ú ~. p rve j s,~ o !i c e žalobe č~a~tíc~ó l~o~~hJl~~~b~í~~VY p~_
kovi pozltky za 6 týždňov. O d vol . .
v'l 'h od 11 septemžitky
.jednak
za
6
týŽhdňtOVd~ÝPbovtd~n:lu~~~btpy~:J;t::r
bra 1934 lebo len to o o na o z
.'
• a okrem' toho požitk za dobu od 1. do 10. septembra 1934.

~

v.

v

. vel a

dov~acfi cf:~~~~~a~~l:I~:n~I~~C;~Ži~~2h.
eště
...
.,

a imu
vy šokrem
š í s úsumy,
d
prisúdil
o vo a
ďalškh 637 Kč 90 h. Dovody:
Civilnf rozhodnuti XVU.

•

.
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J; zjištěno, že žalobcův zeměstnavatel zemřel 5 IX 1934 že d
p~ nem p:ohlá~iJa jméne~ všeoh d~diců všem zaměstna'ncům, 'mezrnY~~
I zal~bCl, ze yeskeren pomer mezI dedicl a zaměstnanci jejího manžel .
sko~;en,.~abldla JIm plat za 5 dní měsíce září, to jest do smrti zemř I~Je
not~e, a z~,dn~, 1,5. IX. 1934 dali žalovaní žalobci výpověď ze služeb~~h o
pomeru pocmajlcl dnem ~. X. 1?34ku dnJ 13. XI. 1934. Podle § 52 záko
c. 154/19~4 :"b. z. a n; l.sou dedlCl ~ames~navatelovi do měsíce po jeh~
smrtI opravnem vypovedetl pracovm pomer v zákonné lhůtě S ' •
~znal ~v~lac~ so~d, ~~ yÝpověď podle tohoto zákonného ustan~ve!if~:~
~Ie!,darm, nybrz p.oClta se ode dne, kterého byla dána v čase jednoho
meslce po smrtI zamestnavatele. V tomto případě byla výpověď dána I X
~. 1;3. 2CI. 1934 a proto náleží žalobci služební plat až do tohoto dne' T .
clm pn nesporném služebním měsíčním příjmu 992 Kč 90 h od I . ,.~
do 13. hstopadu 2359 Kč.
. zan
Na ~o bylo již zaplaceno žalobci 1470 Kč a 251 Kč 10 h úhrnem
I T21 !<c .10 ~, takže zbývá doplatiti ještě 637 Kč 90 h platu do konce
vypovedm Ihuty.
čís.

14349.

.Nárok. štálu na zaplatenie nedoplatkov dani a dávok z hyperoch
p~ejímaceJ ceny za zabraný vel'ký majetok pozemkový podl'a § 51 náJ
zák. zah!",~je V sebe aj rýldze osobné a teprve po prevzatí majetku štá:
tom .vznlkle ~aňové a dávkové závazky OSOby, ktorá bola v dobe prevzaÍla v~~tníkom. ~0z.emnoknižnt prevod majetku po jeho prevzatí štá.
t~ na l1!,u ,osobu me Je na prekážku tomuto právu štátu a to ani vtedy.
ked bol státnym pozemkovým úradom schválený.
(Rozh. z 3. V. 1935, R III 45/35.)
Smluvou zo d~a 6. VI. 1929 kúpil~ O. banka od P. banky nehnutefnostI, me~zl k;!0ryml boly aj nehnutelnosti zabrané a prevzaté štátnym
pozemkovrm uradom dna 1. okt. 1927. Túto smluvu štátny pozemkový
urad s;hvahl. Pn.rozvrh~ prejímacej ceny, konanom 9. júna 1934, prikázal .s u d. P, rve) s t ~! I C!! ~yperoch~ prejímacej ceny bernému úradu
na clastocne krytIe zvlastnej zarabkove] dane zafažujúcej P banku za
, .
roky 1927-1930.
• ,R d, u r z n Ý s ú d rekurzu O. banky nevyhovel z d o v () d u že nárok
statu na zaplatenie nedop'latkov daní a dávok z hyporochyprejímacej
ce"!y za zabra!'ý ,vefký majetok pozemkový podfa § 51 náhr. zák. zahrnUle v, sebe, aj ~dz~ ?sobné a teprv po prevzatí majetku štátom vzniklé
?~nove a davkoy: ~avazky osoJ;ly, ktorá .hola v ďobe prevzatia vlastníkom
d .ze.pozemnokmzm prevod majetku po jeho prevzatí štátom na inú osobu
me je na prekážku tomuto právu štátu a to ani vtedy keď bol štátnym
pozemkovým úradom sohválený.
'
N a j v ~ Š Š í, s ú d dovolaciemu rekurzu nevyhovel. O o vod y:
~ekurznym sudom zaujaté právne stanovisko je v súlade tak s ustano,
vemm § 51 náhradového zákona ako aj so stále sledovanou súdnou p-raxou. V poslednejšom smere treba poukázaf na rozbodnutie Najvyššiebe>

súdu Č. 5288 Sb. n. ~., po~f~ k!orého spad,ajú pod p~edpis ,cit. ~ ,5 ~.
náhrad zákona aj take ,ve~eJne naroky ~an?ve. a davkove,~tore nesuvl,sIa
nehnutefnosťami a su rydze osobnyml zavazkaml vlastmka zabraneho
~ prevzatého majetku.,.
,."
, .
pre prikázanie osobnych pnamych dam a vereJUych davok, ktore.Je
vlastník dlžen, podfa § 51. náhr. zák0!1a nie je rozhodný'!l deň pr,evzal!a1
lebo - ako v citovanom už rozhodnutI bolo podrobne odovodnene - ma
erár nárok, aby mu z hyperochyylastník?vi. pripadajúcej J;loly, poukázané
všetky ďalšie dane a dávky, ktore zaplalIť je vlastmk povmny.
Sfažovatefka tedy nepreukázala ňou tvrdenú nezákonnosť potvrdzujúceho rozvrhového usnesenia reku;zného. súdu, ako ,prípustný dovod do:
volaciebo rekurzu v smysle § 46 zakona c. 100/1931 Sb. z. a '!. v zne!;tl
čl. V. odst. I. zák. Č. 251/1934 Sb. z. a n., bolo preto rozhodnut, ako je
vo výrokU uvedené.
čis.14354.

Predvyhlásenim konkurzu - podl'a § 91 ex. nov.23/~928 Sb. z. a!;t.
povolená a vykonávaná vnútená správa, týmto .vyhláse~tm nedotknuta,
neodložená a nezrušená, neprestáva byť exekncnou vnutenou správou,
podliehajúcou dozoru a moci exekučného súdu.
(Rozh. zo 7. V. 1935, R IV 145/35.)
Žalobník zamestnaný bol u firmy O. ako úradník. Na podnik firmy
uvalená bola dňa 5. septembra 1933 vn?tená.správapodfa ~§ 91,a n~~I:
ex. nov. Č. 23/1928 Sb. z. a n., za klorej bol zalobnik na svolOm,posoblsl!
ponechaný. Oňa 2. augusta 1934 ~ol na imanie firrpy. O. uV!lleny konk!;'fz
a ustanovený správca konkurzneJ podstaty, ktory zalobmka zo .sluzby
prepustil. žalobou, podanou proti v.n ú ten ~.m u sp r á v c ?,v I, domáhal sa žalobník ponechania vo službe a ďalsleho platema POZltkOV.
S ú d p rve j s t o I i c e o žalobe rozhodol meritórne a žalobe vyhovel.
b '1 ,..
t'
O d vol a c í s ú d rozsudok súdu prvej stolice zavl ucmnos I a
spor pre sporu prekážajúce okolnosti podra bodu I. a 6 § 18,0 Osp. z~
stavil z d o vod Ov, že vyhlásením konkurz,u maJetok, d,!lnYp<!d VI}!;,lenú správu; premenil 5a :'0 zvláštnu konkurznu P?dsta!u a zalobmk moze
preto svoje nároky uplatnovaf len ako konkurzny ventel v konkurznom
pokračovaní proti správci konkurznej pod~taty. ,
.,...
N a j vy Š š í s ú d usnesenie odvolacleho s;tdu zbaVIl ucmnostI a
uložil mu aby vo veci pokračoval a rozhodol. O o vod y :
Pred ~y'hlásením konkurzu povolená ~ p~evádzaná. vn?tená spr~va,
vyhlásením konkUJ:'zu nedotkn,;,tá, neodloz~r:a !I. nezrusena nezmem, sa
v iný útvar llspokojovacieho oprava, nestlh!"u jU zmdne zmeny:, nepre,;;t~va
byť exekučnou vnútenou spravou podhehamcou dozoru a mocI exekucneho
súdu (srovn. Sb. z. a n. c. 3595).
..
Nemožno preto vnútenému správcovi oduznať sposobllosť k sporu,
a nieť ani k tomu dovodu, aby oduznaná bola prípustnosť poradu práva
pfe uplatnenie žalobného nároku.
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Ustanovenie § 2 bod 3 odporovacieh
. dl<
"
zriadenie záloiného práva pre akúkol'v~:on~r u •vzf~huje. sa, áj na
prelo odporovať _ pokial' 5Ú dané podnl'enk po '1 adavk~, ventel 1l1Óže
nému
záloinému právu, zriadenému pre~ravX poClbJ.~aď
:..~zemnokniž.
,
av"u.
(Rozh. z 8. V. 1935, Rv IV 104/34.)

ního soudu v U. kupní cena vydražené nemovitosti činí 87.200 Kč a zástavní práva, vtělená pod CI: 40.000 Kč, pod C 2: 16.500 Kča pod
C 3: sporné zástavní právo 65.000 Kč. Co se týká žalovaným namítané
legitimace, jest soud toho názoru, že žalobce ve smyslu § 9 odp. ř. k podání této žaloby jest legitimován, ježto má vykonatelnou pohledávku a
podle výše uvedených práv zástavních lze pi'edpokládati, že žalobce
úplného uspokojení by nedošel. Pro soud není otázkou právní, nýbrž
otázkou skutkovou, že žalobníku pod č. j. E IV 4804/32 pvolená byla na
základě uvedené cese pokračovací exekuce proti Móricovi K. a spol. Podle
§ 2 č. 3 odp. ř. lze odporovati právním jednáním, kterými dlužníkovi
věřitelé byli zkráceni a která dlužník sjednal v posledních dvou letech
před vznesením odporu se svým manželem nebo s jinými jemu blízkými
osobami anebo která vykonal ve prospěch těchto osob, leda že by druhé
straně v době, kdy se právní jednání stalo, dlužníkův úmysl, zkrátiti vě
řitele nebyl znám, ani znám býti nemusil. - Ze sporné právní, jednání
vzniklo 29. ledna 1932, resp. 3. února 1932, jest nesporno a nesporno
jest také, že žalovaný jest osobou, uvedenou v cit §. Zákon nevyžaduje,
by jednání dle cit. § 'Ua škodu věřitelů tam uvedená stala se pouze na oko,
nýbrž chrání věřitele před škodlivými důsledky jakéhokoliv právního
jednání, jež předsevzal dlužník v určité době s osobami stojícími k němu
v blízkém rodinném poměru a usnadňujícím tudíž právě jednání na
škodu věřitelů. Ze sporným právem zástavním žalobce byl poškozen, jest
patrno z pořadí a výše uvedených práv zástavních, přicházejícíCh v rozvrhovém řízení v úvahu. Důkaz žalované strany nabídnutý svědky Móricem K. a jeho manželkou ohledně okolnosti, že úmysl zkrátiti věřitele
žalovanému nebyl znám, ani znám býti nemusil, soud pominul, ježto tito
účastni jsou právě výhody i nevýhody konečného rozhodnutí ohledně sporného práva zástavního. Vzhledem ku spla!r.osti sporné směnky v kritickém času jest zřejmo, že úmysl zkrátiti věřitele jest dán, byf by se
jednalo o pouhé zří-zení práva zástavního, ježto i zřízeuí zástavního
práva pro jakoukoliv pohledávku spadá pod ust. § 2. odp. ř. Ježto tudíž
veškeré podmínky pro odporovatelnost sporného práva zástavního ve
smyslu § 2. odst. 3, § 9 a 14 odp. ř. jsou dány, soud žalobě vyhově\.
O d vol a ci s ú d rozsudok prvej stolice potvrdil: D o vod y :
Poneváč žalovaný je vlastným bratom povodnej dlžníčky Ireny K. a švagrom povodného dlžníka Mórice K., spadá celý prípad pod ustanovenie
§ 2 bod 3 zákona zo dňa 27. marca 1931, čís. 64 Sb.z. a n. oddiel III.
Pre použitie ~ 2, bod 3. cit. odp. poriadku je treba, aby holy splnené tieto
podmienky: 1. aby odporujúci veritef bol dotyčným právnym úkonom
s'krátený; v súdenom prípadedokazuje to pozemnoknižný výfah, výpis ZD
zápisnice o rozvrhu dražebného výt'ažku ZD dňa 30. júna 1933 a opis zapisnice o výkone mobilárnej exekúcie, predložený na odvolacom pojednávaní; 2. tieto dokazy zároveň dokazujú podmienku, že pohfadávka žalujúceho veritefa je nedobytná z prípustného majetku dlžníkov; 3. že dlžníci
konali v úmysle skrátit' žalujúceho veritef a; pri tom nie je treba, aby konanie cllžníkov smerovalo priamo a len ku skráteniu veritefa, postačí vedomie dlžníkov, že právnym úkonom veritefa skracujú; tentoúmysel je
priamo hmatatefný z toho fakta, že dlžníci mali o tom vedomosf, že
30. januára 1932 je zmenka na 14.000 Kč splatná a dňa 29. januára 1932,
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tedy deň bezprostredne pred splatnost'ou zmenky, dohodli sa so žalova_
ným na dlžnom úpise, na základe ktorého už 3. februára 19'32 bolo vložené záložné právo do pozemkovej knihy na dom dlžníkov; so stanoviska
zákona je celkom l'ahostajné, či v skutočnosti dlžníci sledovali len ten
úmysel, aby svojmu príbuznému (bratovi a švagrovi) ako skutočnému
veríterovi poskytli prednost' pred iným veriteľom (žalujúcim); 4. podra
zákona nie je právny úkon dlžníkov odporovatel'ný, keď jeho úmysel:
veriterov skrátiť druhej smluvnej strane nebol známy, ani známy byť nemusel; je preto procesuálnou povinnosťou žalovaného dokázať, že ho neobťažuje zavinená .neznalost' tohoto úmyslu dlžníkov; na túto rozhodujúcu okolnost' vobec žiadnych dokazov žalovaný neponúkol, len tvrdil, že
nevedel o tom, že K. sú zadlženi; túto nevedomosť tvrdenú žalovaným
vyvracajú okolnosti, ktoré on sám predniesol, p,)Íom aj stav verejnej pozemkovej knihy, lebo a) už dňa 8. marca 1930 pri vyúčtovaní zistil, že
manželia K sú mu dlžní 25.000 Kč, ale nezaplatili mu nič, ba čo viar
Viliamovi R. za dlžníkov zaplatil ďalších 15.000 Kč; postupne platil ešte
za manželov K. H-ovi 10.000 Kč a ešte 2 razy po 5.000 Kč; b) v pozemkovej knihe už dňa 12. decembra 1930 bolo vložené pre V. sporiteľňu
40.000 Kč, potom dňa 6. februára 1931 pre U. úverný ústav; nemože
preto žalovaný tvrdit', že v dobe ujednania právneho úkonu, totiž dňa
29. januára 1932, bez svojej viny nemal vedomosť o zadlženosti dlžníkov. - pokiar ide o legitimáciu strany žalujúcej, odhliadnuc od riadnej
cesie, ostávánepodvrátenou skutočnost'ou, že žalobník bol veritorom
manželov K, ktoTÍ mu dlhovali nedoplatok 14.000 Kč za stavbu. Keď
žalobník v dosledku toho, že manželia K nevyplatiti zmenku, ktorú on
eSkontoval, musel banke eskontovanú sumu vrátiť, stal sa znova veritorom manželov K. Z toho, čo bolo hore uvedené, výchádza, že práve preto,
že žalovaný je osobou blízkou manželom K., odporovací poriadok nedopúšťa, aby mu dlžníci pOSkytli výhodu voči žalobníkovi a preto správne
pokračoval prvý súd, keď důkazy na tú okolnost', že žalovaný skutočne
65.000 Kč vyplatil manželom K alebo za nich, nepripustil.
Na j v y Š š í s úd dovolaciu žia.dosť zamietol: D o vod y:
Ustanovení § 2 čís. 3 odp. řádu vztahuje se na všechna právní jednání ,bez rozdílu jejich druhů, tedy také n a zří ze n í z á s t a v n í h o
p r á v a pro jakoukoliV pohledávku, z čehož plyne, že i mimo konkurs
může zkrácený věřitel právem odporovati knihovně zajištěnému zástavnímu právu i pro pravou pohledávku potud, pokud jsou dány zákonné podmínky ustanovení § 2 čís. 3 odp. řádu (srov. důvody rozhodnutí Nejv.
soudu čís. 4161 sb. n. s.)
Správné jest právní stanovisko odvolacího soudu v otázce zkrácení žalobce jako veřítele dlužníků jakož i v otázce úmyslu dlužuíků jeho zkrátiti a v otázce, zda žalovaný nemusel vMěli o takovém úmyslu dlužníků.
Nejvyšší 'soud proto ukazuje tu na správné důvody rozsudku soudu druhé
stolice.
Podle jeho nenapadeného, tedy směrodatného skutkového stavu byla
směnka na 14.000 Kč splatna dne 30. ledna 1932; dlužní úpis byl poří- .
zen den před tím, totiž dne 29. ledna 1932, a zástavní právo, jemuž žalobce odporuje, bylo vtěleno na základě tohoto dlužního úpisu dne 3. února 1932. Za tohoto stavu věci nutno míti za to, že dlužníci otáleli s uspo-

.,

.

•

Čís.

14373-

999

s okojenim směnečné pohledávky až do do~Y,

b

rada~,llm smt;n~y ~ne u:ilurJti vědomost o těchto pletichách pro,Yedenycp
kdy ~alovanYěc~~z :Odlil toho, že pro jeho pohled~vku .bylo vteleno, za-

k Je ? pr?sp d e' 3 února 1932 tedy po splatnosl! smenky, splatne
stavm pravo n ·
30 1 d 1932
jak ~y~~~~~až:~~~~~;jakO~SeOba 'dl~ž~~ků:n biízká (§,2 dost. 3 odp; ř)
. o
. , v osledních dvou letech pred vznesemm odporu pr,avn~
~Jed~al, s ml!l1. p sil věděti že dlužníci ho sjednali v úmysl~ zkrac~m
!e~nb~~' r~s~ej:h:~rávllí př~dchůdkyně jako jejich věřitelk~, §Js3u.~an;
z,a.~ ré zák~nné podmínky odporovatelnosti podle ustanovem
C1S..
~d~e ř. (srov. rozh. čís. 5283 sb. n. s.)
čís,

14373,

Ked' hola zmenka indosovaná len na oko ci~rom i~as~,. je SíC: indo" • tovať vlastným menom, ale zalovany moze pro I nemu
,
'
sat~ 0fprayntken~ zana'mietky ktoré by mal proti indosantovi, keby tento
vzntes vse y ,
.
žaloval.

(Rozh. zo 14. V. 1935, Rv III 1089/34.)

S ú d p rve j s tol i c e ponechal v platno~ti zmeÍ1ko~ý pl~t1IÝ p~í
dan' na základe zmeniek, ktoré povodny zme~ko~ ven e . a .
~~f~:nýd;; Julius D. previedol indosamentom na zal~Jucu ,fIrmu. b '1
O d vol a c í s úd uvedený zmenkový platebny pnkaz zaVl
účinnosti.
N'

• bk
. dok odvohš š ís ú d na dovolaciu žiadost' zalo 'yne ro::su.
'

~~~ ~ozhviazvaedl eantY?Cmhuvtodgeg~~~ožpí~a~~aefn~~i~il~a~~::!, ::z~~~~r

cieho
stav v smeroc II
'
D ó vod y:
.
'h k tk 'h okolností že
Na základe samou ~alobk~ou pr~zna!1Ycdo se~o~~Cprijala a valutu
I tenú valutu hneď
Juliom D. jej odovzdane sporne zmen y sice.
I

i~~i~is~eur~~~,J~~~ Pai~\~~~ :;1f;~~io~:si~:\~:~~1~h~ d~~:i~

tme:~~~b~;~~c~~eÓ~~mK~~~Pp~i~a~~é sftdne, a 'iné útraty,. spr:~n~ Uf!

p.

dÚ odvolací súd, že Julius
previedol sporne zemnky na zalo ynu
ciefom dobytia zažalovanej sumy.
,.'
«
treba
lde tu tedy o prevod zmeniek "skryty~ tnkaSso~n~os~~~e~~~d~budla
skúmať, aké oprávnenia. z tohoto I?revo u spo;nyc ó~odnýprávnv stav
žalobkyňa a či sa zmeml a ako týmto prevo om P
žalovaných."

.

stanovisko

že uvedeným prevodom spornÝ,ch

zme~~~o~~~a~~~Udt
fl:J;!lo~kYf:lt;k~~e u~laJ~~oJ~or~!;o~fa~~~ V!t~}~~
memom, a zaJme o za o u
I

legitimácie.
'hl'ť
S J' eho názorom nemozno su a S I . .
15
k
k
. d a entom podf a I odst §
zmen.
'kle síce PaTdazvadasa'ž~I~~fní~~~~mz~~n~, 'ale to platí pri pr~vode zmenky
za . neprev .

-
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prokur~-in~osamentom, označeným ako takým na zmenke samej ktorý TI
mdosatar Je pnamo na zme~ke označený len ako z moc n e n ~ c indosanta, te~y me ako nabyvatel vlastníctva zmenky.
. SkrytY,m mkas~omdosamentom však podfa shodnej vóle indosanta'
a mdosatar~ I?revi;ldza sa na indosatára právo vystupovať ako vlastník
zmenky, naJma p!"avo zmenku vo vlastnej osobe uplatniť je však povinn'
valutu odo~zdať mdo~antovi len, keď ju inkasuje. Legiti:nácia indosatá/a
v tak~m pflpade VYP;lyva zo zmenky samej podl'a 1. odst. § 32 zmen. zák

. T~m ovsem nemoze byť zmenený právny stav zmenkového dlžníka n~
Je~o ukor, a nemóže byť dlžník zbavený námietok, ktoré mu vynlývajú

I
z Jeho pomeru k indosantovi.
. Námietka, ž~ žalohkyňa dala previesf zmenku na seba bez dania protihodnoty, skrytý~ ,I.nkas~oindosamentom, je námie!ko u podl'a § 87
:,menk; zak., k~~r';l ucmkuJe m personam a má za následok že žalovaný
Je 0l?ravnenY.ucI~lť námietky, ktoré mu prislúchajú proti indosantovi, tiei
pro!1 mdosatarovl bez toho,. ze by bol povinný dokazovat' mala fides indosatara. v dO,be nadobudnutia zmenky. Mala fides daná je tu už samým
predSÍ1e~a~ym prevodom a jeho evidentným účelom st' ažit právne postaveme dlzmkovo.
, N ~sled~om svojh,? myln~ho p!ávneho stanoviska nezaoberal sa odN"ola~l ~u~ namletkou zalovanych, ze P?hfadávku, ktorej sa zmenka týka,
pnhlasil Juhus ~.k mlmokonkurznemu vyrovnaniu žalovaných že vo
vy;ovn~n~ tom d9s10 k, I?raN"opl31tnému pokonaniu žalovaných s i~h veri.
tel ml, ze .zaloN"am dostah podmlenkam v pokonávke stanoveným a že tým
zmenkova pohfadávka zanikla a nezistil skutkový stav v týchto' smeroch
Preto ~olo treba d~volacej žiadosti žalobkyne vyhovef. Najvyšší súd
nemohol vsak :ozho~nuf vo veci a preto podl'a § 543 Osp. rozviazal rozsudok odN"olacleho sudu.

Cis. 14374.

.y spore, pre~uš~nom p.odl'a 1. odst. § 8 konkurznéh.o poriadku, tý-

kaJ~com sa, poWadavky, kloní treba podI'a § 104 konk. p.or. prihlásiť,
m.oro.o podla. §§ 115, 112 konk. por. pokrač.ovať len, ked' bola P.ohYadáv~a na. skusobnom r.oku Č.o do prav.osti ruebo poradia zaprená. Pri po_
kracovam treba pri8pÓsobiť žruobnú žiadosť stavu vyhlásenim konkurzu
~m~nenému, pri čom je m.ožno uplatniť aj právo na .oddelené uspokoleme.*)
(Rozh. zo 14. V. 1935. R IV 151/35.)
N~vrh, ~by v spore, Rret;'šenom podfa I odst. § 8 konk. por., bolo
pokracovane, .o d v ,0.1 a c I s u d ~amietol z týchto d ó vod o v: Spor byl
mezI sfr;;naml zahaJen a prvou lllstancí rozhodnut jako spor směnečný.
Odvolan} obou stran se dovolává směnek jako základu sporného nároku.
Usnesemm., vrch~ího •soudu z 8. září 1934 bylo .odvolací řízení dle
§, 8 ~?nk. ,radu p:er~seno. Nyní žádá strana žalující, aby bylo v odvolaClm flzem pOkracovano, ponevadž jí přísluší ohledně 199 akcií Ch. to~
*) Srovn.: Sb.

TI.

s. 4548.
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. várny na nábytek ruční zástavní právo, jakož i právo a oddělené uspokojení z nemovitosti 1. žalovaného a tvrdí, že podle ustanovení § 7, odst.
2 § 8, odst. 1, § 12 odst. I, § 51, § 113 bod 2, §!1,l15' konk. řádu jel 0p~ávněna ve sporu o svůj nárok na oddělené uspokojení j po vyhlášení
konkursu pokračoN"ati. Toto tvrzení je mylné, Poněvadž žalobkyně nezačala tento spor v první stolici o oddělené uspokojení, nemůže v něm pokračovati. Spor dosud byl ryze směneční, jeho skutkový základ tvořily
jen směnky, žalobní žádost zněla na zaplacení. Nyní žádá žalobkyně,.
aby bylo pokračováno ve sporu, aby by předvolán správce konkursní podstaty a podstata zavázána trpěti, aby žalobní pohledávka 78.685 Kč byla
uspokojená z akcií nemovitosti. Je tedy skutkový základ jiný, totiž zástavní právo a žádá se trpění, nikoliv plnění. Je tedy patrno, že tu nejde
jen o nepřístupnou změnu žaloby, nýbrž o úplně jinou žalobu. Poněvadž
však ustanovení § 494 Osp. nepřipouští změnu žaloby ani za souhlasu
protistrany a též vylučuje novou žalobu, bylo třeba návrh na pokračování
ve sporu zamítnouti.
Na j vy šš í s ú d rekurz zamieto!. O ó vod y:
Žalujúca banka uplatnila zmenl~ovoll žalobou proti žalovaným ako
zmenkovým dlžníkom zaplatenie zmenkovej istiny s prís!. Póvodná žalobná žiadosť nebola až do prerušenia sporu podfa § 8 bod 1. konI<. por.
zmenená. Je tedy žalobou uplatnený náro'k na prisúdenie žalovanej pohfadávky z celého, do konkurznej podstaty patriaceho majetku. Jde preto
o pohfadávku ktorá má byť podfa § 104 kOTI. por. prihlásená. V preru·
šených sporoch ktoré sa týkajú takýchto pohfadávok, može sa podfa
§ 112 konk. p~r. pokračovať len, keďbola pohfadávka na skušobnom
roku fu do pravosti a poradia ~ap~ená. Pri pokračování, treba iJrtspÓS?biť žalobnú prosbu s!avu vyhlasem,? konkurzu zmen~ne~u, pn com)e
možno uplatnil' aj pravo na oddelene uspokoJeme pohladavky, lebo v zalobe, znejúcej póvod?e ?': uspokojenie poh~a~ávky z .celého, mai~tku dl~
níkovho je zahrnuta aj zaloba na uspokoJeme z maJetkovych clastok llpadcu p~ávom na oddelené uspo,kojenie za ťaž.7nýc~.
. .
,
Žalujúca banka však nedokaz~la, ze skus9bny .rok bol a Jej pohla;
dávka bola zaprená, a tak podmlenky pokracovama vo spore, uvedene
v § 115 kon. por., nie sú dané.
v
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výnos ministerstva železnic z 1. júla 1920, č. 1060/Pres.
.
Ked' d.otyčne výpovedi služobnéh.o pomem železničného zamestnanca
nedošlo k d.ohode medzi úradom a dovemíckym výborom a úrad .opominul pokúsiť sa ešte raz o d.ohodu (§ 17 cit. výn.) lež ihned' sám .o výpovedi ro2lhodol, je výp.oved' bezúčinná.
(Rozh. zo 16. V. 1935, Rv III 333/34.)
Žalobe. ktarou domáhal sa žalujúci železničný zamestnanec vyslovenia
bezúčinno~ti danej mu výpovedi a ď alšieho platenia Jeh? a~tívnyc~ požitkov, s ú d prve j s t o li c e vyhovel, od vo I a Cl s u d lU zamleto!.

-

1002

eís; 14403 _

-

čís,

14404 1003

N a j v y Š š í s ú d dovalacej žiad f . '
rozsudok s~du prvej stolice. D o v o d;s I zalobmkovej vyhovel a ODllovil
. ~e. zpray dopravního úřadu v L
d'
"'.
J,': zre]mo ,ze toto ředitelství nařídil~ ~~ a~c~ ~adnzenemu reditelství
uradu v L., aby zpravil příslušn' , ~,' ve!n~ 1?32 dopravnímu
kterou zamýšlí dáti vlakovému prlv:~!m "'JYbor duvermků o VÝpovědi
vll podle tohoto rozkazu ' t '
clmu ,anu, G.; dopravní úřad
'
~ekce IIIc ( Pavla G. paverO oprkc;se~~ ~If!fmho důvěrnické:;hl~oll~;~~Z
rem ~ístních výbob!ů sekcí lVe)'
o o casu byl jediným
spolecnou schůzi obou těchto 'b I, c) -: svolal na 2. května 1932
S;:hůZi jen jeden člen, projedn~j of~~t:ěJoze Z~:kuPiny lVe) přišel na
s edek byl t~n, že tento výbor neuz~al dův0 d ve 'fY o~u skupiny IIIe); vý_
" Podle vynosu ministerstva železnic 1 ] vypovedl za dostateiíné.
z~dal-li, železniční úřad _ jako v tomt z, ~,ce~~nce 1920, ~. }060/Pres.,
vermckeho výboru účastní se sch'
~ lpa '~.- o svolam schůze dů
(~ 12) a zápisem' se zjistí zda s~z:u za~ t pce u!-~du - železničního _
vybor~,m či nic (§15).'
zas upce uradu dohodl s místním
Pnslušný železniční úřad vyříd' I (
se dohoda a úřad s ní souhlasí
1 P<: { § 17) usnesení výboru, stala-li
le~a ~ť z jakéhokoliv dŮvodu --,-Pog~ě.teto_ dohody. NebYla:1i dohoda dorf.
neClUI rozdílu _ nebo železničnf úř ~dz v ,tom ohledu predpis § 17 nehoru nesouhlasí, p o k u s í se ú řada t s d?,l~do~ .nebo s usnesením výa. tep:ve pak, vyzní-Ii i tento pokus n e n ], eds t e ] e dno u o do hod u
presvedčení.
a praz no, rozhodne podle svého
Jak bylo řečeno, došlo sice k usn
'
'h'"
'
ale proti železniční správě k usnese:~e~~ ve sc kUZl vybofu skupiny Hle),
došlo a tak _ ať již k '~dnání, ' I vy, Ol!! s ~IP.Iny IVc) pak vůbec neten či onen - v každém] ř' ,.o sporne vypovedl byl příslušným výbor
sil železniční úřad podle iP;~~~~fih~ed~~t ,k. uJedenému výsledku" muprve po tomto opětném pokuse, at' tu b ~ Je~ e]e n?u ? dohodu a pak terozhodnouti ve věci podle svého přesv~d,yY~ledek Jakykoh, byl oprávněn
P- t •
ccm.
.. !,O oze tento opětný povinný pak b l '
.
P§fl n~:.;; železniční úřad nezachoval po:t~p ~ P9J11I1;I1t" Je daná výpověď,
» 3 CIS. 5 a § 17), proHprávnou a proto bez':[;i~enny ':Y!losem 1060(1920
ou JIZ z to hoto duvodu.
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ti pokutu a prípadne sa mu zastaví i ď alšia dod:,vka. Toto opatrenie malo
aby ceny výrobkov firmy T. boly v celej republike jednotné
bola vylúčena súťaž Bedzi jdnotlivými predavatefmi. žalovaný oznámil žalobníka firme T., že sa podfa uvec!enej smluvy nezachováva a že predává jej výrobky za centl nižšiu, než ako ju firma stanovila. Na to firma T. žalobníkovi zac':ržala u nej složenú kauciu a zastavila
dodávanie svojich výrobkov. - Žalobou pre nekalú súťaž domáhal Sa
žalobník, aby žalovaný bol uznaný povinným oznámenie u firmy T. odvolat' a nahradil' mu škodu, ktorú utrpel tým, že bol vylúčený z predaju
firmy T.
O ba niž š ie súdy žalobu zamietly, o d vol a c í s ú d z týchto d Ó'
vod o v: Zákon proti nekalej súťaži stanoví v § I, že žalovaný može byť
ten, klo v hospodárskych stykoch dostane sa v rozpor s dobrými mravmi
súťaže konáním, spósobilým poškodif súťažitef a. Je tedy podstatnou ná·
ležilosf ou konania proti zákonu proti neblej súť aži rozpor s dobrými
mravmi súťaže. Podfa zisteného sl:utkového stavu boly obe strany
v obchodnom spojení s firmou T., oba podpísali prejav, že všetky výrobky
budú predávať za ceny firmou stanovené. - Dokáz~né bolo, že svedkyňa
Veronika D. prejavila v obchode žalovaného, že žalobník jej ponúkal
gramofon na splátky za 1100 Kč, miesto c-kutočnej ceny 1200 Kč. - Ponúkanie tovaru značkového pod cenou je v rozpore s dobrými mravmi súť aže. Keď tedy žalovaný o tom, ČO sa od žalobkyne Veroniky D. dozvedel,
urobil oznámenie firme T. tým ciefom, aby bola učinená náprava, nekonal
vobec proti dobrým mravom súť aže a to tým menej, keď svedkom F ridrichom M. bolo dokázané, že firma také jej oznámené prípady sama vyšetmje a podra výsledku opatrenia činí a keď svedkyňou Veronikou D. bolo
dokázané, že žalobník gramofon skutočne pod cenou ponúkal. Okolnost',
že žalovaný napísal v liste, že sa domnieva, že žalobník D. stroj skutočne
odpredal, lebo svedkyňa stroj u žalovan&ho nekúpila ako bola sfúbila, na
veci nič nemení, lebo dodatok tento može sa považoval' len ako údaj ď alšieho dovodu k vykonaniu vyšetrenia vrci, ktorý vyplýva logicky z preukázaného ponúkania gramofonu pod cenou.
N a v y š š í s ú d nespoznal zákonného dovodu, aby rozsudok odvolacieho súdu bolzmenený, účinnosti pozbavený alebo rozviazaný.
slúžiť k tomu,
a zároveň aby

čís.

Ked' sa obchodnik predáva'"
,
zaviazal, že výrobky bUde redl~~~ vyrob?k ~rčitej továrne, voči tejto
žitel', predávajúci tie isté ~robky ;:ot~r~~u ,cenu, nekoná jeho súťa
ho oznámí továrni pre porušenie u~eden~j ~mZ~.mravom súťaže, ked'
(Rozh. z 24. V. 1935, Rv III 250/34.)
Tak žalobník ako aj hlova'
d"
..
!ll?fony i ,dosky firmy T., s kto~~:~~ž~ýah vJ sVOJ~ch obchodo;h graI· zalovany - bol povinný pode ís t'
pre avatel - tedy zalobník
gramofony bude predávat' len za ~en~ za~~pU~řstktorou ,sa, zavi,a.;ml, že
vom urcene, mac zapla-

14404.

Kritika vydaného diela (slovníka), ktorá nesmeruje k tomu, aby pozicia podniku, klorý zl'ahčované dielo vydal, bola v súťaží oslabená, ale
je vedená výlučne verejným záujmom, nespadá pod posúdenie podl'a
zákona proti nekalej súťaži, aj keď kritika bola spósobilá podnik poškodiť a kritik tejfu sposobilosti poškodenia bol si vedomý.
(Rozh. z 24. V. 1935, Rv IV 471/34.)
Podl'a tvrdenia žalobníkov zamýšfali tito vydat' maďarsko-slovenský
slovník a v prospekte, v klorom vyzývali obecenstvo k odberaniu, otlačili
na ukázku dve strany slovníka. Na to uverejnená bola v časopise P. kri-
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tika týchto dvoch strán slovníka r Z
•• I' .
.
hku napísal II. žalovaný úda 'ne
e v " Ob11lko~ nepriaznivá. Túto kri
rýšI'al vydat' slovensko.maď~rský ~o~~eí~la Izťoyaného, . ktorý tiež za=
ou, podanou pre nekalú sMaž aby žal' a? m~ domahali sa žalozct:"žať s~ zažalovaných údaj ov, odvolat' tiet~V;~I. boh. Uznání povinnými
odškodne.
aJe v casoplsech a zaplatiť

i

1:

Oba nižšie
s údy žalobu zamietly, o d vol a c í s úd z
d6vodov:
týchto
V odvolacím řízení odvolací u d
výslechem svědků dra Emericha sK lrOr% odvc;lateli navržené důkazy
o.~orn, ~e I. žalovaný Ján H. se v~ře?S~ a ., ~tep.ana F. a Ště!lána D.
pnzmva kritika v časopise P b la ,lno; v kav~~ .vychvaloval, že ne.poobecUkef1sttvo od koduPě konkure~čJho ~~~~:~ ~~l~t:clucelevm, ~by od~áti1a .
aza I na po statně spr' . d' d
.
e Vecl same stačí
čením důvodu, že ustanove~?;' uvo Y rozsudku p'rvého soudu s vylou_·
na Iit~rární kritiku. _ Forma a~on~ pr?tl ~ekalé soutěži nevztahují se
I hteramí kritika může se příČi~ ]a~e se ud~J~tal, tu nerozhoduje neboť
kdy! pod ~řed.stíraným veřejný~ u~ái~~velll za;of1~ proti.~e~a!~ ~outěži,
P!'třt sem udaje nepříznivé kritik'
m Se s ry~a soutezny ucel. Ne.
clh nebo vůbec pochází od osob . Jen., tehdy~ kdyz JSou vedeny vyššími
a osobní bez ohledu na soutěž~l map na ven Jen zájem ryze soukromý
jen _v tom případě nezávadná z~ ~f~ery. I POd~ toho literární kritika je .
kdyz nesouvisí s účelem soutěžním P ~v~sm z,' ona proti nekalé soutěži
volací soud za nutné aby skutkové' ..~~ye, z tO~hoto dUvodu považoval od:
~o doplněno. _ Na ~ákladě '. .ZJIS e~l~rve o s?udu v tom směru byze tento spolu se svědkem JO~fe:~1 ~vldl,a E~enc~a K. bylo. zjištěno
a Josef H. nabídl tomuto žalovaném ' Y na IJJ:te 1.. zalovaného Jána H:
a?y ~ebyl vydán zvláště slovník žal~b~101uPlf~:r zalo!JCI. v tom smyslu,
nybrz, aby se autoři dohodIl' na s ol • ,a zvas slovmk zalovaného H
• 1
'
P . ccnem "yd"ní pVo t't " .
.,
za
oyany H. sice ironisoval jazykovou znal~st ~ I' b r.l e o I;nlezitosti L
ktere se na ukázko ' h t . . h
'~a o cu na zakladě ch b
ukázal na obtíže sio~u sr~~~~~ J'~ospek~l! vysk~t1y a z toho důvodu' i :,;
~gresív~ě o slovníku ž~lobcŮ a:~~f~' Jma~b vsak s~ př~ tom .nevyjádřil

J

~:~~~~hH~db1~j~h~á~r~~n~~Jo§~I~íj~~d~i;~a1~b~n~eb~~Že°~J~rXlí ~~~:

::Ch sd,polek .K. síce podporoval a rozšiřo~~ °Sl~ve ,~cl~ou. rPov~di zjištěno,
e . y II. zalovaný dr. František Sz neměl ':,'1lI . za ovaneho H., ale
spolku. a také neměl účast na VYdá;i slovn'k ~be5 funkc! ve zmíněném
dek Štepán F. nic neví o tom ž b
1 ~ . zal?vane~o H. Ani svě
~Iovník žalobců a též nikdy.n'esl~šJ ~~. bkl} z~~~~an~ Spo1clli k útoku na
zal~v~~éh.o H. Rovněž svědek Ště á ]a .~ vy]a, n;llI v tom s.myslu od l.
vYJadnl, ze odvrátil obecenstvo Pdn .ok' mc nlevl, ze by se r. zalovany' H.
'
o· na UDU s ovní1r - 1 b .
• ..
týce
cmnosti II. žalovaného dr S
. , " u za o cu. Pokud se
vědi tohoto svědka zjištěno žeazmí~ěe,s€ollm K;, .bylo na základě výpavedl tento spolek jako ředitel dost·v ~y :\ovany )enom do dubna 1932
hmotný zájem na VYdávaných' dílech ~ vSJ pevny, plat a neměl žádný
stránce literární svědek D a •
1,~e
uvedene .doby vede spolek po
I. žalovaného H. a proto jej ~~a~PJ e
'
.
se
I?okoysel prodávati slovník
o lwmlse, ze vsak prodal jen několik

K

kuSŮ.

- V otázce, zda tu jest skutková podstata nekalé soutěže podle § 10.
zák. p. n. s. uvésti jest toto: Zákon proti nekalé soutěži upravuje jen soutěžní poměry podnikatelů mezi sebou. Avšak do soutěžních poměrů podnikateli mohou rušivě zasahovati i kterékoliv jiné osoby, proto zákon podřizuje i tyto osoby civilním a trestním s~,nkcím zákona. - Za podnikatele
v souzeném případě mohou se považovati jenom žalobci na jedné aI. žalovaný H. na druhé straně, ježto vydali podobný slovník. Také tato samostatně provozovaná činnost má ráz podniku, ježto i slovník je určený
pro hospodářský oběh a může býti trvalým "drojem příjmů. Jde o to v jakém poměru stojí I. žalovaný H. ke sporné kritice a zdali se po případě
dostal v této příčině do rozporu se za!mnem proti nekalé soutěži. - Nebylo sporné, 'že spornou kritiku napsal a dal uveřejniti ll. žalovaný dr. Szo
Od'{olací soud sdílí názor prvého soudu, že vytčené vady jsou v podstatě
kritikou a byly způsobilé poškoditi podnik žalobců v soutěžitelských stycích, z čehož nepřímo vyplývá výhoda podniku prvého žalovaného. - Otázkou je, zda I. žalovaný H. bral účast na zlehčování, v jakém vztahu
je k uveřejněné kritice a zda jeho jednání stalo se za účelem soutěže, zda
směřovalo k tomu, aby posice zlehčovaného podniku žalobců byla v soutěži seslabena. I když odvolací soud shledal, že Údaje kritiky nelzepovažovati za nepravdivé, nictnéně mohou tu býti ještě jiné okolnosti, které
přes pravdivost údaje činí jednání jeho zavržitelnýma také pravd;vých
skutečností lze zneužívati k uplatnění nízltého smýšlení a ke sledování nečestných cílů. Za účelem zjištění těchto náležitostí skutkové podstaty
nekalé soutěže byli slyšeni žalobnlky navržDní svědci. Z nich jedině Josef
H. udal, že když začátkem srpna 1932 vyhledal I.žalovanéhoH. na jeho
bytě za tím účelem, aby nebyly vydány dva Slovníky, ale práce obou stran
byla spojena a vyšel jen slovník jeden, vyjádřil se I. žalovaný v tom
smyslu, že postaráno bylo o to, aby slovník žalobců byl znemožněn a
vyjde brzo článek v časopise P., který všechny chyby prospektu resp. jeho
dvou ukázkových stran sdělí čtenářstvu. Této výpovědi nelze věřiti,poně
vadž tento svědek dle vlastní výpovědi vedl celý podnik žalobců ohledně
vydání jejich slovníku a jako takový je na tomto podniku i lOOterielně zúčastněn, je tedy na věci silně interesován. Kromě toho výpověď svědka H.
je naprosto vyvrácena výpovědí na věci neinteresovaného svědka Emericha K., který při rozhovoru svědka H. s I. žalovaným H. byl přítomen,
avšak nepotvrdil, že hy I. žalovaný H. se vyjádřil agresivneo slovníku
.žalobcŮ, nebo že by učinil narážku na něja:ký článek vp. - Hlavně však
výpověď svědka H. sama sobě odporuje v tom, že rozhovor se žalovaným
na začátku srpna 1932 dle jeho výpovědi ihned téhož .dne sepsal v předlo
ženém dopisu, avšak z dopisu, pod E) k di'lkazu této okolnosti předložené
ného, plyne, že je psán mnohem později. Že inkriminovaná kritika byla
napsána na podnět nebo na popud žalovaného H., totiž stala se za účelem
soutěže, prokázáno nebylo. Poněvadž tuto náležitost nekalé soutěže žalobci nedokázali a tvrzení žalovaných podporovali i na věci neinteresosvědci, vzal odvolací soud do přísahy žalované H. a Szo Na základě pří
sažné výpovědi těchto žalovaných bylo zjištěno, že lL žalovaný SZ., když
obdržel prospekt se dvěma ukázkovými stranami slovníku žalobců a shledal, že maďarský text je vadný, dotázal se L žalovaného H., jako svého
bývalého kolegy a slavisty, s nímž se setkal náhodou na ulici, zela slo-
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" ven~ký text ukázkových stran je bez vad I '
,
,
va~emu dr. Szo vady v slc>venském textuY' . zalovany H. ukazal II. žalos~elené vady chce použíti v rámci Masar podle pravdy. a ~omníval se, že
predsednictva, - Žalovaný v době da yko~y Akade~:e, Jako, člen jejíh()
zal()vaný Dr. Szo hodlá tato data
' ~e ~n ormace Jeste neveděl, že II
minovaném článku teprve když v~~efeJmlt v t!sku a dozvěděl se o inkri~
jde t~ u I. žalovaného H.' o vyžáda;é Jů~ě~l~ach~ z'a toh~to .stavu věci
plafne a odpovídalo pravdě, iakže žaloba odfe s§d~l~m" ktere ~elo se bezproh tomuto žalovanému není důvodná (0& PIO d t z~k. I?rotl nek. sout
zaloba Je neodůvodněná také proti II a III ! ~ S. ~ CIL zak.). ~ Avšak
a Edmundu T. _ Dr Sz na sal . k'· . . za ovanym dr. franitšku Sz
kri,tik, linguista. POdie jeho Kdán:\%~~n:;~n~~ knt!ku jako spisovatel'
vraceno nebylo, napsal je proto ž~ jako 'I se, Y/fUvodního řízení vy:
Akademie rozhořčil se nad tím Že ' e en pre sedmctva Masarykovy
textu ještě nedala souhlas ž;l' b ! ackohv tato k schválení maďarskéh()
a že se po~žívá tohoto do~nělého c~c~v1f~~f~'t~ hl~ví, o !?m!o schválení
strany chtel zameziti aby slovník s tak' . dO e o mm ucelum, Z druhé
~enstva. Odpovědno~t II I. žalovaného ~~:nva dm~ dostal s~ do rukou obelen na tom, že jako vydavatel čas'; .
un a. '. se dle zaloby zakládá

~~1~:~outě~ř~~~~~~~~e~ t~I~Vt~~g?~~i t~i~:~~ft~~~n~r~a~~~o~!i~~~tiu~::

souteze, tOtiŽ buď za účelem reklam a a. napuan~ a uvere]nena za účelem
jiného konkurenta nebo snižován.Y )10 ~~ovn!k prv,ého žalovaného nebo
posice při soutěži. 'I když b I hl Id ~ ovn} u z~lobcu a ztěžování jejich
diti podnik žalobců tato okYoolnSoste ano, ze ~nhka byla způsobilá poško'I
-'
v souzenem případ- , ece
,
Va IU, ponevadž nebylo dokázáno že b r b . '
e PIC
nepada na
na,za tím účelem, aby přivodila újmu
hyla,býyala napsana a uveřejně
bOJl. Slyšenými svědky K f D -H eb anem~ J;odmku v soutěžném
Szo a T. byli na prosperitě'sl~mík~ ž~l~~a~~h p~kaz_~no, .že žalovaní Dr.
to, že kritika byla napsána a uvořejně
o , 'de1ak Interesováni, am
'ného H. Když není soutěže nemd' b ,na P~. navo nebo podnět žalovauveř~jněnou kritiku ve smy~lu zák~na~/rl ar\? nek~l~ soutěži. Proto
za zavadnou, ježto nesouvisí s účelem s~ \ !l_e !l e soutezl nelze označiti
v hospodářském stylu což také platí i' d? ~zn~m, n~sta!a se tedy ani
II. žalovanému. _ Návrhu žalobců n o u~e~n~m,:delepl!. žalovaného
fesora C. na okolnost že dne I V 193; dopln,e~1 {juka~u vyslechem prodal dru Szo materiál
inkrimi~o~an ' čl prvm zal0'Cany se mu doznal, že
by navržený svědek to potvrdil nebylo ;ek, ~o;veno!,ebylo,j~ž!o,ikdy_
stalo před uveřejněním článku 'první .' 1 pr~__ azlno, ze. skuteene se tak
chlubiti. Ani důkazu znalci o t~m " za o~an~ mo II se tlm případně jen
ty a tóny nejsou chybnými, nebyl~ ~~e~!,n~~e pl~o chybné označené obrahledu na posouzení věci úplně vystačují.' yz vedomostI soudu v tom o-

J Cf'

pro

!

N a v y š š í s ú d~ovolaciu žiadosť zamietol. D o vod y:
. V otazke, nadhodeneJ v dovolacej d
d' I '
'__.,
knlIka tiež podlieha zákonu proti nel' ~ po~~ ~ .. zalova~eh?, CI hterarna
právne stanovisko napadnutého rozs~~~~ s1 aZI; ubvolacl s~d ~svojuje si
la,cleho s údu podf a ktoréh
.d
. . en r,e a opravit nazor odvozákona zavržiÍefné len vtedyO ~~~ zanlehPTavd~".Ych skutočností je podfa
,
sa IC zneuzlva k uplafneniu nízkeho

smýšfania a ku sledovaniu nečestných ciefov, lebo podfa 2. odst. § 10 cit.
zák móže byť nastupované tiež proti tomu, kto ciefom súťaže, jestli nie
je zvláštnou okolnosťou nútený, učiní pravdivé údaje vo vedomí, že možu
podnik v značnej miere ohroziť. Ani tu sa nevyžaduje, aby zfahčovatef
priamo zamýšfal privodiť škodlivý učinok svojich údajov.
Lež, ako to odvolací súd správne vyložil, treba je k zodpovednosti tak
podfa I. odst. ako aj 2. odst. § 10 cit. zák., aby konanie to stalo sa cíefom sMaže, v dosledku toho kritika, ktorá nesmeruje k tomu, aby pozícia
zfahčovaného podniku bola v súťaži oslabená, ale je vedená výlučne verejným záujmom, nespadá pod posúdenie podfa zákona proti nekalej sú·
ťaži, keď aj kritika bola zpOsobilá poškodiť určitý podnik, ba ani vtedy
nie, keď kritik bol si vedomý, že može tak v značnej miere ohroziť podnik,
ktorý kritizované dielo vydal.
Tohože merítka treba použif aj s hfadiska § I cit. zák., lebo i tu kladie sa doraz na dobré mravy súfaže v hospodárskom styku.
Odvolací .úd si v podstate správne vytýčil právne smernice pod fa
ktorých Ireba riešiť sporný prípad a jde - vzhYadom na obsah dovolacej
žiadosti - predovšetkým o to, či sú podstatné dovolacie sťažnosti vznesené proti zisteniu skutkového stavu ČO do konania I. žalovaného.
Odvolací súd neprijal svedectvo Joze!a H. a niet podstatnej formálnej
vady, ČO do jeho hodnotenia. Keď však jeho výpověď nebola prijatá, niet
podfa zisteného odvolacieho súdu opory pre záver, že I. žalovaný konal
v tejto veci ci e f o m s ú ť a že. Lebo plynie z týchto zistení, že II. žalovaný pisatef inkriminovaného článku, ktorý je Iiterárnym redaktorom ča
sopisu, v ktorom bol článok uverejnený, prišiel k 1. žalovanému z vlastnej
iniciativy, aby s jeho pomocou skontroloval jazykovú správnosf slovenského textu mklamnej ukázky slovníka a že niu I. žalovaný vysvetlil určité
vady v tomto ohfade.
V tom treba súhlasif s vývodmi dovolacej odpovedi, že rečené údaje
nie sú toho druhu, ktoré má zákon na mysli v I. odst. § 10 a v 2. odst.
§2, nebo taká informácia netýka sa vobec »pomerov podniku«, ale ide len
o posúdenie správnosti, alebo nesprávnosti jazykových tvarov, ktoré v danom prípade mohol podať kaMý, maďarskej i slovenskej reči dobre znalý
inteligent.
Nemá tedy rozhodujúceho významu a ani inak nestačí sama o sebe
k 2Odovodneniu zodpovednosti I. a II. žalovaných skutočnosť, že II. žalovaný obrátil sa práve na I. žalovaného, ,ktorý chcel vydať samostatne
slovník a bol tedy v súťažnom styku so žalobníkmi, a ani tá skutočnosť,
že 1. žalovaný údajne pozdejšie sa vyslovil, že on dal materiál II. žalovanému k inkriminovanému článku.
Preto odvolací súd neporušil formálneho práva, keď z dovodu nínt
vyloženého pominul dokaz svedkom C. o posledne uvedenej okolnosti.
Veď ani z tej by neplynulo, že I. žalovaný bol skutočne i n s p i r á to·
r o m inkriminovaného článku a t o v tom o b s ah u, a k o b o I
u v e rej II e n ý. Neplynie tiež zo zisienia odvolacieho súdu a ani do,
volacía žiadosť netvrdí, že iné údaje článku, ktoré sa priamo dotýkajú
p o m e r o v pod n i k u žalobníkov najma kh pomeru k Masarykovej Akademii, boly čerpané z informácie L žalovaného.
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Pokial' ide O II. žalovaného - nehl' adiac na už od~ytú
.{]n sa obrátil o informáciu k súťaIŽitel'ovi žalobníkov _Y~~~;~ž~i~'~i
le.n z vlastného obsahu ním píSáného inkriminovaného) tt~:~~u:Z~i'
zalovaný prsal ho nie z verejného záujmu, ale ciel'om Sl
sice právom poukazujú v dovolacej žiadosti, že pachatel'om ah:;~~:ri:~.··.
može byť i nesúťažiaca osoba, avšak keď nebol dokázaný na
I. žalovaného čin, priečiaci sa súťažným právnym zásadám, ktorého by
.si musel byť vedomý aj II. žalovaný, niet tu pri nedostatku iných zá-.
važných skutočnosti činu nekalej súťaže ani na Qfrane tohoto.
čís_

14405.

U osbb, menovaných v § 4 zák. Č. 34/1934 Sb. z. a n., nestačí preukázať, že sú bez zamestnania, ale rozhodná je aj okolnosf, aké majú
prljmy.
(Rozh. z 2S.V. 1935, R IV 177/35.)

s ú d p rve j s t o I íc e návrhu na vyhlásenie konkurzu proti Leopoldovi U,. vyhovel, rek u r z n Ý s ú d vybavenie návrhu odložil
z týchto d ó vod o v :
Dodatečným šetřením a to zprávou obvodního notátského úřadu
v Ch. z IS. února 1935 v spojení s protokolem téhož. úřadu ze 7. února
1935, připojeným k rekursu, vyšlo na jevo, že rekurent byl v posledních
letech obchodníkem s ovocem, že se však před dvěma lety hospodářsky
shroutil, obchodu se vzdal a je teď vůbec bez zaměstnání. Bylo proto
podle zák. Č. 34/1934 Sb. z. a n. resp. vlád. nař.č. 260/1934 Sb. z.an.
uznati, jak se stalo.
.
Na j v yš š í s ú d usnesenie súdu rekurzného rozviazal a upravil
rekurzný súd, aby skutkový stav pravidelne zistil a o návrhu na odlo,
ženie vyhlásenia konkurzu znova rozhodol. D ovod y :
Ustanovenie § I bod 3. zák. čís. 34/1934 Sb. z. a n. v znení vl. nal'.
{,ís. 260/1934 Sb. z. a n. platípodl'a § 4 bodu 2 obdobne o osobách,
ktoré prevádzaly samo,stafnú. zárobkovú činnosť, musely sa jej pre hospodárske pomery vzdal' a nemajú príjem, ktorý sa rovná príjmu uvedenému v odst. I § 4 cit. zák. Nestačí preto u týchtoosób preukázanie toho,
že sú bez zamestnania, ale rozhodná je aj okoln08ť, a'ké majú príjmy.
Dlžník Leopold U. tvrdil v konkurznom pokračovaní, že žije zo sezonných obchodov s jabIkami. Taktiež potvrdili Benjamin Š. a Leopold Szo
podl'a záplsnice spísanej na notárskom úradu v Ť.,na ktorů sa napad'
nuté usnesenie odvoláva, že dlžník posoní ako obchodný sprosfredkovater naprovíziu. Bo10 preto povinnosťou rekurzného sÚdu, aby zistil,
aké príjmy tato činnost' dlžnHmvi prináša, a fo tým viac, keď z vYúčto
vania, prlpojeného kspisu okresného úradu'v Ť. vychádza, že.dlžnťk dostal za sezónu 1934 od firmy P. 11.000 Kč. Rekurzný Súd savšak touto
otázko!: nezobera! a skutkový stav v tomto sl!lere neústi!.

14406.

Ked' bolo preda!el'ovi dané povolenie k vyrúbaniu dreva, pr~f~~léh~
ni v rozsahu nepomerne menšom než bolo ':: smluve pr;dpo a" ancJ
~~ófe 'kupite!' odstúpiť od smluvy pre dodatocne nastalu ncmoznos.

plnenia.

(Rozh. z 28. V. 1935, Rv IV 643/33.)

Pod!'a tvrdenia žaloby kúpil žalob'lÍk od žalovaných ťrelvo /~áh~;
a dal závdavok 6;000 Kč; poneyáč žflovaní smluvu nesp mlO
a medzi iným vratema tohoto zavdav.•u.
. " " , úd žalobe
s 'Oba nižšie súdy žalobu zanllet,ly, Na]vY,sSl s .
dotyčne vrátenia tohoto závdavku vyhovel z týchto d o vod o v.

Ne~porné je:

3
á' 1929 predali žalovaní žalobníkovi všetky
I. ze sm~uvou ~ . m ]ažc v ktoré sú v lese žalovaných na ploche
b'UkY6'5vkhotdr:e tr: a VY~eObpul~~av~'e~í smluvy vyplatil žalobník žalovaným
aSI
a . JU ar a z

záv3a~~"o~~~S~lý~~ad povolil rúbanie iba ~rebierkoulna kplo"che .1.O~'lk~~

.
' . . ' . . I ' e na žiadosf žalovaJ2y"h zrnem !a , ze po,VO I , a
Julra,. ktole· P03v20 elm! . ťr vybraf 1/3 stromov, pri čom zo zlskaneho
lesneJ ploch e . {a. JU a
d
maže byf 100 m' užitkového dreva.
.
l'
re;~ že z dreva získaného na ploche,"na klorej bol o rúbame povo ene,

mohlo sa vymbiť 500-600 kusov ~r~z~~iuvv mal si obstaral' žalobn,k
4. že vymampulovarue .d reva pn
,
vlaslným nákladom.
. '1 fr'n bolo podPodra, sryvnalej, spornou "smJuvou í~yt~J:n~6cl° ~y~úb~f na~ ploehe

~t~t;~~ť,
ru~~:l~!:~~~é~~~:;;'vs!~:oi~i~~~~l~:Sra~~~~b~i~ai~é
b~~;~
povmny zalobm zo rva na s. .' I h
&že tak
drevo na
získať

~ev~o~~n%a;~~a
č:~lej~~~f'~uln~~es~~~ ~~~~!~~y" ~~f~én~o~~tarJl~~~:I~~fob~
nri uzavreru smluvy a muse o ma p
, h

"
k'
{ cenáchsmluvoll stanovenyc .
níka uzavr~t spornu ~pu Pl,
'dvobcieho súdu že žalobník protiMylný Jepreto pravny nazor o .
,
. I
kt· ·úžaloprávne odstúpil od smluvy.
,
Keď však žalobník práv?n: odopiera Zt?frvat
Sp":a~~%ilO;~áva in
,
-"
plniť bez svoJeJ vmy nas ava po
- ,
vam nemozu.' .
' " 1 ~í vrátif žalobníkovi sumu, ktoru im
integrum restttutlO, a mUSla za ova
na kúpnu cenu ':'°kPI rded vbYPllattr1l~ba vyhovef dovolaeej žiadosti žalobníka
Na tomto za a e o o
•
a prisúdif mu závdavok 6000 Ke.

!.

JYa

čis.

14417.

. tku 'e za neoblá. Osoba hospodáriaca na zabranom, leSn?m maje , ']4 'k - 1
.
,....
-t·tn .
o emkovemu uradu podl a § za. c. _ .I
seme predaJU .;Ir eva S. II emuI pZjk . 'tak· zodpovedná ako za poruseme
1920 Sb. z.a n,. sVOJmu srn uvn OVl.
. .
.
.

tii ;

smluvy.

(Rozh. z.31. V. 1935, Rv IV IS/34.)

Civllni rozhodnuti XVII.

1010

-

čís.

14429 -

-

Čís.
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Žalobník, hospodáriaci na zabranom lesr'om majetku zaviazal
dodat' žalovaným firmám z týchto lesov 6000 m' za 65 KČ za I m'
smluveného množstva nedodal však 700 m'. Žalobou domáhal sa .
plalku kúpnej ceny. Proti žalobe podaly žalované firmy vzájomnú zalobll.
ktorou sa domáhaly náhrady škody, ktorú utrpely tým, že žalobník
dreva nedodal.
S úd p r v ~ j s. t o I i c e žal?be~ vyho~el a vzájomn~ zalobu zamietol.
O d vol ar I s uď vyslovIl, ze zalobna pohYadavkaJepoprávepovv',.\,,,i
27.970 K~ 64 h a vz~jom!t žalo?ná pohYadávka je po práve po
30.230 Kc 07 h a odsudll zalobmka na zaplatenie 2.259 Kč 43 h.
N a j V} Š š í s ~ d do.volacie žiadosti 9boch slTán zamietol. Dolyčne
dovolaceJ zladostl zalobmka uVledol medzl iným v d 6 vod och svojho'
rozhodnutIa:
~ Žalci~ník l'red odv?lacím súdom nam!etal, že nárok žalovaných na
odskodn~ me Je'po prave, lebo sa .zakl!,da na neplatnej smluve, pretože
uJed~any p~eda). dreva nebol ohlaseny štá~nemu pozemkovému úradu
podla § 4 zak. ClS. 118/1920 Sb. z. a n. Je sIce pravda, že táto okolnost'
p~tvvdená ~bvodovo~ úr~d?vňou štátne!1O l'0zemkoyého úradu, má po:
. dl aCltovaneho § v zapal!, ze smluva ma by! uznana za neplatnú žalobník sa však mýli, majúc za to, že je preto zbavený zodpovednost/ za porušenia smluvných závazkov.
Povinnosl' ohlásil' smluvu podYa § 4 cit. zák. zaťažovala žalobníka
a keď ju zaneclbal, ide o jeho zavinenie, ktoré následky ho postihujJ
práve tak ako akékoYvek iné porušenie smluvy v smysle obcodného zákona, to znamená, že je povinný nahradiť svojmu smluvníkovi škodu
a to škodu skutočnú a aj ušlý zisk (§ 272 obch. zák.); má preto žalovan';
strana voči n~mu ako strane vinnej na neplatnosti smluvy tie isté nároky ako by islo o smluvu platnú.
čís.

14429.

D1žníkovu neschopnosť plniť splatné závazky v smysle §§ 1 a 69
konk. por. treba posudzovať podl'a všetkých okolností a treba uSúdiť
že jq ID,ked' dlžník nemá platobných prostriedkov a nejde len: o
prechodný nedostatok.

ich

(Rozh. zo 6. VI. 1935, R IV 181/35.)
Návrhu veriteYa na uvalenie kOllkufL.u na majetok holičského majstra štefana M. s ú d p rve j s t o I ce vyhovel rek u Tzn Ý s ú d ho
zamietol z týchto do vo d o v: Kosvedčeniu ne~chopnosti platenia dlž'
níka nepostačuje, že veriteY viedol pTe svoju jJohYadávku exekúciu
t'ez~spešne, a to tý~ menej u živnostníka, kde základ schopnosti platenia
me Je vo vynose majetku, ale v zárobku z práce. NavrhovateY neosvedčíl
tedy ani neschopnosf platenia dlžníka a ani to, že neschopnosf platenia je
trvalá. V dosledku toho jeho. návrh postri'!da náležitosti § I a § 69 konk.
por., čo mala vzápatí, že návrh veriteYa bolo treha zamietnut'.
N a j v y Š š í s ú d obnovil usnesenie súďu prvej stolice. D 6 vod y :

D1žníkovu neschopnosť platenia treba posudzovat' podYa všetkých okolností a treba usúdil', že je tu, keď dlžník nemá platebný prostriedkov
a nejde len o prechodný nedostatok takých prostriedkov.
Vyslúchnutý dlžník uznal jestvovanie pohl'adávky navrhovateYky 0kresnej nemocenskej poist'ovne, prihlásenej sumou 1994 Kč 30 hal. titu10m invalidného a starobného poistného a nepopieral, že proti nemu vedená exekúcia ostala bez úspechu. Z pripojených prihlášok berného úradu ide na javo, že jeho nedoplatok na daniach vykazuje 2971 Kč 98 h.
a 98 Kč, okrem toho dYa vlastného udania dlhuje Sl. banke 1400 Kč
a okamžite nie je schopný platit'.
Z toho, že jeho dlh na poistných príspevkoch a na daniach vzrástol
na tak značnú sumu, hod ako holič prevodzuje len menšiu živnost', je
zrejmé, že jeho dlhy vznikly za dlh~iu dobu, a že tu n,ejde It;n o ~re
chodný nedostatok prostriedkov, ale ze Jeho neschopnosf platIt Je mzu
trvalého.
Sú tu tedy dané predpoklady § 69 Iwnk. por. a bolo treba na rekurz
veriteYky zmenit' napadnuté usnesenie a obnovit' usnsenie súdu prvej
stolice, ktorým bolo žiadosti o uvalenie konkurzu vyhovené.
čís.

14430.

Ustanovenie služobnej smluvy, že zamestl1anec v príparle, že pre ..
stúpi ku konkurenčnému podníku, stráca nárok na provízie ZG smlúv
ním uzavrený'ch, neprieči sa dobrým mravom.
(Rozh. zo 6. VI. 1935, Rv IV 146/35.)
Žalobník bol zamestnaný u žalovanej pobt'ovne ako poist'ovací agent
na províziu v obore poistenia životného a poistenia elementárneho. V slu·
žobnej smlu~e bol o stanovené, že prestúpením ku konkurenčnému podniku stráca žalobník nárok na provízie. Ku dňu 1. januára 1930 prejavil
žalobník že vystupuje zo služieb žalovanej poist'ovne dotyčne oboru
životnéh~ poistenia, prestupuje dotyčne tohoto oboru do služieb poist'ovne
P. že však dotyčne oboru poistenia elementárneho ostáva naďalej v službá~h žalovanej poisťovne. Nato žalovaná poisl'ovna prejavíla, že so žalobníkom zrušuje služebný porner vobec. Žalobou domáhal sa žalobník
zaplatenia provízií.
'
S ú d p rve j s t o I i c e žalobu zamietol, o d vol a c í s ú d jej
čiastočne vyhovel.
Na j v y Š š í s ú d obnovil rozsudok súdu prvej stolice. O 6 vod y:
Právni poměr stran je určen smlouvou z 1. kvetna 1927 a jejím dodatkem z 9. ledna 1929, kterým se stanoví, že přestoupením ke konkurenci zanikají veš ker é nároky na provise v ů b e c .
Obsah této smlouvy i dodatku je nesporný a není také pochybnosti
o tom, že pojišťovna P., ke které žalobce přestoupil, je konkurenčním
podDílcem žalované pojišťovny, neboť se zabývá stejnými obchody.
Přestoupením ke konkurenci, jehož důsledkem bylo pak propuštění
z oboru, ve kterém žalobce chtěl dále pracovati pro žalovanou pojišt' ovnv,
64'
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1012

st,:lo. se ~či'-Iný!n výše zmíněného ustanovení "mloUvy jehož d 1
l~cuje Kazdy narok na pro vIse pl'estoupivšího jednatel~ al' p ~~?V
kekoliv jeho předešlé činnosti a důvodu.
'
oc aZI z
'. Názor žalobcův, že řečené ustanovení ~L,louvy o ztrátě provisí
pl estoupem ke kon~wrencl, !e neplatné, protože se příčí dobrým
uzr:aÍ1 n~l}e, ne~ot I platne právo chrání zamčGtnavatele
lene ,soutezl zamestnance mimo jiné i tím ZlJůsolem, že vvv:u' ouv.
zames!na~ce~ ~edovoleně, n!! vla,s,tní ~čet, převádí na ~!~~~~t~;:~~~::~é
pak!l ze LO zada, ve kteremzto pnpade také veškeré majet 'wv' 'h Y
z prevedených obchodů připadnou zaměstnavateli třebas 'by' , de VY,Odl
• bm' oh
'
!
osplva y
p o zrušvem' ~ 1,:ze
pomem
a byly založeny 'prací Ponev~dz zaloba podle smlouvy není odůvodněna,
soud zamltl a proto bylo jeho rozsudek obnoviti.
čís.
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Arendá!or ~abra~ých nehnuteťnosti, klorého arenda pominula v dóskrateneho pmlelu, uskutocneného vo forme kúpopredajnej med,'
1l1aS~nlkom a prídelcoffi uzavrenej a štátnvm pozemkovým úradom' seh ~I
!enej :m,!luvy, má proti vlastnlkovi práve taký nárok na odškodné v:~
mveshcle a m~!iorácie, ako by mal podl'a náhradového zákona keb
bol arendovane pozemky prevza! štátoy pozemkový úrad.
'
Y
sledk~

(Rozh. zo 7. Vl. 1935, Rv lil 301/34.)
hŽalo~ník ,domá~al s~ žalobou zaplatenia dlžného arendovného od

~e nutel ~o'sh, d!,ny~h za~o'.'aném~ do arendy. Proti tomuto -nároku

;.zn,teSol zal,ovany vzaJomn~ z~lobny n,árok na náhradu hnojenia a invesIC11, pakta: mU'pn skoncem arendaln~ho pomern neboly nahradené.
v Sud .prvej sjol~ce, uznal vZ:'lJomný žaloboý nárok len dotycl!e hnOj,IV, o d vol a C I vS u d u~nal ai n<\rok na náhradu tých inveshm,. ktorych l1,:hrada by zalovanemu pnsluchala, "ebv bol nehnutefnosÍl prevzal Sbtny pozemkový úrad.
"
v o ~ ya:i vy š š í . s úd dovolaciu žiadosf žalobníka zamieto!. O óMedzi ?tranami je nesporné, že listinou z 30. apríla 1922 na dob'!

~ 2 hospodarskych r?kov, na čiastku zabraného vefkostatku so súhlaso~

S!atneho p'0zemk~vebo uradu uza'.'rená arendálna smluva v dosledku
vypovedl ,oholo ur~du hola predcasne zrušená vyprázdnením celého
predmetu .ar~ndy dnotp 1. októbra roku 1926. Je nesporné, že státuv
poze~kovy urad podl a k o n e č n é h o výsledku prevádzania ozen11.0veJ reformy 'pr~vzal pre štát viičšiu čiastlm predmetu arendy Pvo vý~~le 418 kat. jutar 199 sl,:h, že I?enšb šiastha vo výmere 143 kat. iutár
268 stah poradom skrateneho p~l'delu kupuopredajnou smluvou zo' dňa
. nove~ra 1926 bola so suhlasom státneho oozemkového úradu
Tozefovl'
O .. a ,'e nes porne"
odoredana
N., I adlsbvovl N. a .
ťtk' 'j r Jozefovl
k'
'
I o up!.e}a ~!lUU cenu 210.000 Kč zapla@ žalobníkovi. Te ko - 'v ~
nesporne, ze Štah'y pozemkový Í'rad previedol oceňovacie pokračo~~~~~

7"

v ::i11ysle ustanovenia náhradového zákona a ostatných zákonných norieru prevádzania pozemkovej reformy íen na nín: skutočne prevzatej
váčšej arendovaných nehnutefností (418 kat. jutár 199 siah), že žalovaný ako bývalý arendátor len z tejto čiastky dostal od štátneho pozemliOvého úradu nahradef!Ý náklad za strojené hnojivá v smysle ustanovení
§ 43a) náhrad. zák. (III. odst.) sumou 9.000 Kč a titulom meliorácií
ďalšiu sumu 4.000 Kč, a konečne že dotvčne Benšej čiastky, odpredanej
Joze!ovi N. a spol., nebol o prevedené šti>.tnym pozemkovým úradom oce·
úovarie pokračovanie a nebola z tejto čiast,y predmetu arendy priznaná
a vyplatená žalovanému titulom investícií alebo meliorácií žiadna náhrada.
Aréndálna smluva bola ujednaná medzi spDrnými stranami so súhlasom Šlálneho pozemkového úradu už za trvania záboru (30. apríla 1922)
a to s výhradami, ktoré ustanovujú záko)Jué normy prevádzania pozemkovej reformy. Žalovaný v d6s1edku tejto olwlnosti musel síce počítať
s pred,časným zrušením arendy pred ukončením smluvenej arendálnej
doby a nemože podfa § 50 a) náhr. zák. v doslove novely č. 220/1922
Sb. z. a n. zo smluvy samej a na základe iej ustanovení odvodzovať
odškodúovaCÍ nárok z dovodu tohoto prec1časného zrušenia, avšak nemožno mu upreť právo. aby ako arendátor zabraného vefkostatku neuplatňoval nárok na náhradu hodnoty ním vykonaných investícií a meIiorácií, avšak len potiaf a po tú výšku, pokiaf a po akú výšku mu tento
nárok priznávajú práve zákonné normy o prevádzaní pozemkovej reformy.
Tento nárok v súdenom prípade právom je uplatnený proti žalobníkovi, lebo - ako už bolo vyššie vyložené - i'lastka predmetu arendy,
odpredaná Jozefovi N. a spo!., a na nei vykonané investície a meliorácie
neholy predmetom oceňovacieho pokračovania, a keďže určenie kúpnei
ceny aj pri skrátenom prídele podliehalo schvaYovaciemu pokračovaniu
štátneho pozemkového úradu, žalobník určenou kúpnou cenou va skutočnosti odškodnený bol celou prípustnou protihodnotou odpredaný~h
nehnutefností, zahrnujÍ1cou však v sebe aj čiastku takého nákladu aren·
. dátora, ktorého náhradu pri neodpredanej prevzatej čiaslke predmetu
arendy štátny pozemkový úrad žalovanému už uznal a vyplati!.
Odvolací súd preto v súlade s ustanoveniami platného práva uznal
vo svojom medzitýmnom rozsudku, že žalovaný má nárok na náhradu
investícií a meliorácií vo všeobecnosti potial', pokiaf by boly bývaly tie10
priznané žalovanému v prípade, keby bol prevzal štát ai čiastku arendovaných nehnutefností, odpredaných Jozefovi N. a spoločníkom.
čís,

14434.

Keď bola proti obciam alebo ústavom, úvedenym v čl. XI. zák. č, 123/
1923 Sb. z. a n. navrhnutá exekúcia na hnute.!'né veci bez bližšieho
označenia, treba exekúciu povoliť a teprve po jej výkone - ale eŠŤIi'
pred jeho schválením - dožladať okresný úrad o prejav, či a poki2,1'
je na zabavené hllutel'n()sti prlpu.stná exekúcia bez ujmy verejných
záujmov.
I
(Rozh. zo 7. VL 1935, R IV 86/35.)

1014

-

Čís.

14439-

Žia~osť o povo1enie exekúcie proti Okr~8llej nemocenskej poisťovni
v R. s udp rve I s t o II c e zamletol z dovodu že vymáhajúci veritel'
~epreukázal súhlas príslušného okresné~o ú:ad~ podYa čl. XI. zák.
c. 123/1923 ~b. z .• a ~. R e ba z n y s tl d napadnulé Usnesenie'
»~mem1« tak, ze ulozIl sudu prvel stolIce, aby prejav okresného úradu
sam zaopatnl.
N a t v y š š í ,s ú d ;la dovolací rekurz ~snesenia ob och nižších sú.
dov Zl uSll a prvemu sudu u10zIl, aby o navrhu na povolenie exekúcie
znova, rozhodol bez,ohYa;Iu na, dovod, z ktorého h,o zamielol. D o vod y:
. Na~or ,rekurzneho s~du, .ze pred rozllO;Inuhm o povokní exekúcie
ma byt !- upl.du opatreny pre]a~ okres~él!o.uradu, bol by správny, keby
v exekucne] zwdostr boly oznacene urclte clastky majetku na ktoré má
býť exekúcia vedená. V tom príp:lde by bolo podYa' čl. )0. Č. 2. Zá'l
~. 123(1923 ~ž povolenie ex~k~cie závislé ~d toho, či okresný úrad pr~:
]avIl, ze exekuCla na beto urclte maIetkove clastky je prípustná. - CHo,
vaný zákon neukladá však okresnému úradu, aby sám vyšetril a udal
nam,iesto ,":ymáhajúceho veritel'a! na l~torý m,ajctok exekúta má byť ve.'
dena, ,exe~ucla, ale I~n, aby p.r~]avll! CI exelm~la, vedená podl' a návrhu
vymanaIuceho ventel a na urclty maIetok exekuta, je prípuslná.
.Preto, ,keď - a~w v,súden?m prípaC:~ -; nie je v návrhu na povo.
leme exe,kuCIe udany urcdy maIetok, ktory ma byť postihnutý exekúciou
ale e~~kuci~ je navrhnut~ na hnutel'né veci bez ich bližšieho označenia:
~x,ekucIa ';la '~yť p~vole~a a,teprv po z~bavení hn~tel'~ostí, ale ešte pred
]e,lO schvale,mm ,m,a byt vyz,ladany p,re]av ?!,rec,neho uradu, či a pokial'
n~ zabavene urede veel mozno vlest exe1mclU bez ujmy verejných Z1'
uImov.
čís.
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Zvýš:nie odmeny advokáta poclPa § 7 vlád. nar. č. 95/1923 Sb. z.
a n. plat. len do!yčne úkonov, vykonaných v pokrai5ovaniach tam uvedenýc~. Výrazom )}V nespornom vůbec« treba rozumeť len nespomé
pokracovanie s ú cl II e, nie však výkony mimosúdneho pokračovallia.
.
(Rozh. z 12. VI. 1935, Rv III 318/34.)
V spore o zajJlatenie, palmárneho účtu podal žalujúci advokát proti
rozsudku odvolaC!eho sudu dovolanre, v ktorom sa domáhal zvýšenia
sumy jemu prisúdenej.
N a j vy š.š í s ú d tMo dovolaeiu žiadosť zamietol a uviedol medzi
íným v d o vod o e h svojho rozhodnutia.
V <§ 7 ;,ládneho ~ariadenia č; ?5/1923 Sb. z. a n. sú uvedené popokraeovama, v ktoryeh sa zvysuIe odmena advokáta za společníkov
v spore; z tohoto ustanovenia neplynie však, že by aj za práce advokátske
konané v iných než tam uvedených pokračovaniach, prípustné bolo be~
z,,:lášlnej vol'nej úmluvy (§ 2) účtovat' primerané % za společníkovo
Vyrazom »V nespornom voltec« myslí vládne nariadenie v § 7 (2) len
nesporné pokračovanie súdne, a nie výkony v pokračovaní mimosúdnom
(Sb. n. s. Č, 11.324).
.
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Ustanovenie § 21 vyr. por. platí aj pre ručitefov, Idorí sú povinni
so1idáme s dlžnmom, a o takom dlhu, na ktorý dlžnlk vydal už
pred zavedením vyrovnacieho pokračovania zmenku, splatnú však teprv
za vyrovnacieho pokračovallia.
platiť

(Rozh. z 18, Vl. 1935, Rv lil 279/34.)
Aurel R. a jeho manželka boli v obchodnom spojení so žalobníkom
a podYa vyúčtovania boli mu dlžni 78.420 Kč 80 h. Za tento dlh prenal
ručenie žalovaný. Aurel R. a jeho manželka zaplatili dúa I. apríla 1932
15.000 Kč. Proti žalovanému bolo zavedené vyrovnacie pokračovanie,
v ktorom tento prihlásil ako svoj dlh voči žalobníkovi 63.420 Kč 80 h.
Žalobník domáhal sa žalobou zistenia svojej pohfadávky voči žalova·
nému v sume 78.420 Kč 80 h a zaplatenia vyrovnacej kvóty z tejto sumy.
O b a niž š i e s údy žalobu zamietly.
N a j vy Š š í s ú d rozsudok odvolacieho súdu zmenil a zaviazal
žalovaného, aby zaplatil žalobníkovi 5.850 Kč, ináč žalobu zamielol.
Dovody:
podra stavu veci, zisteného odvolacím sú,~om, po zlikvidovaní komi·
sionárskeho obchodného spojenia medzi Aurelom R. a jeho manželkou
a žalobníkom v decembri 1931 ostali Aurel R. a jeho manželka dlžni
žalobníkovi 78.420 Kč 80 h, za ktorý dlh žalovaný prevzal ručenie a!w
solidárny dlžník. Proti žalovanému bolo 3. februára 1932 zavedené vy·
rovnaeie pokračovani~, ktoré bolo skonče;-té prijat!m .45«0 "kvóty., ,
Majetkový stav zalovaneho, do ktoreho patn a] zavazok rucemm
prevzatý treba zistiť ku dúu zavedenia núteného vyrovnaeleho pokra·
čovania.' Závazok žalovaného ako ručilefa riadil sa ledy podYa toho,
koYko činil dlh priameho dlžníka v deú zavedenia vyrovnacieho pokračovania (§ 9 a 21 vyr. por.).
.
.
Podl' a vyúčtovania medzi žalolmíkoI?1 a medzi príamymi dlžníkmi či
nil dlh týchto koncom decembra 1931 ho,e uvedenu sumu.
Podra svedeckej výpovedi Aure1a R. malí dlžníci zaplatiť na túto
pohl' adávku 15.000 Kč, a to 2.000 Kč ihneď a 13.000 Kč 1. apríla 1932.
Je nesporné že ~alobník dostal 2.000 Kč na lúlo svoju pohl'adávku kon·
com decembra 1931. O túto sumu 5a tedy bezpodmienečne snížila jeho
hore uwdená pohfadávka ešte p'fed zavedením núteného vyrovnacieho
pokračovania na 76.420 Kč 80 h.
Je otázkou, či 13.000 Kč bolo platené priamymi dlžníkmi pred zavedením aleboaž po zavedení vyrovnaciellO pO!'l'-".čovania.
Odvolací súd na základe svedeckýeh výpovedí Markusa B. a Aurela
R. zistil že tÝch 13.000 Kč bolo vyplatené žalobníkovi dIla 2. januára
1932 a ~yslovil, že v čase zavedenia vyr?vnaeicho pokrašovElnia p.oh~a·
dávka žalohníka čínila o 15.000 Kč mene], tedy 63.420 Ke 80 h a ze za·
lovaný ako ručitel, ktorý sa vyrovnal, je pOVinný platil ~vótu len z tej
s\tmy, leho závazok povodného dlžníka v ó'se vyrovnama len po uve·
denú výšku trval.
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Toto zistenie čiastočne nekryje obsah spisov čiastočne sa zak 1ad'
mylnom pravnom posúdení zistenej skutočnosti
. a na
. Podl'a svedeckej výpovedi Aurela R. mali s~mu 13 000 K~
.
. dl'ZmCl
,. I . apn'I a 1932 a je nesporné že Marku<om
.
]'r
o ,lann
B Cd zap
k' lahť.
~yplata ':3.000 Kč dňa 2. januára 1932 s~ stala takÝm s Ósobo~~a~a
I"naml dlzmcl po pokonaní, uskutočnenom so žalobníkom aali žal bzoe
kOVl zI?enky, ktore žalobník, opatrivší ich svOjÍ1:l podpis~m esk~n~ l1tj'
v Januan 1932.n D. banky a obdržal na tielo zmenkv 13 000 K~ kra.
zmenky b?!y pn~mymi dlžníkmi dňa 4. apríla 1932 vypl~tené. c, ore
1 Po?cvac podla svedka Aurela R. maIi zaplatiť dlžníci 13000 Kč d~
.. apnla ~ 19.31, ,tá!;) Suma v januári 1932 ešte ani sročná neb~la a neb~~a
umltwy,.ze zal~omkmal. dostať tieto zmenky ako platenie. Keď žalobníko
~:tOry bez, podplsal tlelO Jemu dané zmenky ~ tým aj on sa stal zmenko~' .
,.~ylazanYl}1, vyzdvIhnu 1 na beto zmenky dna 2. januára 1932 13 003
K.c, nemozn? toto považovať za platenie 50 strany dlžníkov stavši'
dna 2. Janyara 1932. Uvedená suma bola VY]Jlatená priam~i dlžnn sa
len 4. apnla 1932, keď pnami dlžníci žalobníkom eskontované zme~~l
u banky za p lat11l.
. •1
• Preto mylným použitím ma!eriálneho právazisti1 odvolací súd ~
za~obník,o~držal dňa 2. januára 1932 13.000 Kč ako platenie od pri~:
m, ch dlz:l1kov na lch dlh a preto mylne zistil, že dlh priamych dlžníkoy v case zavedema vyrovnaC1eho pokračovania činil 63 420
Kc ~O h, ]e~o podl'a horeuvedeného činil v tom čase 76.420 Kč 80 h·.
Zalovany sa vyrovnal dotyčne svojho závazku, jestvovavšieho v čase
zaved~ma vvrov1!acleho pokračovania, 1. j. že zo šumy 76 420 K' 80 h
zaplati 45 % ~vo:u v ~mysle ponúkn'ttého vyrovnania. Úalšie p~atenia
dlUheho sohd~!nehodlzml<a,po zaye~eni vyrovnacieho pokračovania len
tak by m~ly ?cmok. na kvot~l?y ::avazok zalovaného, keby prevyšoval
55%( pohladavky, JestvovavseJ v case zavedenia vy,rovnacíeho pokračo~
ma 21 vyrov. por.).
. Poneváč~priami dlžníci zaplatili 13.000 Kč len po zavedení vyrovna,
cleh? pokr~covan~a, toto platenie nemá žiaden účinok na závazok žalovaneho _a zalobmk ~moho! pr!hlásiť svoju pohl'adávku do vyrovnania
~ s.u me /6;420.80 Kc a ma 'pravo na to,aby žalovaný zwplatil jemu 45%
",otu z te]to sum~, v ~toreJ dlh pnamych dlž[1íkov v čase zavedenia vyrovnaC!eho pokracovama trval.
~ P~nevá~ p(Jdl'~ schyáleného vyrovnania žalovaný mal zaplatiť 1''0'
~lednu spla!ku I; Januara 1934, a tak do skončenia odvolacieho pokra'
co~ama cela kyota ,mala b;ť už zapla,tená, bolo treba zmenením roz,
sudku odvol. sudu zalovaneho zavlazat podl'a výroku tohoto ro.zsudku
Zl~tenie, číse)nosti P?hl'adávky, žalobníka je len vecou počítania z ne:
sp~rnych sum. Zalyvany uznal kvotu zo 63.420 Kč 80 h, mal však platiť
kvotu zo~76.42? !<c 80 h;, di!er~ncia je 13.000 Kč, z čoho 45% činí sumu
5.850 Kc, ktoru zalo·vany ma este zaplatit'.
čís. 14456.
Odcudze~ím v! n k tl lov a 'll e j vkladnej knížky nebola odcudzená
vk!a~om VYladrcna hodnota (pre výpočet poisťovacej náhrady smeroUalna).
(Rozll. z 18. VI. ! 935, Rv III 444/34)

Zalovaná poist'ovna poistila žalujúcu stranu proti škodám z krádeže
vlámaním a to proti poškodeniu dvoch železných ohúuvzdorných pokladníc po Kč 3.0?0 (dovedna po výšku Kč 6.090) a proti ,l(1:~dái hotorych
peňazí, cennych paplerov, kupony, losov,
spontelmcnych knlZlek
v týchto dvoch pokladniciach uložených 1'0 výšku 100.000 Kč. - V noc!
dňa 30. septembra 1932 bola jedna z poistených pokladnic vylúpená
a bola znej odcudzenáhotovosť 37.680.20 Kč. Na pokladnici bola vlámaním sposobená škoda 1.200 Kč, tak že celá škoda vlámaním sposobená
a pod poistenie spadajúca činila 38.880.20 Kč. Zlodeji holi vypátraní
a žalobkyni bolo vrátené 9.348 Kč, tak že konečná škoda činila 29.496.20
Kč. V čase krádeže bola vo vylúpenej pokladnici len hotovosť 37.680.20
Kč. V druhej pokladnici boly v deň krádeže dve vinkulované sporitef,
r,ičné knižky a to jedna na 250.000 Kč, druhá na 80.000 Kč, tedy do:
vedna na 330.000 Kč. Zalobkyňa domáhala sa žalobou zaplatenia svoje]
škodY a to zaplatenia odcudzenej hotovosti 37.680.20 Kč s úrokami pri
odpoČítaní vrálenej sumy 9.348 Kč a zaplatenia 1.200 Kč ako náhrady
škody spósobenej na pokladnici. Žalovaná strana zapierala nárok žalujúcej 'strany dotyčI!~ 8.896 Kč, č~o do splatnos.ti, dotyč~le 2~.340.20.!<č
čo do základu a vysky. TvrdIla, ze vlllkulovane vkladne klllZky, zne]uce
na 330.000 Kč, treba započítat' do poistených predmetov a počítala na
tomto základe hodnotu poistených vecí sumou 367.680.20 Kč (1. j. knižky
sumou 330.000 Kč a hotovosť sumou 37.680 Kč). Keďže poistná suma
činila len 100.000 Kč, vypočítala odškodné podYa §§ 478 a 480 obch.
zák. a §§ 12 13poisť. podmienok podTa rovnice 367.680.20 Kč: 100.000=
28.296 (1. {. ukradnutá hotovost' 37.680.20 Kč minus vrátená suma
9.384 Kč) :X takže vychádza 7.996 Kč. K tejto sume pripočítala žalo'
vaná náhradu 'za poškodenie pokladnice 1.200 Kč, tak že vychádza podfa
nej 8.896 Kč, ktoré zaplaliť hola ochotná, avšak len 14 dní potom, až
bude žalujúcou stranou uznaná alebo súdom určená (§ 18 poisť. podm.).
S úd p rve j s tol i ce žalobe vyhovel. D o vod y: Sporná je medzi
stranami otázka či vinkulované knižky treba započítať do poistených
predmetov alebo' nie. Text poisťsmluvy znie doslovne: »Za hotové peniaze,cenné papiere, kupóny, losy, sporitel'ničné knižky v~amknutých
dvoch shora uvedených pokladniciach po výšku 100.000 Kc«. Je vecou
súdu zistiť či vinkulované vkladné knižky patria medzi hodnoty v smlu,
ve uvedené. V rozhodnutí Č. 2835 Sb. n. s. tr., zaoberal sa N aj vyšší súd
s povahou sporitefničných knižiek a odóvodni! ohšírne, že nevinkulovaná
vkladná knižka má povahu papierov majitel'ovi svédčiacich, kdežto vinkulovaná vkladná knižka nie je nositel'kou pohl'adávky proti peúažnému
ústavu totiž nic je cennýmpapierom, ale len jedným z prostriedkov k realizova~iu pohl'adávky, na ktorú znie. Taká vkladná knižka vohec nie je
určená k obchodu je v rukách každého driitel'a len papierom legitimač
ným, ktorý je sám' o sebe hezcen~ým. Už z to~o ~y~lývaJ že sporné vink"\lované knižky nemožno pokladat za ;;spontel mcne kmzky" v texte pOlS!.
smluv uvedené a to tým menej leho poisťovna kategoriu »sporitel'ničné
knižky« zaraď~je medzi ostatn'é. poistené pre~mety: »Hotoyé plniaze;
cenné papiere, kupóny, losy«, to~ J~t medzl ~tal'e~hodn~ty, ktore ~u typICk~
cenné papiere a k obchodu urcene. Keďze vsak vmkulovane vkladn"
knižky lakého charakteru postr3.dajú, treha vysloviť, že poisťOvacia smlu-
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Va sa í.ch lidJika. Toto stanovisko zodpovedá a' rir d '
,
CItu a ~Ivo!nel praxi. Ak mám vkladnú knižku J/ak ~o~~~~~'%i~~~~emu
kUl?vat" uClml som tak preto, aby som pri prípadnej strate knižk v~n
chran~ny pro II stra!e vkladu ~ nie je treba, aby som takú knižku dal .01
P?lstlt .proh !uadezl ylamanIm. Správnosť tohoto stanoviska uznáv~st~
vsak aj 'p~lstovacle ustavy samy. Tarifa, pre poistenie proti vlámanl u
pre pOlSt. ustavy na 'Slovensku platná predpisuje v oddieli VI (k
IP
ne! ~bchody, nem?~;. Pois~ovne) pre 'vinkulova'né sporitel'nič~é t~~~::
pren,ne o ,50% ?Izsle nez pre vinkulované sporitel'ničné knižk'
.Y
ttor~llalI ta ~sta sadzb~. ak~ pre h~tové peniaze, valuty, kupón~' a1~e
su e?om pnpade pouzIla zal ovana strana pre všetk' shora :ad ;
. pOI~tene hod;lOty tej istej sadzby, Aj táto okolnosf je Plntm dóka~v. ene
m
!o, ze sI;0rne vinkulované knižky neboly poistené. Márne sa snažt ~a
zalovana .'~trana vysv~tJovať, že rozdiel medzi vinkulovanou a nevink~e o
~anou'~nIzkou poz?stava vlastne len v otázke ťažšej resp. l'ahšej možno~~;
h reahco,:am~ kmzk!, a marne, p.oukazuje na to, že zlo dej knižky by' mo,o~ aj ,falsovat POdPIS, na k.tory Je vklad viazaný a týmto spósobom vklad
vy rat. ProtI tomut? nech Je len torko podotknuté, že peňažný ústav b
anI nebol hberovany, keby vmkulovaná knižka na základe zfalšov 'hY
POdPISU bola realizovaná. Z uvedeného vyplývá že v súdenom r~ne o
a
treba, oz?ačiť ak? poistené predmety len hotové' peniaze vláma%í:
hnute ,a. Je ~ret~ zalovaná strana povinná škodu v plnej 'yýške l'ahraJ}
ponevac pOlstna suma je vyššia, než hodnota ukradnutých pr~dmet~v'
O cl vol a c í s úd tento rozsudok potvrdil.
.
, Na j vy Š š í ~ ~ d dovolacej žiaclosti vyhovellen čo do úrokov z ri~uddenel ,sÍl~y, mac dovolaciu žiadosť zamietol. Zamietnutie dovolfceJ'
Zla oSÍl o d o vo rl n II takto:
P?dl'a, nesporné~o predn~su strán, započítala žalovaná poisť ovna pri
vYP~cltam odskodneho medzl pOlstene hodnoty aj vklad 330.000 KV
kto;y ~nely v;nkuI~vané }po,ritel'ničné knižky v druhej poistenej po~lad~
mCI v case vlamama ulozene .
. Je tll?y sporrozhoduj~cou otázkou, či bol poistený tento vklad a nie
otaz~a, Cl. sa pOlsteme vztahovalo aj na iný hmotný záujcm žalobk ne
ktor~ by zal?bkym,odcu;Izením vinkulovaných knižiek mohol vznikKúť'
ktoreho sa vsak pntomny spor netýka.
'
• Touto d~uh.ou otázko~ sa niž~ie. ~Ú?y ne.zaobe~aly a preto kh zistenie,
ze na. sporne vmkulovane spontel mcne kmzky pOlstenie sa nevzfahovalo
t~eba vykla;Iať tak, ,ž~}'l~lad .!,a vinkul?vané knižky nebol poistený, leb;
\l~kulovane spontel?ICne kmzky me su papierom majitel'ovi svedčiadm
a ,ze preto odovzdamm vinkulovanej knižky sa vlastníctvo vkladu ne re:
vw?za a t,ak odcudzením sporitel'ničnej knižky nebola odoudzená vkla90m
VYJadrena hodnota, ako to nižšie súdy podrobne a správne odÓvodni1y.

1.:'
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,I. Ust~l!-0v~ie odst. 3 čl. XXXV zák. č. 54/1932 Sb. z. a n. o snízem ~dpoclvnych ~ ,za?patrov~cfch p~~itIliov pozostalých po bankových
zame~tnancoch vztahuje sa aj na· poZltky, ktoré boly smluvené medzi
v

bankou a pozostalými; netreba, aby boly smluvené priamo medzi bankoU a bankovým zamestnancom.
II. Ustanovenie odst. 3 čl. XXXV zák. č. 54/1932 Sb. z. a n. nedáva
banke právo, aby odpočivné a zaopatrovacie požitky pozostalých, na
platenie ktorých sa dobrovol'ne zaviazala, celkom zastavila.
III. Meritkom, na akú mieru móŽJu byť odpočivné a zaopatrovacie
požitky pozostalých podl'austanovenia odst. 3. čl. XXXV zák. č. 54/
1932 Sb. z. a n. snížené, sú odpočivné a zaopatřovacie
'I' o žit k y, určené právnymi předpismi o penzijnom poistění zamestnancov, bez o!Jl'adu na to, či dotyčný pozostalý mal by nárok na d ó ch o d (rentu) penzijný podl'a predpisov o penzijnom poistění zamest ..
nallCOV alebo len na výplatu jednej sumy.
IV. Keď výška odpočivných a zaopatrovacích požitkov pozostalých.
po bankových zamestllancoch neprevyšuje výšku odpočivných a zaopatrovacích požitkov, určených predpismi o penzijnom poistěni zamestnancov, nie je banka oprávnená sn/žíť kh poema odst. 3 čl. XXXV zák.
č. 54/1932 Sb. z. a n.
(Rozh. z 21. Vl. 1935, Rv III 35/35.)
Žalobu, ktorou domáhala sa žalujúca vdova proti žalovanej banke
platenia penzie, s ú d p rve j s t o I i c e zamietol, o d vol a c í s ú d jej
vyhovel. D ó vod y: Je nesporné, že zomr. manžel žalobkyne Fridrich T.
bol vedúcim riaditel'om žalovanej banky a 'že zomrel dňa 18. júla 1926.
Je ďalej nesporné, že žalobkyňa a jej dieťa podl'a platných právnych
predpisov v čase úmrtia Fridricha T. nemaly právneho nároku na zaopatrovacie požitky z penzijného poistenia zamestnancov od penzijného ústavu. - Je nesporný obsah yýťahu z protokolu správnej rady žalovanej
strany zo dňa 23. novembra 1926, podl'a klorého správna rada žalovanej
sa usníesla, že pozostalej vdove po nebo Fridrichovi T. vyplatí žalovaná
banka na jeden ro'k t. j. od júla 1927 celé požitky, klaré mal zomr. Fridrich T., t. j. mesačne 6.000 Kč a potom od 1. augusta 1927 bude platil
žalujúcej vdove doživotnú penziu mesačnírch 1.000 Kč a pre jej ·nezl. dieťa až do dovršenia 18 rokov mesačne 500 Kč. Je nesporné, že túto penziu
žalovaná strana od 1. mája 1933 žalobkyni platila. - Žalovaná banka
zastavila penziu, pre žalujúcu vdovu podra hore uvedeného protokolu
určenú, na základe čl. XXXV. odst. 3 zákona zo dňa 21. aprí,la 1932, č.
54 Sb. Z. a n. ako aj na tom základe, že penzia je darom, ktorý mohla odvolať pre hrubý nevďak, ktorý spatruje v tom čine žalobkyne. že vybrala
svoje vklady, uložené u žalovanej banky, ktorým činom tiež dala pomocnú
ruku k lomu, aby žalovaná banka finančně oslábla. - Z nesporného obsahu výťahu z protokolu zasadnutia správnej rady zo dňa 23. novembra
1926 odvolací súd zisťuje, že žalovaná banka voči žalobkyni doručením
jej yýťahu z tohoto protokolu sa zaviazala platiť v protokole uvedenú
penziu, o ktorej sa žalovaná v protokole tom osvedi'uje, že je to minimum,
ktoré móže len zvýšiť a žalobkyňa stratí túto penziu len v prípade novšieho výdajualebo keď znemožní platenie penzie prežalovanú vis maior,
v ktorých prípadoch žalobkyňa nemá proti žalovanej banke žiadného ná-
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roku. Žalovaná tedy mimo týchto dvoch uvedených prípadov bezpodmienečne by mala platiť žalobkyňou žiadanú penziu. Žalovaná v prvom rade
sa odvoláva na to, že mohla zastavil' platenie penzie na základe cit. ustanovenia zákona, ktorý sa vzťahuje aj na tento prípad, nako!'ko žalovaná
je bankom štátom sanovanou a ide o perrzin, ktorá bola smluvená pre
vdovu a pre deti zomr. vedúceho úradníka žalovanej strany, ktorú penziu
platila zo svojich prostriedkov, ktorú preto mohla úplne zastavil' vzh!'adom na poslednú vetu odst. 3 čl. XXXV cit. zák. a vzh!'adom na to, že ako je nesporné - zomr. Fridrich T. nem",l ešte nároku na penziu ani
jeho vdova na zaopatrovacie požitky z penzijného poistenia súkromných
zamestnancov. Žalobkyňa proti tomu - uznávajúc, že žalovaná je banIwu štátom sanovanou a preto sa na ňu vzfahuje cit. zákon - tvrdí, že
na tento prípad sa nevzl'ahuje posledná veta cit. čl., nakofko nejde
.0 takú s m I u v n ú penziu, ktorú mal na mysli zákonodarca pri vydaní
zákona. - Dotyčne otázky, .či penzia a zaopatrovacie požitky, určené žalovanou pre žalobkyňu a jej diel'a v protokole správnej rady, sú smluvné
penzijné a zaopatrovacie požitl{y, odvolací súd zisťuje, že poskytnutir
týchto požitkov sa zakládá na smluve, ide tedy o smluvné penzijné a zaopatrovacie požitky. Pod poslednú vetu bodu 3. čl. XXXV. zákona spadajú
tie penzijné a zaopatrovacie požitky, kloré si vymieni1i pozostalí po ve'
dúcom úradníkovi banky štátom sanovanej a nemusí byť smluva, vysoké
penzijné a zaopatrovacie požitky zabezpečujúca, uzavrená predcnodcom
pozostalých, to jest vedúcim úradníkom samým, leho je samozrejmé, že
eventuálne aj pozostalí po nebo vedúcom úradníkovi mohli si vymócť
u banky také požitky penzijné alebo zaopatrovacie, ktoré dosiahly len na
základe vlivu u banky v prevysokej miere a kloré nadmierne zaťažují ho-o
spodárenie banky. Z prvej vety druhého odstavca yýťahu z protokolu
správnej rady žalovanej banky zo dňa 23. novembra 1926 treba zislil',
že žalobkyňa žiadala o penziu ešte pred 23. novembrom 1926, nakol'ko
sa hovorí v tomto protokole, že vyplatí sa jej titulom penzie to, čo generálny riadite!' jej prisrúbil, tedy žalobkyňa to žiadala a na tom sa usniesla sprévna rada, že jej penziu vo výške v protokole uvedenej platil' bude,
o tom žalobkyňu uvedomila, táto to prijala a penziu na základe toho
poberala do 1. máj a 1933; ide tedy o penziu smluvenú a jej vyplácanie
sa zakladá na smluve, uzavrenej medzi bankou a žalujúcou vdovou
vzhl' adom na služebný pomer, v ktorom bol zomr. manžel žalobkyne.
Bolo by tedy možno podradiť aj túío penziu pod uslanovenie zákona
a mohla by ju žalovaná strana snížil', keby ináč podmien'ky toho tu
boly. - Mylne si vykladá žalovaná strana cit. zákon, že mohla penziu
žalujúcej vdove a zaopatrovacie požitky pre jej dieťa úplne zastavit'
na základe citov. zákonného ustanovenia. To by znamenalo zneužitie
tohoto zákona k lomu, aby penzia, na vyplácenie ktorej sa banka, štátom
sanovaná, dobrovoYne zaviazala, bola jednoducho odňatá. Zákonodarca
nemal a aninemohol mať (akýto cie!' a úmysel, čo vysvitá aj z d6vo'
dovej zprávy ku tomuto zákonu, na ktorú žalobkyňa správne poukazuje,
dra ktorej nemožno vykladať zákon tak, že by vedúci úradníci alebo ich
pozostalí nemohli mať nárok na penziu, a ani tak, že by na základe poslednej vety čl. XXXV zákona mohla banka zastaviť vyplácenie penzie,
na platenie ktorej sa smluvne zaviaza1a. Zákonodarca iste nechcel docie-

, XXXV ákona to aby vedúci úradník alebo. j~ho
!li posledno u v~tou cl. hr d' ~ hnú!' penzijné požitky z penzI]neho
pozostalí, ktofl ~e~o I esf~~~c~v vóbec strah!l penziu, na platemc
poistenia sukr,Ol!myc zam , a z~viazala len preto, lebo nenadobudl!
ldorej banka, statom.~~n~v:ano~a~rovacie požitky podra 'právny~h pxr~~~
ešte narok na penzlJ"
t ncoV Pri posledneJ vete cl.
.
sov o penzijnom pOlstem zame.s na, ad' v ktorých boly smluvené penmyslel zákonodarca len t;at~ake rr~forý~h banka sa nemohla oslobodiť,
zdné ~ ,zaop~trovacle pozll {~e~cdvo'strannej smluve, preto pos~y~ol záponevac sa z,akladal~ nakP a kforé t;eto požitky nadmierne za! azovaly,
kon pomocnu rul~,:., an aI?k
' .
a tým sa slobodily od platema
abY ich mohly snlZl! n.a ,za onr:u ~meruavšak nemožno vykladat' zákon

týčhto vysokých pen~!J~ych pottkov, lebo jeho pozostalí nenadobudli

tak že keď - dotycny zames nanec a VOtk odra penzijného zákona
ešt~ nárok na penzijné a za'l1'at~ovacI~ia°~lníIl penziu a zaopatrovaclé
súkr. zameslnancov - b,an a y mo Oll zaviazala na nulu a tým odopožitky, na plate,:ie, ktorych sa smluv ožitky _ 'ž:alovaná na plateni,
preť vóbec penzl]ne a z~o~~;f~vz~C~~a~rovací~h požitkov v smysle protopenzie ža~obkyne a na a'1926 sa zaviazala smluvou, hocí k ich platedra horeuvedeného na základe posledkolu zo dna 23. novem ra "
niu povinn~ nebola a P?nevac l~tenie zastavit' nemohla, je len ?tázk?u
ného odst. cl. XXXV. zak?,':ť p S m I 000 Kč mesačne pre zaluJucu
či je treba túto penzlu smZI . -;- u a . . ožilkv nie sú vóbec prevdovu a 500 Kč pre jej dieťa a,{Q,_~aopaktorol,vk~C~yPdostávala vzhYadom na
na
. t'
"1 e
11l1ane, sumy a am. nezvvkle VVSOKe
d'"
úradníkovi
penziu v teJ. IS
el vys_{,
dnešné pomery vdova po ve ,uf~m
dfa toho je ('asove obmedzene
a platenie zaopatrova~lsh I POZI .0;1a~~t' pre diel'a zaopatrovacie požitky,
a prestane za;lazanoS! za ov~teJ I u Penzia v protokole správnej rad~
keď toto dovrsl 18 bro j {~~~~Ob~~ ~~{uiúcu žalovanou určená je sm!uvn~
zo dila 23. novem ra
.'
ab-' podl' a čl XXXV. zakona
penzia a zákon nedáva žalovaneJ pr~~?'sice' žalovaná Že musi pre zmelúlo penziu jednoducho ,zast~:'lla. Tv ., účinok aj ~a hospodárenie aj
nu hosp. pomero~, ktor~ aJu ~eb~~t;IVl každým halierom počítat', ale
na finančné polozeme za o."aneL b' znamenalo pre žalovanú ,?ank.n
to že p\ateme penzle v te]to vyske:: la a penzia v určenej vyske Je
zhoršenie jej finančnjho s~,,::u, nedgž:zz~amenať také finanční bremeo?
aj s~romná, ,aJ obvy~a, ~a_ z~;7~msníženie tejto penzle; ~ žiadn,on: pr~
pre zalov<lJnu, ktore ,Y. o ovo
.
nzie Sama žalobkyna uznava II Je
pade však neodóvodn';'le zb'siaveme p~ pl~tiť žalobkyni penzin a zaopa·
dokázané, ~e žalo.,"ana n~ o a povlfn~ tornu nútená ani zo smluvného
trovacie pozllky, zalovf~a by ~e~oua nej zomr. manžel žalobkyne, am na
služebného pomeru, v ,orom .0. 'e žalovaná túto penziu odhlasovala
mbra 1926 dobrovofne, bez zazáklade zákona a preto trebailst~~ z
a pookytla podl'a smluvy zo na. . nove" byť že aj vzhfadom na poviaz;nosti, iste čisle z fudského CIt,:, la n;OaZlo\kyde u žalovanej strany;
, bk . ťt
. I b zásluhy zomr manze a z
staveme a e o
.,
Ž keď žalovaná odhlasovala zalo
ym u o
možno P!eto hovon! o t,o~, e . darom I:torý sa však uŽ z~kla~á na
penziu, ze, chcela to dat za{o~kYlll óže lebo nemá pre to ~ákonu PflČI~U;
smluV'e a zalovana ho odvo.a nem b znamenalo pre nu neznesltelne
ani preto, že ďalšie plateme penzle y
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bremeno, ktoré by značne zhoršovalo aj hospodárenie a finančný stav
ani pre hrubý nevďak žalobkyne, lebo ani túto poslednú okolnosť žalo:
vaná, že vtedy, keď v dósledku zhoršenia hospodárskych pomerov (a po.
merov, ktoré nastaly v bankových kruhoch aj v cUdzozemSku) boly aj tu.
najšie bank. závody vystavené runu so strany vkladatel'ov a keď aj u žalovanej banky vybrali vkladatelia za rok asi 60,000.000 vkladov (Viii'.
šiu polovicu), v dósledku čoho že bola aj žalovaná banka finančne pod.
statne oslabená, k tomuto oslabeni u pomáhala aj žalobkyňa tÝm, že si
vybrala tiež viac stolisíckorunové vklady, ktoré mala u žalovanej banky.
Vzhl'adom však na to, že žalovaná tvrdí, že vkladatelia vybrali vYše
60,000.000 vkladu a preto bol finančný stav žalovanej OSlabený, treba
uviesť, že keď žalobkyňa aj skutočne vybrala u žalovanej svoje Vklady _
o ktorých však žalovaná nedokázala, že boly viac stoiisíc korunové a ža.
lobkyňa uznala len niekol'ko desaťtisíc -, nemožno hovoriť, že zaprí.
činila žalobkyňa finančné oslabenie žalovanej, lebo ňou vyhrané Vklady
reprezentujú len nepatrný zlomok vklad ov, u žalovanej v tom čase viac
vybraných, keď tvrdí žalovaná, že títo vybrali okolo 60 milionov korun.
V tejto vefkej Sllme niekol'ko desat'tisíc korún vkladu žalobkyne nehrá
žiadnu rolu. Preto skutok žalobkyne, že vybrala svoje 10 tisícové vklady.
nie je prejavom hrubej nevďačnosti proti žalovanej, preto ani z tejto pri: "
činy nemóŽe žalovaná zastaviť penziu žalobkyne, na ktoru sa v protokole
23. novembra 1926 voči nej zaviazala.
N a j vy Š š í s ú d dovolaciu žiadosf zamietol. D 6 vod y :
Odstavec 3. čl. XXXV. zák. č. 51/1932 Sb. z. a n. dává sanovanÝm
bankám také možnost, aby snížily smluvní odpočivné a zaopatřovací dů.
chody - požitky členů svého představenstva, vedoucích úředníků a prokuristů a pozůstalých po nich na míru »odpočivných a zaopatřovacích
požitků podle právních předpisl! o pensijním pojištění zaměstnaců«, to
jest, dává sanovaným bankám právo snížiti označené příčiny smlouvou
určené na míru příjmů stejného druhu, jakou Ui"čují zákonné předpisy
o pensijním pojíštění zaměstnanců.

Měrou, na kterou mohou býti sníženy odpočivné a zaopatřovací pfíj.
my,. to jest d ů c II od y tížící sanovanou banku, jsou, jak jit řečeno, »0 dpoč i v n é a z a o pat ř o v a cíp o žit k y« určené právními předpisy
o pensijním pojištění zaměstnanců, jež jsou měřítkem stejného druhu
a hmotného rázu, jako důchod, který má býti snížen, nebol' důchod dá se
měřiti zase d ů c hod e m, nikoli pevnou nějakou sumou, jak mylně má
za to žalovaná banka.
Proto smysl zákona jest, že míra nepřiměřeného důchodu smluvního
snižuje se na míru důchodu zákonem stanoveného.
Tak také, již předem čelíc mylným výkladům 3. odsl. čl. XXXV. zák.
č. 54/1932 Sb. z. a n. vykládá jej zpráva ústavně~právního výboru senátu tisk. 723/1932, výslovně zamítajíc výklad, jakoby uvedený odstavec
mohl vésti k odnětí smluvních pensí vedoucích úředníků a prokuristů,
což ovšem stejně platí o pensích a zaopatřovacích důchodech osob po
nich pozůstalých.
V ostatním poukazuje se na
rozsudku.

podsbtnč správné důvody napadaného
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žalobou podl'a §39 zák. čl. LlV:1912 zrušenia
základe platebného prikazu čsl. zúčtovacieho
nar č 224/1924 Sb. z. a n. a čl. 13 úmluvy
ústavu, vydaneho podl a § 7 m ~lade že dlžník je na základe pravopovinný' platit' len kvótu (ktorú zaplatil)
;v~.~~ závazku a nie exekúciou vymáhanú celú S11mu.

Ne~ozno sa d?m:a
exekucle, ved~neJ
,

Čj ~5/1;:~v~~~:h: v~~:~::ia

(Rozh. z 21. VI. 1935, R IV 200/35.)
l' § 39 'k '1 L1V· 1912 zrušeŽalob!lik dOdáha! sa ža!~~~~/~fat~bného zparík~z~ čsl.· zúčtovacieho
nia exekuCle, ye ene] ,na za r č 224/1924 Sb. z. a n. a čl. 13 úmluvy
ústavu, vydaneho podla § 7 ~a. ·'klade že je v d6sledku pravoplatne
č.<chváleného
55/1930 Sb.
z. a n., povmn
na. omy, pZ~atiť I~n kvótu svojho závazku a túto
vyrovnama

~ž ~~~ti~·1 a c í

s ú d spor pre sporu prekážujúcu okolnost' podl' a
bodu I § 180 Osp. zastavil.
•
".
N . . •• í s ú d rekurzu nevyhovel. D o v o cl y . •
.
,
! a J v Y s s hl'adávk
na ktoré sa vzťabuje pokracovame podla

0~dPel~V~l!';'\~I8
~ed~~
~~. r:.p~b~k~u
r a t~·~6~v~~r;~lru~~;r~i~ej~~
dna 26. maJa
•. ,
d ráva a na tom nebolo nic zmenene

úmluvy
výslovnedna
.vynalte
z poral"9~30P, c'. ~~"l Sob . z. a n. , hoci výlučne
~ 5 'k
2 marca
.
. len
pre
obor
republiky
konkurzné~oma.. vyrbovnama tresP~ .•k~'!:~~é ani pokial' )de o záva"ky,
druhu; na1
"1 t
už zistené lebo bez
ne 010 na om IC
v pokračovaní smluvou upr~venom d~r1~~~aať n by ten istý závazok
Že
práva, P?tom však mt; pod.
liehal. StJanovisko napadnutého usnesema Je tedy spravne.

~~ú~~r~r

sa~ej čs.

upr~~uj~á~i~iku :~v~e~~~h~

~~I~~~~~.o d~~~~~~n~;/;3Č~~ý ~r~Or~d?
čís.
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."
okresnej nemocenskej poisťovne,
PlatnosŤl. vypoved'.
zam~stnanca
,
redstavenstva a dozorčieho výboru

usnesenej na )p0:čn~eJ 2S;f/t~: : znení vyhlášky č. 185/1928 Sb. z.
podl:a)
návťh
a n. ,§n~e7
, J' ea n~ z~v~dU
. '.že_-'_,,
__ _ nebol podaný predstavenstvom, ale
len starostom a vedúcl111 ur""'''''''llI.
(Rozh. z 21. VI. 1935, Rv IV 54/35.)
Žalobou domáhal sa žal~bník, s~I~~~ý Jaa~~~~~;~~:~~e~r~e~;:
censkej pOlsťovn~, vyslovema ne~la, no é videI J
iným v tom, ze
medzi
z~chovanie. forma,lnych u~~bo~ve~~d~~;ný spoločnej
sch6dzke predsta.
ryPhove
pOlsťovne predsta.
navrh naa Jeho
venstva
dozorcle
o vy'boru o~resneJ·
, . ,nemocenskej
ci 'k
venstvom, ale len starostom a veduClm ura TI! om.
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N a j v y Š š í s ú d vyslovil ' ' I b 'k .
a účim?á a to z .týchto d o vod ~ ~e: za o m OVl daná výpoveď je
" Pr,a,:em stOjí žalobce na tom že ná; h
. ,.. ,
~:edmku
n:mo~enské
pOjišťovny'
má vy~tá nf· PldlJe'l!tfe:n~:e~~b~ov!r~~I~~i§t!~:í
Jlsťovnv a ze navrh '"
.
ze 1 o p
úředníl<em není řád~ý:n~ř)rl~~~e~aros~ou předst~v~nstva a
představenstva a dozorčího výboru (§p~7adu) Jedna~l1 společné
a n.). l.eč Vzhledem k tomu že ;
, ~ . za~. c. 184/1928
představenstvo s dozorčím "h ,e spo1~cne SChUZI rozhoduje sp'Jlečni"
návrh tu u~iněný přijat, je ~ ~~~imtua p~~j~J~~~~n\{ té!,: ~chůze, byl-li
(§ 67 a). pl;;m. tl, nutno nepravidelnost návrhu odk~nefn~ r'hzhodnuto
zem spravmho a proto nemá vlivu na platnoot usne za ,I t o !.at;lc ří"
. senl II ucmeného.

Cís. 14482,

Ked' Osoba kto'ó naďobucl! cl
.
1920 Sb. z. a d., tot~~ pre usU in~' ~:ozne pov~:e?ie poul'a zák. Č. 418/
slÍdcovskej ochrany svolel! nárokov ~b~o~tt~u~::::::u~,:)óže sa domáhať
(Rozh. z 26. VI. 1935, Rv ll! 129/34.)
Sporné strany bolv v obchodnom s . ,
k '
lUjúca firma žalobou' rozne DohY adáv}o]em, ~l tor~ho uplatňovala žaM~d3'i týmito uplatňovala a' ~oložk
,y, v ce, ;ove] ~u~e 12;887 I(č.
pozlcala žalovanej firme J J,vozn~ na
zaUade, ze zalu]uca firma
Č. 418/1 ?20 ~b. z. a n., ktoré žalovan~o;~v~~;~~. vydané podl'a zák.
t
.
Dotycnetýchto položiek vše t k ; t ·
N.a i vy š š í s Ú, d, z týchto d o v o ~ o : / s o II c e žalobu zamietly,
Vo"
N ebolo spome ze dovozné pov I '
s~rane, neboly vystavené ani na meon~n~ilopb~;lcane z~lobkyňou ~alovanei
n
sLr31ny. I(eď, Heto povolenia boly upotrebenl :,:m na m~no zalovanel

lOT

v

~~~f~r~~~~~/~I~v~:~f:e~! ~~~~~~~~ strana ne~o?c~~~fa,:~~;ol~s~~:~~
boly použité osobou k tomu

neoprávne~~~n~\ Je zre)m~,

ze povolenia

~~~k~; ~~r:~~~l~áte~Ytt{~~n~r~~~~~~~~é~~~~a&~h~ ~j~~~n{~g~í,~:

sudcovsku ochranu Zpráv'
h d' . , onu, nema naroku na
a, zarjadenia -ak~ boly up~~vf~;~á1 oVOZ~YC4hIS'P/olvolení, z ich ~čelu
mm 'co 442/1920 Sb z a n _ pl n' on,om'tc;t . ..920 . a vl. nanade"
".
V le ze s a na správa J' e
'
.
Q?Vozne povolenia nie len udelovať- al~ . k t l ' ,.
0r-;ravnena
uZlÍle a aj stíhať ich zneužitie Z t~h
aj. 01! ro oval leh spra:vne 1'0vozné povolenie má p'reukázaf j tv o plyme, ~e osobi!, ktorážiada doklade ktorých rdá nárok na rečen~s ovame lstych predpokladov, na závené z dówdu 'žestrana preuká~afovole~le; I(~ď totopovolenie, vysta'
užité·inou osobu, ktofá ani nežiadal a pre pl'S~ne pfedpokl::tdy; bolo. 1'0a
vovanie predpok1ad'ov žia.da'nY"ch k Pdovloleme a am nepreukazala jestd 'I k
'
. u e emu povolema'
'"
r~!~ treb~e~zd'10·tpUr' edt?VpOrZapéhopohvolenia, tedy Je protizákon~é~uz~f~r::\t~~
vnu DC ranu. .
'

čís.

14491.

polda!' nie je v zákone ináč utltanovené, mozu strany, aj ked' sú
čtetUtli

organizácií, uzavrevších kolektlvnu smluvu, uzavreť individuálnu
.služebnú smluvu, odchylnú od smluvy kolektívnej, bez rozdielu, či bola
odchylka učinená v prospech zamestnanca alebo zamestnavatera. Nevadí, že v kolektivnej smluve bolo ujednané vylúčenie zvláštnych smlúv
medzi zamestnavatePmi a zames!nancami.*)
(~oZ)h. z 27. VI. 1935, Rv IV 312/35.)
ž"Jobník bol zwmestnaný u žalovaného ako komináTsky pomocník
s mesačn}'m platom 415 Kč. Žaloboll domáhal sa za dobu svojho zamestna<nia II žalovaného doplatku na mesačn·ých 960 Kč na ,tom základe, že
Qibe slranysú .členmÍ odborovýoh organ,j,z<Ícií, ,ktoré meclzi sebou mav.cely kolekHvnu smluvll a pod!'a tejto prislúcha žalobníkovi mesačných

960

Kč.

S ú ,d p rve j s to I i c e žalobu zamleto!. D ó vody: Medzi stranami nie je sporné, že kažclá je členom oclborovej organi,zácie, kto~é
uzavrely kolektí"ne smluvy o plate a inýeh pomef'Ůclh medzi. kominárskými majs,(rami a pomooníkmL Ni,e j'e sporné, že pri, nastúpenl, služby
strany uzavrely o služehných poži,tkoch zvláštnu dohodili a že žalobník
smluvené požitky správne doslal. Žalobník lIZlláva, že pri nastúpení
s],už:by nebo,la ,kolekUvnasmluva spomenlltá. Strany uzavrely tedy individuálnu smluvu bez toho, že by respekto"aly kolektív!1lll smluvu, ma,,"enú ieh odborovými organizáciami" - Prá"ným pravicllom je, že pokila!' nie je pre ten ktorý ,P'rípad v zákone inak stanovené - strany
maj!ú vol'nos C, hocí sú {ybe členmi organizkií uzavrevších kokktívn-u
smlmlll.t, uzavreť individuálnlu slulžebnú smluvu,oclchylnú od smluvy
kolektívnej"a to bezlf'Ůzdiel,", či bol,a úchylka úónená v prospech zamestn·anca alebo zamestnavatel'a (viď pl·enáme rozh. Č. 5479 Sb. n. s.). žalohník bol pomocným prawvnilkom v kominMskej ži,vnosti (§ 22 Č. 7
z<lk. 259/1924 Sb. z. a n.) a pocl!'a § 100 cit. zák. ujednani,e pomerov
medzi samostatným" živnostníkmi a ich pomocnými' pracovníkmi je
v medJziach stanovených z<lkonmi, predJmetom voI'nej úmluvy. Sporné
stmny bo,ly oprávnen,é medzi sebou ujeclnať zvláštnu smlUVil bez ohl'wdu
na kolekHvnu smluvu a táto zvláštna smluva je platná a závazná. Nesporné je, ~e služe'bné požitky pocll'a zvMštnej smluvy boly Žitlobnlkovi
riadne poskytnuté a preto nemaže s'" do"olávať kolektívnej sml'llvy pre
cloplneníe rozclielu meclzi tým, čo si platne ujednal, a tým, ČO sMočne
dostal.
O.cl v o .], a c í s úd tento rozsudok potvrdi'l.
N a j v y Š š f s ú ddIJ"oladu žiadosť zwmielol'. D a vod y:
Nenl pravda, že odvol'acú soud zji:stil, že v kolektivní' smlouv·ě je
twkéujednáJní, že zvláštní, smlouvy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli
Í'sou vylouoeny, jak to tvrdí dovolací žá!dost, ale i kdyby tomu tak bylo,
ani palk nemá to výmamu pro pracovní' poměr stran, byla.-H kol'ektivní
smlou'va ponechána strano'u a ujeclnána zvláštní praco"ní sml'au"a,
*) Práve laik:

~b. ,no

Civlhtf rozhodnuti XVII.

s. 547?
65

-

Čí's.

14494 -

_

14500 -

Čís,

14509 -

1027

1026

oba

".eboť, je-Ii zvláštní sml,ouvou vyloučena kolektivn'
tlm
yl'
I"" b
, I srn I,ouva Vllob ee
,
V ouee-n ce y JeJl O' sah, tedy i takové vYJ'ednání J' ,k 'e t d"
lobee,
' a J vrl
čís. 14494.

, ~inančný erár je oprávnený navrhnúť vyhlásenie konkurzu
nove dlliy.
(Rozh. z 28, VI. 1935, R IV 239/36,)
,'Be;ný úrad V K. Ilavrhol proti Eudeví-vovi S, uvalenie k ' k '
danove, nedoplatky. S ú d p rve j s t o I i, ce návrh za;:i~t~rZ~ p;e
ze
úrad nie je oprávn'ený pre
dlhy vyhláseni'e kdomm navrhnut.. R~kurzný súd rekurzu finanóle' ,rOlkurat~n
vrhovel, usneseme sudu prvej 'sto,Hee zrušiJ, 'a tomuto
daJeJ pokra,čovaI. D 6 v o di y: Zák,on čís. 76/1927 Sb
' ' a y
343 a 402
exe>kúcie v prospeeh
;65:
tak, ako exekučne zakony predpisujú sp6sob v máhamia ohl' ,ani
v prospeeh súkromných veriltel'ov Z toho že v cit y 'k
. P . a~avok ,
o konkurze, nemožno od-vodzovaf zOe 's'ta!" n"e ,'. z~' one nLe 'Je, zml'en:ka
. k
'
,ma prava navrhnuť yhl"
s,,~,e. onkmm pre nedoplatok daní, leho "n.iexekUlčné zákony ne~á ,a~
su ,romný';1. ,vedtel'om, p;ávo: navrhmíť vyhlásenie konkurzul' V~jLI
neSl Jedme a vyluene konkmzný záJkon,
§ 69 koll"
medn veritel'mi konkurznej podstaty poda'a . I k.
pod!'a
že do ktOfej tri,edy má
ieh
pre da~.~~~~~~,~,;f1lit~~~pret statu právo: navrhnúť vyhlásenie kO'l1kurz~

~odiu,

bern~

daňové

sú~,uPu'ložil ~y

určuje ~p6~ob

otaZik~
nečnUl rozdlel~
~:~~d~o~tavema,a

štátu~az~;"'~h~n~~

K,eďže
byť

tOI~O!

t~to
z~k.,
p~~,I~adl~~~

Na 1vy š š í' s ú d fekmz zami-etol. D 6 vod y:
Sprav~e P?lUkazuJe napadené umes"n,í, na to, že oázo'r jakob
'
er~r nemel pravo pro nedoplatek daní navrhnouti uval ,"
y es.
dlužníka, je bez zákonného poclkIadu. Berní
na
org:"ny, povo'Ianými k vymáhání clan,; a poplatků i p' d J d ' : m~l
:em ~xekučním, tak i v konllmrsním, JeJ'jeh oPf<w~~n,ďoku' y Jt" v :'~
es : erilfU'
'
I· zas upovaU!!
' ,.h před
'k Sou d'y v t'·eehto vecech
konkU>fu~e tedy s olpTávnění"TI t','
nancmo pro! urat1ur.*)
,

k
úřa~~I 's~~k:rs;ul.,

sve~o

čís.

stS,lužo~>ný

14500.

pomer, ujednaný na skúšlru, móže byť zrušený hned'

ri

ý za)mestnanca pripustiť k prrCi
(§ lio:;t.z~~~~~~~a~:~/'~~2~e f;Vinn
.z.an..
(Rozh. z 3. IX. 1935, Rv III 508/35.)

d bža~obnÍikbo.1 pri,jatý žalov~n,ým aJko stavHel'ský asi'st,ent na s'kou'šohnú
t Oh ". v'OhOh n;.eslaeov a nastuplIl! službu, ale praeova ť nezačal lebo bol
o o. Iste o dna prepustený; žalovaný poskytol mu 50 Kč 'h' d lohou
' Iom
b'k naJ'h radu platu za tri mesi·aee
.
na ra U',
.
, uplatňov
. a I za
o, n 'h'
d ZanaturáJ!ny byt.
'
" a ra u za
,č. 17~3_ ~:'~~Pování eráru v daňových vedach viď po-drobné dóvody ,rozhodnutia

n I z S I e S údy žalohu zamíetly.
Na j v y Š š; s ú d dovolaeiu žiadosť zamido!. D 6 v o <li y:
pod!'a nesporného, v dovolaeom pokoračovanÍ' nenapadnutého zisteni'a
odvolací-eho súdu bol medei spomými stranami. dojednanýsl'll'žebný pomer ako je uvedené v Jíisf'ku, z 19, mája 1934, k spi,som pripojenom,
Týmto lístkom sdeJH žalovaný žalobníkovi podmienky, pod ktoTými by
bol ochotný žaIobní,ka do služby prijať. Obsa'h !fst-kou treba vykladať so
sta.noviska pisatel'ovho, tedy tak, že podlmiwkami v liste U'vedenými maly
byť zaistené výhody pre žalovaného. Ked' tedy žal'ovaný prijal žalobníka
na dvojmesa,čnú skušobnú dobu bez výpovedi, zn:a.mená to, že počas
skušobnej doby bol žalovaný oprávnlCný prepUlslj,f žallGbníka kedY'kool'vek
a nie, že ho nebol oprávnený dlo dvoch mesi'awv v6bee prepusM, ako to
mýlne vykol'adá dovolacía hadosť,
Z usnesenia § 12, odst. 21. zá:kona Č, 244/22 Sb. z, a n., ktorý tu
prichádza v úvahu, že sluiobn.ý pomer móže byť - pravdaže len
v p r v o m mesiaci - zrušen.ý kedykool'vek, vyplýva, že sa tak mohlo
stať hned' pfÍ. nastúpen;" Toho, aby zamestnav.atel' pripustill zamestnanea
k práci, toto zá'konné ustanovenie nevyžaduje a z!lkona č. 154/19(34
Sb, z, a n" ktorý pozdejšie nadobudol úči-nnosť, na sporný pripad pou'žiť
nemožno. Nemá preto 'Pre riešenie sporu významru Olk:olnosť, či, žalovaný
žalobní,kovi, ktorý nastúpH, dal možnosť práw sku'točne konať.
čís.

14509.

Hypotekámy veritel', ktorý nie je zároveň veriteY osobný, nie je
(}právne1lý podať návrh na vyhlásenie konkurzu.
(Rozh. z 5. IX, 1935, R !ll 475/35.)
Na j v y Š š i s ú d napadnuté usnesenie súdu U. stolice, kto-rým
holo vyrieknuté, že návrh na vyhMseni,e konkurzu nemMe byť zamietnu~ý d6vodov, uvedcný,ch v Ulsnesení. súdu 1. stolice, rozviazal a rel<urZlllému súdu uloh]', aby vo veci. znova rozhodoL D o vod y:
Nižší soudy nepředložily návrhy S. ban,ky na 'li'valeníkonkursu, jenž
se dl,e Č. ř. 1 nachází ve s'pisech K, 12/35 prvního soudu. Hledí'e k tomu,
že dlužnice tvrd'Í, že j e po. li ze a v Ý I uč něh y I' o t e kár n j, a
n i k (J I.;' v t" k é Ol s o b fl í' Ji I už nic í' navrhovatelky a ze spisu
z důvodu shora zmíněného nel'ze z'jÍ'stilfi', odpovídá-Ii. toto tvrzení, také
předneSlI navrhovatelky, nezbylo než napadené usnesení rozvázati. Po
rozumu §§ 3. a 51., odst. 3, konk. ř. není, totiž pohledávlka za hypotekámím dlužníkem, k t e rýn e fl i z a r o' ve ň t a k é d I li Ž il' í k e m
o s o b ,n í m, vůbec pohledávkou konkursni" takže by návrh musi,1 býti
zamí,tnut, kdyby se zjistila pravdi,vost uvedeného twze,n'Í dlužnke, Ovšem
by měla po .případě před' takovÝ'm zamítnutím po rozumu § 69, odst. 2.
dmhá věta konk. ř. býti> slyšena navrhovatelka,
Bude tedy na rekUlfsním SOUdlU, aby Hzení podle shora uv,edeného
doplnil a pak znOva rozhodL
65'
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J. Skrátenie veritel'a v smysle § 2 č. 3 odporovacieho poriadku
dané, keď veritefovi bol znemožnený alebo sražený zásah na dlžnikovo:
intaníe; netreba, aby veritel' vyčerpal všetky možné exekučně prostriedky.
II. O také sfaženie veritel'ovho zásahu mme ísf aj vtedy, ked' veritel'
mOže viesť exekúciu len na požívanie nehnutel'nosti zabavením požívacieho práva a nie na jej podstatu.
III. Odporovací nárok je výlúčený, ked' vóbec niet nádeje na zvýšenie
možnosti uspokojenia.
.
(Rozh. z ll. IX, 1935, Rv III 358/34.)
PoJd1'a údaj ov žaloby. žalobnúk má proti st. Jánoví L. pravoplatný
zmenlkový Vlplatebný príka'Z, na základe ktorého viedol uhradzovadu exe_
kúciu lna hnute'!'nos'li" táto bola však bezúslpešná, lebo ho predlstlhLi iní
vedteUa; st. Ján L. ,smlllwami, daroval svojim defom - žalovaným _
nehuuteľnostio, na kloTé vlastnicke pnrvo bolG pfe ni:ch vlož'ené a súčasne
bolo vložené právo dOlživotnéhoo po'ží'van;a v prospech darovate!'a st.
Jána L.; ten'to prevod nehn'wtel'nosfi slal sa zrejme len tým del'om, aby
bo,l žalobník skrátený a o tomto' úmysle skrátenía žalovaní, ako deU da,
rovale!'a, museH vedeť. Z toho, dovodu napadol žalobník úkon žalo,vaných a žiadal, aby súd vydekol, že smluvami medú st. Jánom L. a žalovanými učinené d'aro:vanie je voči' nemu (žalobnikovi) ako veritel'ovi, nepllatné a aby žal,o,vaných zaviaza!: zaplMiť žalobníkovi 7,500 Kč istil1y
s 5% úrokamí, alebo tnpeť ,podl exekúci.ou ,uspokojenie žal.obnej po:hll'adávky vkladom ex<!kučn"ho záložného práva na dlarované nehnutefnosti. Žalovaruí se br«ni:li tým, že žaloba je předčasná, loebo ža!oovaní' ako
o'bd~rovaní sú zodpovedníl len v dmhom rade v prípade nedobytnosti
pohľadávky voči priamemu dlžnikovi, a žalobník neví'edo.l exekúciu: na
doživo~né ,poží,vade právo, kto:ré je v pmspeohl st. Jána L. na darovanýoh
nehn~!t!l'nostiaoh vl.ožené, čím by jeho: pohl'adávka mohla byť ~spo
kojená,
S úrl p rve j s to. 1- i c e žal'Obu zami'etol ako pred:časn'Ú.
O ICt vol a c i s ú d rozs~dok prvého súdu zmenH, žalobe či,astočue
vyhovel a vyrí-ekol, že prevodttlé smluvy medzí st. Jánom L. a žalovanými
sú voči žalobníkovi hezúčinné a žalobnílk je oprávneuý, aby sa dotyčne
svojej pohi!'adávky, ktorú m,r proti st. Jánovi L., exekučným poradom
u,slpokojil z nehnute!'nosti darovaných žalovaným. D {} vod y:
.
V súclenom prípade ide o ,prevooné smluvy, U'zavrené ,po vyhlásení
od1po:r.ovacieho poriadku, !reba preto použif pre posúdenie týchto, smlúv
po stránke ieh odporovatel':nosti prEjdpis.ov § 2č. 3, a § 4 Č. 1 .odporovacieho poriadku, podl'a ktorých odporovať možno právnym úkonom,
ktmým'Í' dlŽ1lí:kov verite!' boI. skr.átený a ktoré sjednal v posledných dvooh
rokoch pred vznesením odporu s jemu bHl:<kýmí, .osolbami, alebo ktoré vykonal v prospech týoMo osob, krome že by dnuhej stralne v dobe, ked' sa
právny úkon' stal, nebol známy ani nemusel byť zn«my úmysel d10níkov:

.. '
',t I' taktiež bezplatny'm opatreniam dltníika, nakol'ko nejde
ven
e'k.onne'h.o
a,
.
závazku alebo o obvykl'
. y pn'l"t
eZI 'Os t·ny' ,d'"'r
w •
.
splneme
za
,.
.
. ' 'd f . 'vod
o . .o zretel'om na nes,pomú skutečnosť, že zal.ovam su e ml po. 'hSO dlžnika žalohníkovho, nemaže byť pochyby, že ieh treba poklaclať
ne blizk 'ch príbuzných pod,l,a § 5 CI't . za'kona.
za Tre~ reto skúmať len to, či je daný zákonný :pre~p(jkl,,:d .odp.oru
od!'a § 9,POdP. por. a či b?'1 alebo či ','101ho'l byť ž,dovanym mamy umyP revoditel'a skráhť vente'!'a reče11Jym prevodom.
.
". '
sel ~ chný súd Heto otázky rieši,j, kladne, preto ~emohol SI O~VOjl'ť pravne
, ;visko súdu, prvej stoEee, že tMo žaloba Je p'fec1~asnaJ..
,
stan e ske ravda že žalobniko,vi ,prislúcha právo vymalhať svoJu po~l~od:ifa § 208 ex. ,,~k, z doŽívolnéh.o požívacieho práva ,prevo~ltela
d: án~ L. póvodného dl,tuíka, avšak toto jeho Ipravo, nep?,zbaVule ho
s ď Jnosti 'oužiť práva odporovať prevodnému úkonu, kt?rym '~ol zb,ame~z. mož,~osti aby si vydobyli pohl'adávku z uehnu:tel'~ostl, klore patnly
v ž~kovi, v dobe vzniku pOhYadávky, ak sú dané podmJenk,y ?diPOfUl, ~.a
rl b ·k.ovi na základe nadobUidttlutého exekučného títulu pnsluoha pravo,
°b;~a dotyčne sročnej pobl'adávky, uspokojil z podstaty~aJetkllll n~az,
a
," mu toto právo obmeclzovať dlžník :<Iomysel'nym, prev .o~
: ~e:ao~ajetku slúži,aceno, na zaolk.ryHe žalobníkovej p.ohl'a,da~.ky, v do>~
čoho ne~6že byť žalobnik nútený k tomu, ~by s~ uspo~oJI,1 zcb,aves(~ . ožírvani,a ktorý sposolb vymáhanía poskytUje venteI'o:,' len ,sp.l~tky,
~~~bg aspoň je spojený SO značnými faŽ!kosťmi a zpravld!oa zavlSI od
trvania života dlžníika.
. ' h od otu
Pre rÍešen';e práva žalobníka nerozhodlUje okolnosf, ak~ , o n
mal revedené nehnutel'nosH a aké farchy na nich :,I'azly, am to, ko~\k'O
latrlžalovaní prevoditel'ovi alebo aké dllhy prevzah za neho" le~o het.o
~kolno,sti patri,a na interný pomer medzi žalo,vanýml a pre~odl,tel.om, ~I
'ako však nezhavu~ú žalohníka práva odporovať tomuto ukonu, ktorym
Jho zhavI,1
'1' iJ'hrad'y.
.
•
d
Na' v y š š í' s ú d dovolacilU žiadosf zwmletol, .• D o vo , Y:,.
,.
USllnovení § 2 6s10 3 odp. ř, vztahuje s~ na vsecka pravm Jednam
bez rozdílu, zda jde o právní' jednáni' úplatn,e an~b b~zp~~!n~,
." 1
Podle citovaného zákonného ustanovem vkraeem v~r~tel:ovo. Je. ',l:
i tehdy hvl-li znemožněn aneb smeu jeho .zásah na ~1~znlkov'ÚI J?,em,
nevyM~dává se vš ",k, aby věřitel vyčerpal vsechny mozne exe,kwčnI,pr~
středk (srovnej rozhodnuti n. s. číslo 10.691 Sb, .n,.s,). O ~a!~?~e zlIžení
mimo jiné i tentokráte, když věři,tel může vesb ~xekucI J1'z Je'? n~
.. J,. e'cI' zabaven'I'm po,žívacího práva n'a nemovItostech a mkolI
DOZlvam v
'. .
. ' ... I . .. cl' č' ', JeJI'
'''ch h·.lnotu· . Právem múž,e dále uplatňovatI vente
o,.. pm 'nost
I ua
na
. d . svuJ
,
k í v tom příJpadě když bezúčínnost právniho Je nan~ zvysl: moz '
:~h:nouti k cíli vede~,í exekuce na ta,~ové~~jetko.véčástI, '~ter::, od:~o'ro
va,teln 'm jednáním z majet~u dluoolkova JIZ vysly, a .kdyz pnvod~ ~r~
odPor~Fd"o věřitele přílznivějši, sltu.aci, než byl,a pred ~d:porova~I~.
V !.oučen byl by tedy odpllrčí naorok Jen tehdy, ~~yby v u be ,c n~ y.o
nrdě'e na zvýšení možno'sti uspokojení (srovnej I("?zhocln~l nel'vysšilhol soudu čís-Io 5185 Sb. n. s.). Avšak :- c:kolno,stl tvrzenych dovo=
lateli nelze bez peč n ě na to usuzovatI, ze zalobee nebyl by s to do
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cíliti aspoň částečného uspoko}ení v exelklUční soudní dražbě "omr"';"'noH
je'ž byly předmětem převodníiCh smluv.
Nejv:yšší soud ani jim~k ,neshledal zákonného důvodu, aby ro,osudel('
o~'volacl'ho soudu byl zmenen nebo zmšen a proto dovolací žádost za_
mlH.
čís. 14516.
Odpustenie protestu podl'a § 38 zmenk. zák. je účinné med z i z ú _
č a s tne n Ý m i str a n a m i, hoci sa nestalo písomnou doložkou na

zmenke.

(Ro2)h. z ll. IX. 1935, Rv IV 228/34.)

~alujúca banka domáha,la sa zaplatenia 11.650 Kč od žalovaného
na zak"ade 'jeho závitzného. prejavu, že 'Sumu túlo, ako hodnotu desiatich
zmemek sročný?h I. februára 1932, ktoré bol podpisal ako indosant, bez
loh protesto:vama zaplatL ~aloO.valliý sa bránil tým, že ide o zmenkový závazok, kt?ry Za!lllllwl preml'~all-1m, lebo on ako indosant pod!'a § 89 odst. 2
"menk zak. vypadol z obJ.lga, zapleral, že boOl pmtestádu odpuMil a že
by sa bol zaVlazal zmenkový dlh bez protestolVan;a zmeniek zaplat,iť.
S ú d :p rve j st () I i, o e žalobe vyhoveL Z d 6 vod o v:
Vzhl'a!CIom na to, že vypočwH svedkovia dokázali skutočnosť, že sa
žal~vaný dňa L februMa 1932 totiž v deň smčnosti zmeniek dostavÍ'!
do urado:vne žalujúcej banlky, kde žiadal, aby sporné zmenky ",eboly prote'Stov~ne, a?y nemal, ."by;očné út~aty, a prej"vi,J" že celú poh'i'adácvku
zaplall, .čo vsak neUČ1i11I/', d alej vzhl adom na to, že žalovaný proti výške
poh;l'adavky náJm!eto'k nečini,l a žalujúca hanka zmenl<Jy pripojHa k spisom, bolo treba zalobu wznať za opodstatnenú a žalo:vaného na základe
~ového Z~Vázku,. vzniklého z pJejaV1U, 'učinené'ho pred svedkami, podl'a
zal obnej zlladosh zavi-azať.
O cl vol a c í s ú d rozwdok prvého s'Údu' zmenil a žalobu' zamietol
z;d ov o d ,ov: Žal?ba nie je ,založenác na zmenkovém závazku. Prác\"nym
~akl'ado~ za~oby je --: p~d,1 a ;pr~dnesu žaloby - samostatný závazok
zalovaneho, ze za,p"at!' zazalovamu swmu.. Podl'a výpovedi Samuela A.
f;,adl'tel'a žal'Ujúcej banky, žalovanlý dňa 2. al"bo 3. februára 1932 žilad:aÍ
ža.lujúcu bal1Jku, aby zmenky neboly proteslované, prejavj,J že poide do
Pol'ska, o?pred~,tam ~neh~:ute.rnosti' a pohl'adávku v}CplatL Svedkl'fta Gizel~ F.,. uctov",ck~. zalu]ucej bal1Jky, vypovedela, že žalO'vaný v čase
srocnostJ.,zme~lek zladal, svedka Samuel'a A., aby zmenky neprotestoval,
prejavIl, ze ;pojd: do Po~ ska ~ potom tieto zmenky usporiada, že po návmte z Pol1lka, zalovany domesol do ba",ky 10 dOlárov, ktoré vymenH
za 240 Kč a t1eto peniaze nechal na zmenkové úroky, a že nieko,l\kO' dní
banka da"a zavolať žalov"ného, ktorý sa aj dostavil do banky, a Samuel
A. ho vt~dly vyz~al, aby 1)men~y obnovil, žalovaný to ale odopre".
Na zaklade. t~ohto dvoch vypovedf sa nedá ustáliť, že strany miesto
zmemkove] obhgacle boly by u8kll'točniJ,y súkromnoprávnu obJ,igáciu.
Žalovaný aj na odvolacom pojednávání trval na tom a chcel to dokázať, že medzi stranami k novádi n"došlo, že práv,ny pumer strán do
konca bol zmenkový, že ža,lovaný s!'úbil uspori·adaf zmenky že banka
vola!.a žalovaného, aby zmenrky prolongoval.
'
l
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Naproti tomu žalujúca strana chcela dok;rzať,. že stranY.sa tak dohodly, že žalovaný bez, oh!'adu,na zn;e~ky zaplatI zmenkovy dlh;
.
Vrchný súd záJklad za"oby, ze novacJoQU prememla sa zmenk?v,a ob\Jácia v súkromnoprávllIu obl1igádu, nemá za dokázaný, lebo aj zal,?vag)lm uznané platenie 10 doláifov stalo sa na zmenkové úroky,al5' za10~~ný odopre" zmenky obnoviť, t:edy Z? zmenkového, obJ.i'~a .sku,tocne vyadol beztoho, že by 'bola vzmkla sukromnopravna obhgacla.
PNa j vy Š š í s ú cl dovolaciu žiadosť za~ietol. D o vod y:
Aj ked' by bol žalovaný žiadal vedúceho zalovane) banky. aby predmetné zmenky neprotestov~1, ža pojde do Pol:ska a~ z.e potom J(;h ďUspo~
riada, mo-žno z tohoto prela.vtll. vyvodlť len zaver, ze odpustd zalUlucej
, '.
. .
strany protes, (§ 38 zmenk. zakona)..
Odpustenie to má účinnosť medzi z uč a s tne 'll y m I, stran'aml I
vtedy, keď sa nastalo písomnoUi doložkou na zmenke.
Srub ža"ovaného, že zmenky usporiacla, resp. - pod!'a svedectva. SamueIa A. - že poh!'adávku, zapl,aH, m~že mať len význa"; uznama le,~o
vtedy ešte jestvovašieho z m e II k o v eh o zavazku, ktory :- ~r~vdaze
_ nemohol zan·iknúf len pre opomenuhe pmtestu, potrebneho Inač pocI!'a § 37 zmenk zákona.
Keď však ten'\o zmenkový závázok zanikol premlčaním pod!'a §. 81
zmenk. zákona, ČO si zavinila žalllljúca strana, ne~'O'ž'~? zo spomenuteh~
predchád-zajúceho s!'ubu ž~lovaného,. a'ko ho' zaluluca strana SpOrne
udáva, vyvodiť závazok obóansko-p-ravny.
.
Bola preto dovo,l,acia žiadosť a'ko bezpodstatna zamietnutá.
čís.

14541.

Obecný podnik nie je osobou odlišnou od obce.
.'
Pre ustanovenie právneho zástupcu obecného podniku pre sp~r. plaba
predpisy, platné pre ltstanovenie právneho zástupclt obce samel· ~)
(Rozh. z 18. IX. 1935, Rv III 658/1934.)
Na j v y Š š i s ú d' vráUl spi,sy odvolademul súdu s prik~z0n:., aby boO~
v smysle §§ 75 a 104 Osp. odstránen.ý nedostatok spor~vel ;;posob1'lostI
a ti,ež na tom sa zakl,adajúci nedo,statok p1nomocenstva zaluluc;'] st"",ny.
D 6 v'o cl> y: Žalu1úca strana vstú,pila do sporu ~od. hrmoulZavody na
vodovod a osvet!'ovani'e mesta B. a s iýmto oznacemm dala ~Inomocen
stvo Dr. Otakarovi J., v žalobe však udala, že majite!'om fIrmy, :r,esp.
podniku je mesto B. Pretože VŠ.aJk ol~emý pod:nik nie je oso~o,u odh>s~ou
od obce, platia pre ustanoveme praJvneho zastupou obeoneho .podm~u
predpisy platné pre ustanoveni-e práv.neho zá,st~pcu obce same]. rodl a
týchto mMe za obec žalovať a adlVokata poven! len starosta na zakla~e
usnesenia zastupitel'ského sbam. Odllolaciemu súdu s~ preto uldada,
aby ciel'om odslran:eni,e týchto nedostatkov vyzval ~dvok".ta .Dr~ Otoka"a
J., aby v p'rimeranej I·ehote, ktorú mu, mčl" pod zakonny,ml nas.ledkaml
predloži,l usnesenie za'stllpite!'ského sbom mesta B., podl a k~o"ehD to~o
vslupuje do sporu, schvalulje dosavádne úkony rečeného pra"neh:a. zastupou a zmocňuje k ďalšiemu vedenin 'spom starostu mesta. S tymto
--*) v tomže smysle Sb. n. s. 3043.
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~~:s~~e~i:m treba predJlož;ť liež plaJomocenslvo podpisané
čís.

sám poddlžník, kto,rý je v opatrovnlctva, býva v tuzemsku (sr. sdelenle
min. spr. č. 133/1927 Věstník).
(Rozh. z 24. IX. 1935, R III 134/35.)

14554.

Zef!1edelcom v smysle § 9 zák. č. 33/1934 Sb
"
,
s,:oleOlm štátneho pozemkového úradu skuto'
z. a n. J~ bez, kto
póde a tým sa ryživuje, a to až do skutočné~:evy~~~~ na zat'l'al1lei

h

.
,(Rmh. z 20. IX. 1935, R III 459/35.)
P,rob ~x;kulom, ktOfí, hospodária na z<ťhrane' ,'d " ,
'
poz~,!,kovy mad extlkulčné vypratanie statku al'e h j l J?D e, zllad~1 štatny
Na zladosť exe1<:venta k v diOhytiu . h, ', .. o' lm po,vo eny odklad.
s ~ d pOl'ol.ill exeklúdu, zabIvením pd:I'~,fv:~:z~~~kg;:;hl'a~v~l p r v
v'. e .u r z n Ý
s u d zme1ul us.n.es,eni'e prvého súdu a ", d
pO?'l'adávky zamletol'. D;) vod y: POJh'l~~~,á~~~ ~ Po~oJ~~I'e .exekúcie na
chadza z dohy pred 9. mNom 1933 ted'
, ymáhaJucej stra~y popohl'adáVlky exekútov 'v e'xle,t_ ..x- .... d Yt.J e lak zvanou staro,II d]'Z'bou a
.,
.'
'",u,)"ej Zla 'Os I pod a ):-c)
d'
,

~~i~n~ ~r~z~~~~~~ý"'ú~~~r~~I~~I' ~:e~:~t~; :x~~~,č~o:~OdJá~~~eF:o~~~~;

dJarslkeho dvora, stano,veného na deň 24 a ' ',I
,o vypra anla hospo_
oklresného súdU' č. E 2986/34-17 'b d . ,~n a 1~35, a podil'a usnesenia,
P Ú
'Jh'"
u e novy lermm stanovený ,
S
. . pfl' ,laSl, co sa aloe doleraz n'esialo Exek T 't d '. " az sa t.
~1~~9u/, S'Ú ledy slatkári, a m6žuI v smy~j,e §9uZlá~~ / ];/i9~~es vldržbé
c.
, 1934 Sb. z. a n. všetkých výh di
"ť k '
a v. nar.
ný,oh predpisoch slano\"ené.
o' POUZI, tore sú v lýohto zákonV smysle § 4 zák. č 33/1934 Sb
..
.
hil'adavky nie je dovo,le~é.
. z. a n. exekuclU vlesť na tieto po-

f~~C~'~!d~~~~o~e~~;~"tr~'~~y~~:~~e~el~voo~t~:ňOVéhO

zmeniť.

súdu
~ekurzny sud z obsahw spisov Č E 2986/34
.
'
,
spracvne úsHI že Sláln
k' ;
okl esneho sudu v M.
XIX 399/32;' s' ' " Yl~zem ovy urad pred povolením exekÍlde č Cs
spodarovany'-ch Mllc.el ~I,a aR o e~ek,u'čné vypratanie nehnuleI'nosti o'bhoI osom
a jeho manželk
'
,
? odklad tohoto Už po'Vo].e~,ého exek Č' 'h ou, ze v~ak sám požiadal
Státny Rocemkový úrad znova prihlá~'íine o vypralama do doby, až sa
'I'
'"
Kedze Je nesporné, že povinná strana s
rením na zemedelskýeh pozemkoch ad" ,aI VI)! uone vy:zl'Vuje I:to,spoda_
.' k
'
rZI es e leto za zahoTU' poch 'd
jl:~e P?zem'y so súhl:asom šlátneho pozemlwvého úradu
k i~ zauZl'vam, spra"'lle považo'Val rekmzný súd ' ovin' '
v s ulocnom
podl'a § 9 zákona'Č. 33/19'34 Sb
" P ' nu s!ranu za zemec!eIca
P'
. z. a n.
a so ~~e~=;~::~~&~v~~:itu°~I'~t;~:~. kl~rý'()hi' zabaven.ie bolo žiad<l!né
správne s'tanovilsrko, že p<eHelo' pOhI'ab!::yl ada,:,~!, zau~al ~elku,lfZ'ný sud
1934 Sb
I'
,,'
za uClnnosll zakona č 33/
. z; a, rn. a vadneho na,ri:adenia Č. 259/1934 S'b
.
byť vedena exekúda,
. z. a n. nem6že
Na

čís. 14557••
Súd nemože vydať v exeku'
k '
pro,ti poddlžniko,vi, kto,rého, o, p a ~nrO:v ~~ {~?vanl platebnú zápoved'
yva v cUdzozemsku, ho,ci

,

s ú d p rve j s I o I i c e zamieto] ži'a:dosť o povolenie exekúcie zabavenjm a prikázaním pohlI'adávky ok vybraniu od poddl.žnika Rudolfa
A., klorý vraj býva v Maďarsku. D ó vodo y: Medzi čsl. šlálom a Maďarskom ČO d'O ex~kučného vymáhania pohI'a:dávok niet vzájomnosti.
Exekúcia žiad'aná zabavením a, prilkázaním pohl'adá'vok Ul poddlžníika
vykoná Sa! doručením platebnej zápovedi" č'O je u poddlžnika bývajúceho
v Maďarsku. nemožné. Poukazuje sana výnos mini'slerslva spravedlnosti, uverejnený v ro-Onílm 19'27 Věstnílka min. spr. pod číslom 133.
Rek u r z 'll Ý S ú d zmeni1 usnesenj,e prvého súdul a povoHI exekúdu podI'anávrhu, lebo poddlžnJ:k RudoH A. býva v B. (na území Čsl.
republiky) .
Na j vy Š š í s ú d obnoviI usnesenie súdul prvej stolice. D 6 vod y:
Zo spisov č. 641/23 okresného súdu v B. vyplÍ"va, že poddlžnik Rudolf A. je pod kumtelou pre choromyseJ'nosť, a že jehO' opatrovníkom
Je Dr. And.rej H. v Budapešti.
Platebný zákaz pre taholo podidižníka hy bolo treba doručilť jeho menova.nému kuráto'rovi, ktorý býva v MaďarskU'. Meclzi čsl. štálom a MaďarSlkom ni,et však vzáj'Omnosti' čo do exekUiooého vymáhaní pohl'adávok,
a doručenie pJoatebného zákazu v súdenom prípade nemožno, vykonať.
čís.

14571.

Obchodny úkon uzavreny meno,m spoločno,sti s ručením obmedzeným - ak bolo výslovne rečené, že sa spol'OČn'Osť teprve zakladá pokladá sa za llZavrený met\Om o,sOb, ktoré sa spolčily k založeniu spol'OČnosti. Zodpovedno,sf týchto, o,sob riadi sa všeobecnými pravidlami
'O spol'OČllosti a zmocneni.
(Rozh. z 27. IX. 1935, Rv III 396/34.)
žalovaní objedlnah drosky od právnel:to predchodw žalobníka objednacim ÍÍ'stkom, podpíiSaným »A. K. závod pre železné konštrukcie, spol.
s r. o. v založenÍ«. Z lejto objednávky vmiklú pohradávku uplatňuJe žalobník žalobou.
S ú d p rve j s I o I i. ce žalobu zamieto-l. Dli'> vo cl y: Ako je
patrné z objednacieho H'stkul Cl, o ktorý s,a sám žalobnikopiera, objede
návka, z ktorej mal vzniknúť predmetný záJVazok, nesie pooelpi's »A. K.
závod pre železné konšl~ukcie,s'Pol-. s r. o. v založení«, v p6vodine »A.
K. Eisenkonstruktionswerk G. m. b. H. i,n Griindung«, neneohal,a obláta
v pochybnosti o' t,om, že 'Ofe,rta, v tejto ohjednálnke uvedená, nepochádc
zah od jestvujúcej spolo'čnosti s ručením 'Obmedzeným.
Lileratúra k § 160 uh. dbch. zákona a k ohsa;hove jemu odpovedajúcemu čl. 211 rak. oheh.zákona, ktorý odpovedá obsa:h.ov,e aj § 2 z<Ílkona
o spoločnostiach s ručením obmedzeným, jednohJ.asne zastáva stan 0vi'sko, že ustanoveni o soEdámom O'sobnom ručení za nejesll'Ujúou spo-
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~očnosť~onajúcich možno použiť iba vtedy, ked' protistrana bol ' .
co do otazky Jestvovania společnosti do omylu uvedená t J' k, d' ka num
Clml osob
. bl' t
' .
, . . e
onaJuaml o o Jes VQvame spolocn'Osti odporcovi predsti'eran' (R
,
da, Oesterr. Handelsrecht, II. sv. str. 115, tam citvaný Lehman~ I. ~:
stl. 441 a nasl., a Staub-Plsko, Kommenta" Zllm AIIO"<.'m Deuts h
H'
G.B.,Ausga befiirOe.,K§211,§8).
'b.
cen.
V opačno.m prípade,~ed: tedy u' dru'hého kontrahenta niet poch bgosII (o tom, ze spoločnost este pravne nejestvwje, !reba prisvedčif St~u,
OVl, na CIt. ~Ies~e). v ~om, že obchodl s takon nejestvwjúcou spolo.č~
nostou sa mu,sl pokladat za podmlenený, zá"i'Slý 'na dvoch S'Ulspen' '
ny~h podn;lenkách; totiž jednak na tej, že k založeniu "poločnDsti doz~:
a. Jednak ze dotycny obchod 'bwde spoločnosťo.u V smysle kh st J ,
nadne schválený.
anov
Podl'a toho je jas~é, že prijatím ?ferty C) so strany predavača dDŠJ.O
k u~avrenm ohchodu Ib~ P?dimleneneho, a že pDdmienka, od ktorej platnost obchodu Je zavlsl'a, este nenastala.
Preda"a,č
však
preca . ].en tovar dOdal a ten IkolmuI pnsl,e
.... I tovar do
'k
"
,
'
ru., sa nu~ patrn:e bc;pravne 'kUl skode predavačovej obohati]" Predavač
ma tedy este moznost, il!by mu toto' obonatenie .ri,adnou žalobou z obohatema
d'ata
.
.
I (oondllCÍlo. causa
...
- causa Hon
' s'ecUlta) odobral'
" ',z,k'upopre d aJn,eJ. sm uvy, kloreJ ucmky vobec nenastaly, nemůže však od seba žiadne
p~ava od~?'Zovať, a tým menej mMe Ueto práva upl:atniť proti ža].ovanym, ktofl. hy pod!]'a Jeho vlastnéhD paňa'tia veci mči!li iha v druihom
rade na ml'este priameho kontrahenta
. Ž~loha je tedy na tom skutkovom' a právnom základe na ktor' '1I
sam zalohca postavil, cel'~om be~dóvodná a musela byťpreto v c!J,o~
lozsahu p,~oh Dbldvom zalovanym, ktorí meritórnu pro@i.adosť p-rednl'eSII, zamletn'U'tá.
O d vol a c í s ú d rozS'lldok prvého súdu potvrdil. D d'
Ž I b'k'
. . .
o voy.
a o' m opl,era SVOj za.lo'bný nárok o § 2 záikona o spoločnostiach
Podl'~ tOho,to zákon?ého. 'llstil!noveni~ ~'Poločnosť s r. o. nejestvuje ~;á~~
ne, kym .nehola zaplsan~do. obchoan~ho reglstra a jesHi niekto v mene
spoločnostI pred Jej zapI's'amm do reglstra lkonil!l, ručí pro!i-straQe osobne
a rukou nerozchelnou.
.
~ento závilzok je odlÓvodinený ustamo'vením § 52 O'bch. zákona na
ktor~ sa § 2 zakona o spoločnosti,ach s r. o. výslovne odvoIavá a p~d!'a
ktoreho kn, kto uzaVI,era ohohod akO' prokurista alebo obchodný zmocnenec bez prokúry:, alebo bez plnomocenstva, ručí tretiemu, kto'fÝ o nedostatku zmocn.enra nevede I, Dsobne pod!';; práva obchodného.
POdl'ato:ho~o záJk?nného u'stanovenÍ'a a stálej súdnej praxi (Sb. n. s.
2191, 4110, 10186) Je predpokl-ad'Om toho,tO' ručeni'a aby bolo konané
~enom ~poločn?sÍl na ten sp-osob, že sa dáva na jav~ al:ebo predstiera
ze spol?cnoSf uz sk~,to,č,ne :~rávne trvá_ a že druhá smluvná strana o pred~
SÍ1~ranl n.e111.a,l,a. vedOimost, Jemu doverova},a a o tom, že spol0,čnosť
pravne neJestvuje, nevedela.
. lesUi však.ai;rroti:stralOa m;;l'a ~námosť o tom, že spoločnosť práV1ne
neJest~~je, nemcla osoby za spolocnosť konaJuce protistrane vohec.
MedzI stran'aml Je nesporné, že žalobník, poťažne jeho právny predv

'

J

chodea, vedel, že lirma A. K., pDdnik pre železné konštrukcie s r. o. bola
založená, do obchDdn<ého, registru zapísalOá však neboIa a tak pod]'a
prjve uvedelOej právnej zásady žalované strany, keby aj pravde zodpovedalo tvrdenia žalobníika, že menom žalnvaných konal za nejestvujúcu
spoločno'sť s r. o. ieh zmocnenec loze! F., žalDhníkovi z tohoto konama
nie sú zodpovedné.
Neporušil preto prvostupňový súd materiitlne právo, keď žalobu bez
toho, že byl nariil!dH dokazovani:e na tú okolnosť,či loze! F. kO'nal ako
zmocnenec žalovaných, žalDbu' zil!mietol a odvolací súd preto prvostupňový rozsu-dok z jeho správnych d6vodov p-otvrdiL
N a i v y š š í' s ú d rozsulÓ'ok odvolací-eha súdu mzv;azal a odvolademu súďiu uIožil, aby v spore ďalej pokraóoval. D o VD d y:
Právne stanDvisko od"olacieho súdu, zaujaté v tomto spore hy holo
sprá"né a v súh'lase s rozhodnuti'ami, ktorých sa dovolá'va, keby obchod,
o ktorý ide, bol, bývwl u,zavrený menom spolDčnosti »A. K. Elsenkonstmktionswerk Gesenschaft m. b. H." tak, ako by až po práve jestvovala, lež neDbstojí v súdenom pripade preto, že bol vý'slovne U'zavtený
menom spoločnosti-, ktorá sa teprv zakládá, t. j. »in GrUndung«. V tomto
prípade nemaže byť reč o predstieraní: prá"nej existence spo'ločnostI
po práve nejestvujúcej a preto nem.ožnD vylúč~ť mčenie osob, ~toréob
chod Hzavrely, pod]'a § 52 obeh. ,ak. a § 2 zaikona o obchodnych spoločnostiach s r. o. z dóvodu, že druhá strana vedela o nejestvovil!ní spoločnosti. Obchod treba,považovať za uzavrený menom osob, ktoré sa
spolčily, aby zwlo,žily spoločnosť s ručením obmedzeným a zodpovednosť druhého a tretieho žalovaného za kúpnu cenu j,reba posud'zovať
pod]'a všeobeoných právnych prwvidiel o spoloonosti-a.oh a. zm:ocnení.
Pro riešenie tohoto SpDru Je ted,y treba, aby bolo zIstene, čIspnr vedúce žalované osobysa s,pollČi-l,y, aby založily firmu »A. K., závod pre
železné konštmkcie spoločnosť s r. 0.«, a či }ozef F. bol oprávnený, aby
ako kh zmocnenec učinil objednávkU!, ktorá je základom toho,to sporu.
Pretože odvolací súd v dósl:edlku svojho mylného právného niÍ!zoru
skutkovým riešenLm týcMo otázok sa nezabýval, bol jeho rozsudok
podl]'a § 543 Osp. rozviazaný.
čís. 14572.
l rol'nický nediel móže byť platne zaťažený peňažitým dlhotTI, ale len
80 svolením štátneho pozemkového úradu.*) Povolenie uděluj,e podľa
§ 5 vlád. nar. č. 451/1920 a č. 11 čl. J. vl. nar. č. 225/1921 Sb. z. a n.
prlslušná obvodová úradovna.*)
l záložné právo viaznúce na ro~níckom nediele uplatňuje sa hypotekámou žalobou; či sa bude milcť stať exel<učné vymáhanie z podstaty
nclmutel'nosti a či len z jej úžitku, musí zostať vyhradené exekučnému
pokračovaniu. Sporový súd omedzí Sll na povolenie poznačenia exekI.tč
ného práva.

(Roz:h. z 27. IX. 1935, Rv 417/34.)
Žaloba smemje proti- žalov;;nému ako veonému dlžníkovi a domáha
sa odsúdenia hlovaného k trpeniu toho, aby žalobkyňa svojw zmenkovú
*)

Viď

terarz vl. nar.

,č.

22/35 vyhl. mi,n. zem. 96/35 Sb. z. a n.
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pohl'adávku vo výške 20.000 Kč - zaťažl>júcu mimo iných otca žalovaného ako osobní·ho dlžníka - pri ospravedlnení zá21namu Č. d. 3136/
32 a v jeho poradf uspo.koji-la z nehnutel'nastf, n" ktorých bol tento zá-

znam, zapílsaný.
O b a 11 i ž š i e s údy žalobu zamieUy.
N a j v y Š š í s ú d rozsudok odvoladeho súdu zmenH a hl-ohe vy_
havel ta-k, že zaviazal- žalovanú stranu trpef, wby na z!>klade tohoto rozsudku na _nehnutel'nostktch, zapísaných v IpOZ. kn. protokole oboe O. čís.
541 A. I. 1-4, B 4), Č. 547 A
1. B 4 a Č. 548 A
1 B 4 na mene
žalovaného Joze!a P., l>snesením Č. d. 313/632 pod C 4, C 4 a C 4
k dobru žalUljúcej strany po výšku 20.000 Kč zmenkovej i,stíny zaz,oamenané záložné právo v tomto poradí akoospravedinené bolo vložené
pri, poznačení exeku,oného prá-va. D ó vod y:
Neobstojí, sta,novi'sko žalovanej s(,rany, že uplatneniu žalobného náwlm prekáža :práJVna povaha predmetu hypotéky ako rol'níckeho nedi'elu. že aj rol'ní'cky nediel móže byť so s'wI.enlm štát. pozemkového
úradu zafažený peňaži,tým dolhom, ustanovujú výslov,ne §§ 32 a 35 prídelového zákona č. 81/1920 Sb. z. a n.
Zákonné precrpisy o prevádzan,í' pozemkovej reformy a o zriadení
rol'nickych neclielov ani výslovue, aui ml,čky nezmšujú platné všeobeoné
právne normy, dotý;kajúce sa súdneho uploatenia hypotekámeho ,nároku.
Ni,e je najmii platnosti pOIzbavená všeobeoná norma, že hypolkárny verítel' je oprávnený damáchaf sa u!~pokojenia svojej platnej pohl'adávky
z hy pot é k y. či maže hyf teOlto nárok so zrete'l'om na prec\pisy prí"
delového záJkona a za aikýoh ďalších padmi!enok u s p o k oje fl Ý z podstaty nehnutel'nosti, aleho len z jehO' úží-tku!, nie je vecO'u skúmaní-a súdu
spornvého, a.Je musí to byť vyhradené eX<lkučnému pokračov<lniu.
Nesprávne je však odvohcím súdom zaujaté prárvne sbnovisko, na
zá!klade ktoréhoO' zamietol žaloohu, že povoOdný záznam založeného práva
Č. d. 3136/193-2 je neplatný, leho zaťaženi", roYníckebo nedielu! nepovoHI
štátny pozemko!vý úracr sám, a!le I.en jeho obvodo!vá úraidovňa 'v Z.
Obvodová úradovňa štát. poOzemkového, úracluo v Z. pri udelení súhlasu pokračovaJ.a v agende pridelenej j,ej zákonnými predpi'smi § 5
bodu 11 vlád. nar. 451/1920 a Č. 225/1921 Sb. z. a n. prevádzaním
práJvomoci štáJt. pozemk. ú.adu nad rol'níckymi nedielmi a je preto s jej'
súhlasom uskutočnené a podll'a obsahu pO'zemkovej !knihy ešte trvajúce
zaťaženie sporných nehnuteYnoOstí, zá2lnamom zálo'žné'ho práva právne

+

+

účinné.

Tvrdeni'e, že obvodová úracíovňa svoj p6vodoný súhlas odvolala, je
v rozpore soo spismi tejto úradovne, na kto!ré sa dovoloatel' odvolává.
Podl'a týchto spisov hol,o povo.Jenie ok hada,nému zafaženiu nedie.Iu
dňa 28. júla 193,2 pod číslom 6899/32 udelené, dňa 1. al>gusta 1932
doručené a nebolo n,ikdy odvolané. Že póvodný koncept sohvafujúcej
doložky bol v týchto spi'Soch preškrtnwtý a- pozn[lmkou »zmši}« nahradený, nediotýka sa nijaJk platnosti' schválenia.
Dostal- sa tedy odvolací' súd zamietnutím žaloby do rozporu s ustanoveni,arni, platného práJva a 'boloO na od6vodnenú dovolaciu žádosf ža~
lujúcej strany pri zmene napadonutého rozsudku rozhodnúť, wko je vo

. roku uvedené. PO'neváč však vyhovenie žalobnej žíadosti ta.k formu;J'vanej, ako to ža.Jujúca strana učinila, mahlo by vI,e~ť k.'n~spr~vnel do. nke že vyhovením tejto žiadosti bola vyslovena wz aj p,"pu·st~osť
~:~~ufl1~j dražby zaťažených nehnu.tel'nosti, alebo kh vn~teneJ spyavy,
t' ka prípu"tnosti jedlnomvých exekučnýoh úkonov vsak musI byt
~e;~v uv'ažovaná, bol roz&udkovývýrok upravený, alko sa stallO.
čls. 14574.
V potv~deni, kloré je povinný zamestnavatel' vydať zam~stnanc?vi
'a § 44 zák. Č. 154/1934 Sb. z. a n., musia byť uvedene .~tocne
::?ané služby. Služebné postavenie, ktoré zamestnan~ mal, staCt !< označeniu sposobu zamestnania len, ked' sa pojmove kryje so skutočne konanými prácami. Ked' je v tomto smere pocltybnosť ale~ keď pom~noanie zamestnancovho postavenia nevystihuje dostatocne spOsob Jeho
~estnania, treba toto podroblte oplsať.
(Rozh. z 1. X. 1935, Rv III 766/35.)

žalobník Armun E. domilhal sa žaloboul proti! svojej bývalej zamestuavaterke firme S., alby mu vyda-la potvrdenie 'pod!'a § 44 zák. č. 15~/
1934 Sb. z. a n. o tom, že bol, u nej zamestnany a~? cloz?rca a skladntk,
roti čomu sa bránHla žalovaná strana tým, že moze ?at len potwdleme
~ tom, že žalobník bol u nej zamestnan~ ako- predny roh?'tmk. •
S ú d IP rve j s to" i c e žale>bu zamletol, o d vol a·~ I s
zalobe
vyhovel v tom smysle, že zavia!za\ žaJ.ovanú stranu, aby zalobn;ikovl' v~
<laJia potvrdenile tohoto zuenia: »Firma S. tý;mto potv:dzuJe, ze. Armin
E. bol u nej z<lmestnanýodo dňa 20. augusta 1929, az do 26. aL1gu~ta
1934 a po dobu slu!žebného ,pornem prevažne vyko~aval dozo; na pracu
robotníkov v skladišti, ria!dU prácu robotník~v pn vykladanl. a naklladaní tovaru, dohli,adal na dlOdaváni,e tovam ml'estnym obc~od~II~?m, t?var do slkl-a-du ,prijí,ma,J, a zO skladu vydával ;pod!'a. konS'gnacl! a, n~
kkldných li!Slov, dával.tovar '~ doprave ,pr:praVI!ť a vledol skl-adtstne zaznamy. Zo zamesrnanta vystu'PI!~ z .~Iastneho r?zb.odnut!a.«. .
. '
N a i vy š š i s ú d clů'voOlaclu zla!dosť zamletot D o v.o d y.
Zákon Č. 154/34 Sb. z. a u. l1stano\nuje v § 44 (I), ž~ zamestnavat~l
je povinný vydať zameslnancovi pri skon.čení. pracnvneh? pome~l> ,prsomné potvrdenie o dobe a spósobe za~estua,~,a. ža~ovan~ hrma, zaI.obníkovi plOtvrdenie nevydala, a je preto zalobolk opra\nneny domahať sa
žal.obou splnenÍ'a svoj'h'O nároku. P.odl'a dtovaného- zá:kooného .usta!novenia musí byť v potvrdení uvede~ý spós?b zamestnama, tedy sk~točne
konané služby. Služebné 1P0staveme, ktore zamestn<lnec t;J"I, staČl 'P"eto
k o;onačeniu sp6sobu zarnestnania len vtedy, keď sa pOJmove Ikryje s~
skutočne konanými ,prácami. Keď je však v tomto smere po?hybnost
al-ebo keď nevystihuje pomenovanie z"mestnacoVlho p~stavema dostatOlČne spbsob jeho zamestnania, treba toto pOdro-?'fl:. 0p-I'sať. dosJ.?dku
toho v pdpadooh, ked' je medú stra1nami sporn~, Cl zIadan.e ozna~en,le
spósobu za;mestnania kryje sa so služb.ou skutocne konanou:. musI sud
zistiť slu'žby skutoooe vykonávané a rozsudkom v~ove~ať, ~e zan;estnavate!' je povinný v potvrdení o zamestnaní túlo sku,t?čnu .sllll'bu ?plsať.
V spore o vydanie Ipotvdenia o spósobe zamesrnanta! nejde o zlsteme,
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co~al tedy správne,. ked' prez to, že v žalobe bolo uph,tnelllé označen~e

sposobu zamestnama ako dozore-u a skladníka ústil skutočnú slu'"h
žalClbníkovu a žalovanú stranu zaviazal, aby tÚto sluZíbu v potvrďen~
o zamestnaní opísal'a.
.
čís. 14578.
i rozho~ovanío diploJ?1atickej žiadOSti, podanej podYa čl. 18 haagskel ~~nvenc~e o..vyhlásente vykonll:tel'nosti súdneho rozhodnutia, od.sudzu]uceho zalu]ucu stranu (alebo mtervenienta) na platenie útrat sú
rozhodujúce len predpisy čl. 18 a 19 tejto konvencie; neprichádzaj6 tu
tedy v úvahu uS!l:anovenia §§ 2 a 3 čl. IX ex. nov. Č. 23/1928 Sb. z. a n.
(Rozh. z 2. X. 1935, R III 520/36.)
Tuzemská fITma V. (ku ktorej za sporu prÍ'stúpili wko interveni'enU
~Ibert S . .a, 1':1arcd S.) pod!al~ ul.sedrie v BudaljJešti proti žalovaným
zalobu. Ta'to zaloba hola vo vsetkych !rooh stohclach odmietnUltá a žaI-ujú~ej str,ane ~ ilnterveniientoill' uložená náJhrada pro cesných útrat. Žiad'ostr mad arskeh? v~sIanectva v, Prwhe, poda~ej pod!'a čl. 18 haagskej
konvencIe o vyhllaseme vykonalt'el nosÍI' Utvedenyoh roz'hodnutí čO clo útrat
spam, s ú d p rve j s t oH c e vyhovel.
. R ~ k.u r zn Ý s ú;cl t~to usnesenie potvrdil z týchto dá v o cl o v:
Pntpoje.nym;l d-okladml, t. .J' v hodnoverných vy-hotoveníach pripojenými
p'ravoplatnyml rozsutdikaml mad'arskýeth súd-ov, je dlokázamé, že žalobní'ci
boh pravorp1-atneodsúd-ení' na náhradu procesný-ch útrat. Rozhodnultie
o fýchto pfOcesrných útratách maže byť v tuzemsku, vyhlásené za vyko~wte!'né 'pri podmienkách, stanovených v §§ 18 a 19 haagskej procesnej
umlUIVy. :Ieto podml~nky sú v súdenom prípade d'ané, ako je doká'zaně
pnpojenyml dokladml a ant samI Tekmenll vo svojom rekurze netvrdia
že hy tu nebola týchto ;podmi-enok aleboO' podmienok § 2 č1. IX. zák. čis:
23/1928 Sb. z. a n. Námietka relmrento,v, že rnapadnuté usneseni'e odlporUje ustanovemam bodul 2 a 4 § 3 čl. IX. zifk. Čí,s. 23/1928 Sb. z. a n.
neobstojí!, lebo v súde-nom prítpade má byť vynútené platenie v hotovosti
a ni:et tatkého iprávneho Ipra,vidla, 'ktoré by platenie v hotovosti alebo
jeho vynlútenie nedovo,!'ovalo. Tiež nejde o u,znanie právneho pomeru
alebo spln~n!e nároku, ktorý by bol nežalovate!'ný, a!<!bo neplatný z dovodu verej'neho ponadku alebo mmvnosti. Ináč pri rozhodovaní o prípustnosti exekúóe doty-čne útrat rneprislúcha turnajši'emu súdu ani pod!'a
ha~gsk,ej úmluv~ ani, ~od!'a čl. IX. zá:k.č. 23/1928 Sb. z. a n. právo
skumat, Čl v mente veclsudtl cudwzemský súd správne, a preto v tomto
smere sťažovatel\mi Ipodané ,námi-etky sú celkom nerozhodné.
Na j v y Š Š jo s Ú d: rozhodol takto:
.
Usnesenie rekurzného súdu, poba!' sa opier.a o urstano'venia čl. 18
a 19 haagskej procesnej konvencie zo 17. júl", 1905 (zá:k. -čL XIV:1909;
pr-otokol, v)"hlásený pod čís. 172/193-0 Sb. z. a n.), tu výhlradne rozhodujúce, sa potvrdmje zdovodov správnych, v ňom uvedených.
čís. 14579.
.
Zamestnanec, poverený zamestnavatel10m opatriť mu póžičku od
banky, koná proti vemosti a poctivosti, ktorou je povinný voči svojmu
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zamestnavate!'nvi, keď si bez jeho svolenia vymieni odmenu (províziu)
od banky za sprostredkovanie péižičky; zaplatenia takejto odmeny na
banke neméiže sa súdne domáhať.
(Rozh. z 2. X. 1935, Rv III 654/1934.)
žalujúca banka domáhala se žalobou zaplatenia pážičky 12.000 Kč,
ktorú po,skytla ll. žal'ovanémll. Tento vznÍ.esol proti žalobnému nároku
kornpenzačnú námi,elku vo výške 12.000 Kč na tomto zá:kl<:lde: Zamestnavatel' ža'lova,ného: statkár dr. C. - u ktorého boI žalovaný zamest..
naný ako správca - rozparceloval' svoj nehonutel'ný majetok. Prel-ože
kupHeliajednotlivých parciel nemohB hned' zapl'atioť kúpnu cenu, poverU
dr. C. žalovaného, aby našiel b<:ln'ku, ktorá by bola ochotná ,proti cedovani,u' poMadávok dra C. vyplatilťkúpnu cenu rozparcelovaného majetku.
žalujúca balnka' pomúkl-a '-'Taj žalovanému 2% provil2Íu, ked' clr. C. s ňou
tento obchod uzavre. To sa stalo a sl'úbená a splatná proví'zia žalobných
12.000 Kč prevyšu!e.
.
Súd prvej stolice žalobe vyho,vel, odv,olací súd, ktOTy
uznal kO'1npenzačnú námietkUl za od:ovodnenú, žalobu zamietol.
. N a j vy Š š í s ú cl rozsuldolk otd-voladeho súdu rozvi·azal a te.orto súd
upravil, aby vo veci d'alej pOlkračo,val, sku<tkový stav nadrne zllstrl a potom zno'va rozohodoI, medzí jirným z týehto d'o v o cl o v:
Nie je sporné, že žalobkyň a skutočne poslkytla ll. žalovwnému požíčku v sume 12.000 Kč. Treba sa tedy zaoberať iba otázkou, či POVtmnosť vrátiť túto .póžičku, zanik1-a v dosledku z"podtan,a, uplatneného
II. žalovaným. - Nemožno súhlasiť s ma[eri,al-n-e~právnym stanOVIskem
odvoJacieho súdu, že nie je mravne závadné, kecl' II. žalovaný wko správca
statkára Dra Artúra C. a - pod!'a vlastného doznani'a -nim poverený,
aby našiel banku, kto'rá by hola ocholná uzavreť dotyčny obc!,od, vymienil si od banky províziu za sprostredko,vanie tohoto obchod,!.
Ni,elen naše terajšie zakonodarstvo považuje za nedovolené, aby zamestnanec, ktorému zamestnavate!' sverioJ ujednávať alebo sprostredIoovať obchody, dal si si'úbiť alebo p'rijal' bez zameslnavate!'ovho svolenta
od i'nej osoby pre seba alebo rre iného proviziu alebo akúko'l'vek od-menu
za to, že obchod ujedná alebo sprostredkuje a považuje to za dávod, pre
ktOTý je zamestnavate!' oprá,vnený pred-časne prep~st.iť z~mestnanca
(§§ 14 a 34 zálk. čÍls. 154/1934 Sb. z. a n.), aIe to Iste pravne s,tanovisko zastával tak zákonodárca v mimoslove!nských zemiaooh (§ 1013
obč. z., dotyčne hospod:á.rských zamestna!ncov 4. bod § 29 ř. z, za dna
13. januára 1914 Č. 9) akoaj pred:prev~ato,vá! uhorslká s:Údna. p!fax,. ked'
stanovila, že po'Vereník, ktorý sr vyhradl odrrnenu (ktoron je aj pro'VI'Zla)
bez vedomi-a a súhl;rsu svojho za,mestnavate!'a, týmto svojí:m pokračo
vanÍ1m iporuš'Í ver;TIosť a pocHvo-sf, ktoroli' je povinný voči poveravatel'~
a preto nemMe použiť súd:nej pomoci .na vymahán,;e takto smluvenej
odmeny (Magánjogi Diintvénytár sv. IX. Čí,s. 307).
.
Samozrejme nemožno uplatňovať odmenu, vymie,nenú bez svolenta
zamestnavatel'a a poverovate.J'a, ani' započí~acou ~námiletkoU'.
II. žalovamý však tvrdi,l a na dokázanie tohoto tvrdeni,a žiadal, vypO"
čuť ako svedka Dra Artúra c., že si spomú proviziu vymi'eni! s jeho
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svoIením. Odvol·ací súd však v dóslEXllm svojho opačného právneho sta- -nOVÍska pominul toto dokazovanie a pominul listiť slw1kový stav v tomto
smere. - RozsudlO'k od"oIacieho súdu je tedy aj preto nesp6sobHý k prec
skúmaniu, I'ebo na základ,e skutkového stavu v ňom zisteného nemožno
posúdif'oči I~. žalo.vaný poruši,1 .vernos~ a poct~,vosť, klorými bol povinný
DrL! Artmovl C. nt!e!~n ako svoJmu ~Iuzbodarct, ale aj ",ko t-aJkému" ktorý
ho povenl" aby. nastel banku" ktora by bola o~hotn.á uzav:eť dotyčný
obchod. - V dosledku toho bolo treba k preskumamu n,esposobtlý rozsudok odvol"cleho súdU) rozviazať.
čís. 14586.
I. Nárok vyvodzovaný z toho, že danie železničního zamestnanca do
trvalej výslužby stalo ~ neprávom, nepatri medzi nároky, o ktorých
v smysle § 70 vl. nar. c. 15/1927 Sb. z. a n. a § 47 vl. nar. č. 96/1930
Sb. z. a n. majú napred rozhodovať administratívne úrady.
II. Dallie do trvalej výslužby z moci úradnej je protiprávne apreto
~zúčinné, ak .?ie je skutkove naphtený podklad toho dovodu (§ 115
lit. a)----e) sluz. pragm.), ktorého pri tom dráha voči svojmu zamestnancovi použila. Telesná vada zamestnancova nespadá pod lit. e) odst. 3
§ 115 služebnej pragmatiky (služebný záujem), mMe však zakladať
samostahtý dovod podl'a lit. a) rohože § (neschopnosf k s(užbe a lIemoc
prekážajúca službe).
(Rozh. z 3. X. 1935, Rv III 760/33.)
žalobník, zOJrnestnaný v službách ,čsl. štátoych dráh ako vozmajster;
bol daný podl!'a § 115 odst. 3 lit.e) služ. pragm. do trvalej výslužby.
Žalobu, kto'fOU sa domáhal vyslo'venia bezúó<nnosti penzionovami" a platenia akUvnych p'ožitkov, ob" niž š il e s údy zamieUy.
N a j vy Š š í, s ú cl <rozsudok odvolacieho súdu rozviazal: a uloži,! mu'
",by v pojedinávanv ďaJ.ej pOlkračo'val, skutkový stav nácleži,te zistH a pC:
tom mova ro~hodol. D o vod y:
Po~t"'P § 70 vlád. na,r. Č. 15/19Q7 Sb. z. a n. byl roešÍ'řen n'" pensi'jní nároky vládnfm naři'zením 'č. 96/1930 Sb. z. a n. (§ 47) v téže miře,
ve které platí pro nároky z činné slu-žby, to jest na nesprávnou výměru
nebo výplatu výslužného.
Z,de jde o to, že ž,alobce byl neprávem přeložen do výsliUěby, tedy
o nárok, který nepatří mezi nároky uv'edené v § 70 cit. vlád. mř., proto
nemá o něm předem rozhodlovwti ~právní úřad. Pominutí tohoto řízeni
není překážkou, pořadu práva a zbytečno Zalbývaéi se dal,šími vývocly
do'vo,lací žádosti vztahujídmi se k této otázoe.
V:e věci samé je zji,šlěno, že žalobce byl přeložen do výslužby z moci
úřední podle § 115 odst. 3 písm. e) (ze služebního zájmu) :proto, že
byl ,nedoslý,chavý na obě uši, pro tu,to ,-,,,,diu nemohl býti poneohán v dosavadní sl,uvbě vozmístra a s přejmeno'vácní:m do kategorie dílenských nesouhlasil.
.• ye sp.oru připojil,a. ~ráh", jako další pří<Či~y přeložení do výslužby
Jesle to, ze podle kvalrhkace z roku 1928 byř zalobce nezpůsobilým pro
vyšší služební post",vení a že byl v I'eteoh 1927-1929 opěto'-'ně trestán
pro služebnÍ' přestupky.

čís.

i 4586 -

1041

Důvod výslužby proti žalobci použitý (služební zájem) je podle
§ 115 služ. ř. jedním z pěti důvodů, vypočtených ve 3 odst. pod písm.
a)-e) , z nichž prvým je věk přes 65 let nebo nes c hop nos t i ke
s I u žb ě, je-li vyloučeno, že zaměstnanec opět nabude schopnosti ke
služ1Jě anebo nárok na plnou pensi; druhým ztráta s v ép r á v n o s ti;
třetím, je-li po celý rok nepřetržitě zdržen n e moc í od výkonu služby
a nelze se nadíti, že by mohl opět nastoupiti službu; čtvrtým dočasné
pensionování a nemožnost obnovení činné služby do 3 let; pátým pak:
ž á dá· I i t o s I uže b n í z á j e m, aby byl odstraněn ze služby,
zvláště není-li možno zjednati nápravu přeložením Zaměstnance na
j in é s I uže b ním í s t o st e j n é h o druhu.
Z toho, že v § lIS jsou důvody přeložení do trvalé výslužby pevně
vypočteny, že každý o sobě je samostatným s vlastním skutkovým podkladem a dále z toho, že trvalé postavení podle ustanovení VIII. oddílu
_ jenž právě jedná o přeložení do výslužby a ve kterém je zařazen
§ lIS - náleží mezi z a ruč e n á práva železničných zaměstnanců
(§ 40 Čí's. 12), je zřejmo, že, není·li skutkově naplněn podklad toho dů
vodu, klerého dráha použila proti svému zaměstnanci, je přeložení do
trvalé výslužby z mo'ci úřední protiprávným a proto bezúčinným.
Podle železničných spisů byla pravým důvodem přelož'ení do vý~ýslužby těl e s II á vad a ž a lob c o v a a jeho nesouhlas s přelo
žením do výslužby jiného druhu.
To však není důvod, kryjicí se s pojmem s I uže b n í h o zájmu
podle § lIS odst. 3. písm. e), jak zejména vysvítá z dodatku k tomuto
nstanovení »není.li možno zjednati nápravu jeho přeložením na j in é
s I uže b ním í s t o st e j n é hod r u h u«, neboť, je-li vedle tohoto
důvodu také dalším samostatným důvodem nes c hop n o s t ke službě
[písm. a) 1 a ne moc, překážející službě, pak pod služební zájem nemůže býti řaděna tělesná vada, o kterou tu ve skntečnosti jde.
Pravda ovšem, že ve sporu byly doloženy další okolnosti výše z,mí.
něné z nichž nižší stolice přijímají i de I š í ch o rob u a p r ede š't é t r e sty, avšak ani tyto okolnosti - nehledí·li se ani ok t~mu,
že nejsou aní blíže uvedeny a objasněny - nemohly by pravy duvocl
přeložení do výslužby doplniti na důvod služebního zájmu [písm. e) 1
již proto, že ch o ro b II onutno ?dkázati ,!llezi ~ůvo~Y pod p,l.sll!-' a)} cl:
neboť choroba nemůže 'býti odkltzena p rel o z e nim na Jlne slue:ebm
mís t o s t e j n é hod r u h' u a tresty nutno odkázati do 4. odst. § 115
- c1isciplinámí řfzení -.
Ale se sřetele nelze tu pustiti ani okolnost, že dráha sama v tom
skujjkovém podkladě pro který překládá žalobce do trvalé výslužby, tyto
okolnosti neuvádí a ~právněnost přeložení do výslužby musí býti posuzo'
vána podle těch důvodů, kterých dráha skntečně užila ke svému rozk 'h
hodnutí.
Protože důvod slnžebního zájmu - písm. e) - podle skut ove o
podkladU opatření dráhy tu není, netřeba se zabývati otázkou, zda, a do
které míry _mÍlže soud tento důvod přezkoušeti, kdyby tu skutkove byl.
Z uvedeného je zřejmo, že žalo?ce byl !lep,ráv,em přelo~~~ d? tn:.alé
výslužby, proto je toto opatření dr~hy prohpravnym a bezucmnym, ~n.
Civnn( rozhodnut! XVII.
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ného poměru služby žalobcovy se nedotklo a 'eh . ' k
,.
a zaplacení rozdílu v platě čÍ1li11ém a výslužnb °p~~~á na ~!lnoJ ~Iužbu
Poněyadž však odvolací soud výší tohoto nároku sV: n~z~b~"nlenby'
napadeny rozsudek rozvázati.
J ,a ,
10
čis,

14587.
I. Sťažnosť podI'a § 83 služobného poriadku 'e
'
.
kOT že~ezni~ných. zamestnancov v činnej službe Jni:~~~nYtý~rkt°striied:
v cmneJ sluzbe me sú.
"
or Už
, II. R~'~ V.ITI; oddielu Sl,užObného poriadku (§ 117) proti penz!'n' .
vymeru Je Jedtnym opravnym prostriedkom rozklad ktorý mA v J emu
rovať len proti tomu, že zamestnanec bol da'
od"
o~ SIltemoci, a nie proti výmere výslužného.
ny na
pocmok z uradnej
1!ltý'ť~nzij~é ,~ery jed~otIivých riaditel'stvi štátnych železnic majú
en lS
onecny raz ako vymery Všeobecného penzijnéh . ta
menuté.v §
odst. 2 zák. č. 8~/1920 Sb. z. a n.; 8Ú ::. ~~e vu~~~
opatrema (v~mery), proti ktorým musela smerovať žaloba o zu:.u! :
obsahu, ktoru holo treba v čase účinnosti zákona č 89/1920 Sb
lC .
~":;e~)OZhOdČieho súdu II. úradovne Všeobecného penzijnéh~ ~~~~.
t

75

(Rozh. z 3. X. 1935, Rv III 455/35.)

ža~obní'~ ---; ofic!á! v služb~Ch košicko-bohumínskej dráhy _ bol ' _
mer0n.' n,adl~:1 stva st~tnych drah v Košiciach daný od 30. IX. 192710
trvale] vysluzby .. Pr~tl vymeru tomu podal námietky na tom základe '
m~ malo. b,vť pn ~mere penzie započítané 2l1:! válečných rokov' 'n~
Olletky mlDlst~rstvo ~Iezníc výnosom z 20. VII. 1919 zamieŤl(} -.: Ža~abo~, o kt?r~ te;az. Ide, domáhal sa žalobník vyslovenia, iže Žalovan'
csI: z~lezmcr:Y erar Je !,ovinný uvedenú dobu započítaf do doby smer!
da]ne) pn vymere penzle.
'
, S Ú d P, rVe j s t o I i c e žalobu zamieto!. O ó vod Y' Penzijný
vymer bol zalobnfk~vi ~oručený vv dobe platnosti zák. Č. 89/1929 Sb.
~. ?o~la § ]5 ?t. zak. mohol ~alobník výmer napadnúf v nepredlži, e n;.] sest ?,esacne] I~h?te od doruc~!a, výmeru a to len žalobou u rozhodcleho,s~dll zemske] uradovne penzl]neho ústavu v Brne ktorého nález
~ol ~0l!ecny a neo~porovaterr:Ý. V tejto šesťmesačnej prekluzívnej lehote
za o, m~ nepod!!1 ~~Iobu a ]e tedy žalobný nárok vznesený opozdene.
Ž~.lobn~k od~olavaluc sa na ustanovenie § 83 služ. por. namieta že pouzl!, prav~ ltk~ sluižebným poria.dk(}m m~ zaručeného a poneváč'ovzne
senych nmmetkach rozhodlo mInIsterstvo zelezníc výmerom dňa 20 VII
1929 - tedy v, d?be, keď. u.ž zák,on čís. 89/1920 Sb. z. a n. nebol v· plat:
nO~Íl ,-, k~necny~ a~Inlstrahvnym !ozhodnutím hol výmer ministersh a zelezn~c, Mory moze napadnúť zalobou u riadnych súdov Toto
sta~oVls,ko zalo.bn~ka nie i~ opo?statnené z týchto dóvodov: Usta~ovenie·
sl~bneho po.nadku pnznava sIce zamestnancovi právo: podal sťažnosf
P:Ot1 opatremam,pre?staveného, al~ toto právo zákonom Č. 89/1920
Sb. z. a n. bol o zuzene v tom smere, ze zamestnanec má právo napadnúť

r/

*) Smvnaj: Sb. n. s. 11566.

penZI]ny výmer len žalobou v prekluzívnej lehote šesťmesačnej. Keď
uplynula táto lehola bezvýsledne a žal(}bník jedine prípustného opravného prostriedku, t. j. žaloby u rozhodčieho súdu, včas nepoužil, uspokojil sa s úpravou penzijných požitkov podra výmeru a tento nadohudol
pravQplatnosf. Nerozhodné je tedy, že žalobník výmer napadol padTa
§ 83 služ. poriadku námietkami, poneváč zákon Č. 89/1920 Sb. z. a n.
tento opravný prostriedok vylučuje. Keď šesťmesačná prekluzívna lehota
uplynula v dobe, v ktorej zákon Č. 89/1920 Sh. z. a n. bol v platnosti,
stal. sa penzijný výmer pravoplatným a žalobník nemaže žiadne práva
nadobudnúf z toho, že ministerstvo železnic námietky vybavilo teprv za
platnosti nového zákona.
O d v ol a cí s ú d tento rozsudok potvrdil a N a j v y Š š í s ú d
dovolaciu žiadosť zamietol z týchto d () vod o v :
Mylně dovozuje dovolací žádost, že pensijní výměry jednotlivých ře
ditelstev státních drah nebyly v čase účinnosti zákona Č. 89/1920 Sb.
z. a n. takovými konečnými nálezy jako pensijní výměry vydávané Všeobecným penSijním ústavem, že proti pensijním výměrům železnic byla
přípustnou stížnost podle § 83 služ. ř. a že tedy za konečná rozhodnutí
() pensi ve smyslu § 75 cit. zák. -- byla-Ii proti penSijnímu výměru ředi
telství podána stížnost - jest pokládati teprve rohodnutí ministerstva
železnic.
Dovolání přehlíží, že stížnost § 83 služ. ř. je opramým prostředkem
železničních zaměstnanců v činné službě, nikoli však těch, kdo, jako žažalobce, v činné službě již nejsou. Je to zřejmo nejelll z obsahu tohoto
předpisu, ale na prvý ráz z toho, že předpts tento (§83) je zařazen do
V. oddílu služ. řádu, která jedná o právech zaměstnanců v činné službě,
o výslužbě má služ;. řád předpisy teprve v pozdějším oddílu VIII.
Podle tohoto oddílu je jediným prostředkem proti pensijnímu výměru
rozklad (§ 117), avšak tento může směřovati nikoli proti výměře výslužného, nýbrž jedině proti tomu, že zaměstnanec byl dán na odpočinek
z úřední moci.
Není proto ve služebním řádě opory pro vývody dovolací žádosti, že
proti pensijním výměrům - jejich věcnému obsahu - by 'byla opravným
prostředkem stížnost k ministerstvu železnic, zejména podle § 83 služ. ř.
Poněvadž ani stanovy pensijního fondu čsl. státníclldra·l:! (výnos mrn.
žel. 38566-27) nemají předpisu o stížnosti proti absahu pensijního výměru, není - pokud se jedná o změnu pensijníh(} výměru, jak ji žádá!
žaloba - takového předpisu vůbec a je pak zřejmo, že pensijní výměry
jednotlivých ředitelstev státních drah maji týž konečný ráz jako výměry
Všeobecného penSijního, ústavu zmíněné v § 75 zák. Č. 89/1920 Sb.
z. a n. a že tedy to jsou ona pensijní opatření - výměry -, proti kterým
musila směřovati žaloba o změnu jich obsahu, kterou bylo po čas účin
nosti zákona č. 89/1920 Sb. z. a n. podati II rozhodčího soudu II. úřa
dovny Všeobecného pensijního ústavu v Brně.
Tato žaloba podána nebyla a proto, jak správně uznal odvolací soud,
napadený pensijní výměr stal se pravoplatným a nezměnitelným.
Okolnost zda a jak ministerstvo železnic vyřizovalo v určité době
stížnosti podané na pensijní výměrv zejméoa zda je vyřizovalo i věcně,
nemá vlivu na vyložený právní ústav.
e."
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jemca dodávky
. Ien vtedy oprávnený '1I" ed lJoll:llIťlať.
že vPri"""~;1rotel'sk
. (vy'kOlt
. u,.' Je
pv~~_
eJ cene Je uz zahrnutá daň
b tu -t
á p od n i k a tel s k á ú P a :aa ked' úmluva

~~e:~,e~~':,~j~

~~

(Rozh. z 9. X. 1935, Rv IV 254/34.)
]ozef K;um
prevádzal
• I ov~u. obec regulačné práce na
L. ZIng.
účtovane'
d
pre. za
a
o
totiž! 2% daň obralu I:rek zal~yana stt:ana zaplatiť 8.155 Kč

i

ne, ktorá sa zaplatenia uvede~ý~~S8Uf~~ sKJ~g~l'adáyku ža!ujúcej
O b aniž š i e s údy žalobu'
. tl c
' domahala zalobGU
d ó vod o v: Podl'a druhe' ve
zam~e y.; o d vol a ci s úd Z 1V<'I't~·
vinný podnikatel' v pOdni~atel~k~' 12 zak. c', 268/1923 Sb. z. a n.
tel'skej odmene nie je zahrnutá 2~ ~~~u~eolislovne.u~iesť,. že v po,dnikaplatlť, ~ebo ináč treba predpokladať že' t,rUd' ~ ze IU ma
v podmkateI'skej odmene a tG be 'hl' Jde a o an z obratu
ve"d'
'
zoaunatočid
, l!a v Je ~eJ sume alebo či pozostáva z viac I:' o mena
prae, ako Je tomu pri prevedení reo- I •. po ~zlek v
I
strana v odvolacom pokračovaní a oU acnych prac, o které ide. 7",] .. ;,;,"
zala, že ':: podnikatel'skej smluve k~~r~a~a netvrdila" a tý~ menej
,
nou dotycne prevedenia regulač~' ch
' ola uzavrena so zalovanou stranené, že okrem p(}dnikatel'skej odruenracť f1;ky ~"~I bolo výslovne vymietu a keďže toto nebolo
ienené
. za a~uJe za ovanú aj daň z obraktorýchsa mala táto re~ačná r~m vo vs.eobecných podmierrkach pri
ca
uzavrenej
smfu:
a
sú
praVny predchodca ing. Jolef K y', stratIla zalu]uca .strana resp. jej
mohla spomú sumu požadovaf. . pravo na to, aby od zalovanej strany

čia;;tkou

píso~ne'

pre~lesfv ~!oré

doplňujfrcou

N ~ Jv yŠ š í s ú d
sporn:,~.sumu
8.155 Kč

zaviazal žal v '
b
v
70 h zaplatilao j)n?u o dec,. aby zalujúcej strane
• Pr1Jemce dodávky (výkonu) 'en clI, 0:'0 y., •
•
~e v podnik~telské ceně jest už z!hrn~tád~ test 0gravnen pr~dpokládati, '
l.e~ not n a pod n i k a t e Is k á ú I a t an z o ~atu, brl~vl~ stanovena
JI~,ého .(§ 12 zák. čís. 268/1923 Sb P z a neust~nov~-h umluva nic
pnpad~ .nejde o podnikatelskou jecÍn~~o~' .(. P~'Tr~)dz.v konkretním
pausa Ul uplatu, nýbTŽ
o pe':Ie Jednotkové ceny podle roz isu a z
den~ mg.
~: sje~nal se žalovanou ~hcí úml~:oru ne~ylo yvrz!,no, že. cezek. hraditi dan z obratu ze svéh b l ' ,podle ktere mel by zavatu,to daň z obratu žalované obci z ~ I š ~P?:,,:~n ing. K. jako podni'kateI
nazor odvolacího soudu že cedent neb I u ~ ~ va! 1. Mylný jest tedy
daně z obratu na žalova;"ou obec .l'ak o na
y o~~~vnen
p,resunouti zaplacení
.
prIJemce dlla.

i

r

čis.

14624.
bola pohl'adávka dlžníka ríkáz
. . '
moz~ s~ dJžník domáhať žalobou ~a ~~t. ~VY!,ran;m ventel'ovi, nepohl adávku do súdného depozitu. *)
zn OVl am toho, aby složil
A

,!(eď

.
*) SrQI~n. Ul' .

Rozh. z 15. X. 1935, Rv III 827/34.)
5b,

672 ,1 555. 1591, Sb,

ll. S.

10837.

Proti žalobe, ktorou sa žalohkyňa domáhala vyplatenia poistnej sumy,
bránila sa žalovaná poišťovna tým, že poistná suma bola exekučue zabavená a prikázaná k vyhraniu pre veritef ov žalobkyne.
O ba niž š i e s údy žalobu zamietly, o d vol a ci s ú d z týchto
d ó vod o v: podl'a exekučných spisov, pripojených k spisom, žalobkYňou uplatnená pohl'adáv1ka bola pre exekučných veritel'ov súdne zahavená
a prikázaná k vybraniu pred podaním žaloby. Podl'a stálej judikatúry:
keď bola pohfadávka dlžníka prikázaná k vybraniu veritefovi, nemože
sa dlžník domáhať na poddlžníkovi ani toho, aby tento uložil polrYadávku
do súdneho depozitu, lebo po prikázaní pohYadávky k vybraniu je len
veriter oprávnený uplatňovať prikázanúpohl' adávku.
Na j v y Š š í s ú d nespoznal zakonného dovodu, aby rozsudok odvolacieho súdu zmenil, účinnosti zbavil alebo rozviazal.
čis.

14625.

Verejný notár je zodpovedný majitel'ovi zmenky za škodu, spOsobenú tým, že ~ hoci bol zavčasu požiadaný - domnivajúc Ba, že 26.
december je sviatok štátom uznaný, prezentoval zmenku a učinil protest
neskoro.

(Rozh. z 15. X. 1935, Rv III 896/34.)

Žalujúca banka bola majitel'kou zmenky, splatnej dňa 26. decemhra
1931. Díla 29. decembra vyzvala žalovanélro verejného notára v P., aby
zmenku protestoval, 1'0 tento vykonal až 30. decembra 1931, domnievajúc
sa, 'že 26. decembr je sviatok, štátom uznaný. Proti zmenkovému platebnému príkazu, vydanému na základe uvedenej zmerrky, podal zmenko"Ý
dlžník námie~ky, ktorým bolo vyhovené z dovodu, že zmenka mala hyť
prezentovaná a protestovaná najpozdejšie 29. decembra 1931. Žalujúca
banka domáhala sa žalobou na žalovanom náhrady vzniklej jej škody.
Žalobe vše t kyt r i s t ol i c e vyhovely. N a j vy š ší s úd z týChto
d ó vod o v:
Žalovaná strana v dovolacej žiadosti uplatňuje porušenie materiálneho právneho pravidla. Uvádza, že žalovaný ako verejný notár móže byť
zodpovedný za riadne a včasné protestovanie len takej zmenky, ktorá
mu hola včas predlo,žená, čo sa v tomto prípade nestalo, poneváč on 29.
decembra 1931, tedy posledného dňa protestnej lehoty, bol sice žalujúcou
stranou telefonicky vyzvaný, aby zmenku protestoval, avšak zmenka jemu
predložená nehola.
Táto .sťažnosť je bezzákladná. PodYa smerodajnéllO skutkového stavu
mal telefonický rozhovor med2i žalovaným a úradníkmi žalujúcej banky
ten obsah, že žalovaný bol vyzvaný prísť do V. protestovať zme1lku, ktorá
je u žalujúcej banky. Nebolo potrebné - žalovaný to ani nežiadal a nebolo by to malo ani smyslu - zaslať žalovanému do P. zmenku, ktorá
je vo V., 'kam žalovaný musel prí-sť zmenku protesrtovať. Telefonický rozhovor je tedy úplným a bezvadným dožiadaním strany o protestovanie
zmenky.
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Bezpodstatná je i ď alšia do I '
f'
,
pTávneho pravidla v tom že bol vo acm ,s a,znost, kt,orá vidí nOlrllo'~n"_
Z• a I"
'
uznana
zodpovedn
U]uca banka sa uspokojila
s at ý
.
'
. os f -7allov,ani'ho.
cembra a netrvala na t
.
m, ze protestovame sa stane
Podl'a názoru dovolatef~~~ ~~\g~ftes! bo~ .sp!saný ešte 29. d~:enIlml.
testov.ania, čo vylučuje za~iazanost'~a~~;U]U,,:] banky s o~klad~m
ne
mylny, leb~ podl'a smerodajného skutkovéh
Tento ~azor ]e
rozh?vo~e zalovanému sde1ený deň splatno~ti s ::~n bol pn
.
'dobdrzam poverema k ;<;písaniu protestu vy I '1 • ~y.a keď on
o 30. decembra je on d
dn'
S OVl, ze ]e cas na protest
dy, keď žalujúc~ banka Z~et~:fa
~a .ome~anie protestnej
pIs~m protestu ešte v ten
Nejde tu tedy len o n '
i samo o sebe može ma7~:a::I~~~et1e:ťe - ktoré pravdaže urí:no.l".
ale o nesprávne k '
o. zo povednosf za nastalú
bol povinný riadn'i s~f~{?e poverema, ktoré žalovaný ako ver'ejn'ý notár

r

:a

, Žall1júca banka viny nemá. Nemožno kl d'
".
gany nevy~vet1ily žalovanému VerejnémJo ~ .at ~.
vm~, že jej ora preto bez?spešne sa dovolálva žalovany toh no .aro':'L ]e o ~ravny
me len pravnik a takto musel
' ' , o, ~e za',;on musI znaf :,"~"UJ"
~emožno pdkladať za vinu žal~jJ~jtb za:a n• I organy. žalujúcej bankv.'
az posledného dňa lehotv ponev"
. a!l {, ze povereme k protestu daÍa
ne~olo dostatočuého času Ir výkon~cp~~~e~~ 0'fS!l~ tnetvrddí, 'fe po poverení
lemu zodpovednosti.
. le II te y dovodu ani k de.

Jh]

čis.

14626.

Za náležitý doklad nedoplatkov poistného
• • "
Sb. z. a n. (v úprave prevedenej ák
"podla zák. Cts. 221/1924
vlá~dnení vyhlášky min. soc. Pečlivost~ Č.o~~1~~8 ~~4/1928 Sb. z. a l1\
v • nar. čís. 112/1934 Sb z
)
.
. ' z. a n. a v úprave
predaja nehnutel'nosti, možn~ . : n., pnhJ:ls~nych k rozvrhu výražku
form~ osobami k tomu oprávJ:~1~ť len hstinu, vydanú v predpísanej
,. ,
Zákonným zástupcom okresne'
úradník sám o seb e a preto Jien~em. p~tst ov~e ni~ je ani jej vedúci
J opravneny za nu konať.
(Rozh.zo 16. X. 1935, R IV 387/35.)
S ú d p rve j' s t o I i c e pri rozvrhu dr o b 'b " .
predanú nehnutel'nosť n riznal~e ne, o. vyt a.zku z,: exekuřne
pOls!né príspevky. Rek:;'r zn' ~~ddos~e porad~e pOlsf ovm v U. na
pohl adávke prednostné poradie ~riznal. re urzu pOlsf ovne vyhovel a jej
'
N a j v ~ Š ~. í. s ú d obnovil usnesenie súdu prvej stolice D o "
oV o d y.
,
Za nalezltý doklad nedoplatků pojistného odl "
S? z. a,~' v ú1?ravě provedené zákonem čís.
zakona c. 221/192 4
Ul .VY,!llašky mm. sociální péče čfs. 185/1928 Sb
28 Sb. z. ,a n. ,::e ~e·
nar. c. 112/1934 Sb z a n přihlá o 'Ii k
. z. a n. a v l1prave vlad.
movitosti lze považo~ati jen 'listinu ~ílc, rozyr:u výt~žku p~odeje ne·
k tomu oprávněnými.
enou v pre epsane fonne osobami

llt/19

0

Ze spisů je patrno, že nedoplatky pojistného přihlásil vedoucí úředník
okresní nemocenské pojišťovny v U., připojiv »výpis z běžného účtu«,
'Opatřený podJpisy dvou úředníků účtárny. účtárna okresní nemocenské pojišťovny není vůbec jejím orgánem podle § 31 cit. zák. Zákonným zá·
stupcem okresní nemocenské p'Ojišť'Ovny není ani její vedoucí úředník
, sám o s obě a proto není oprávněn za ní jednati ( srov. Sb. n. s. Č.
12.000). Nelze proto listiny, podepsané úředníky účtárny nemocenské
pojišťovny resp. jej/m vedoucím úředn&em, uznati za listiny vydané od
nemocenské pojišťovny platným způsobem ft podávající náleŽitý daklad
o jejích veřejnoprávních nárocích. Právem tedy soud prvé stolicee nepřiznal okresní nemocenské pojišťovně v U. práva k přednostnímu zákonnému uspokojení z výtěžku dražebního prodeje nemovitostí.
čís.

14642.

Predpok1adom pó8obnosti pracovního súdu podla § 1 zák. čís. 131/
1931 Sb. z. a ll. je pracovný pomer medz i s tr a n a m i sp o ru.
(Rozh. z 24. X. 1935, Rv III 270/34).
Ž.alovaný Jozef U. bol majitefom parnej mláťačky, ktorou za odmenu
rol'níkom mlátil obilie. Dňa 24. augusta 1931 mlátil u Imricha a pti mlátení pomáhala aj žalobkyňa, ktorú najala k práci manželka Imricha H.
Pri práci utrpela žalobkyňa úraz a poneváč n~bola poistená proti úrazu
u Slovenskej pakladnice pre hospodárskych robotníkov, nedostalosa jej
náhrady za utrpený úraz; žalobou proti majitefovi mláťačky Jozefovi U.
domáhala sa náhrady jej vzniklej škody, proti čomu sa tento bránil tým,
že žalobkyňu k práci nezjednal on, ale manželka Imricha H.
Vše t kyt r i s tol i c e vyslovily, že žalobný nárok je dovodom po
práve, N a j v y Š š í s ú d z týchto d il vod o v:
Bezduvodnou je námitka, že spor patří před soud pracovní, neboť je
zjištěno, že žalobkyně byla najata k práci vlastníkem stroje a tak není
žalobkyně se žalovaným v poměru služebnim nebo pracovním a tím chybí
základní předpdklad působnosti pracovního soudu označený v § I zák.
č.131/1931 Sb. z. a n., t. j. pracovní poměr mezi
stranami
f'O z e pře.
čís.

14653.

I. Prlpustnost exekúcie proti majiteťovi súkromnej nemocnice s právoru verejnosti na pohťadavky prisluchajúce mu za llečenie v takejto
nemocnici.
II. Exekventovi musí byť daná možnosť vyjadriť sa o prejave okresného úradu, podanom v smysle čl. XI čís. 2 zák. čís. 123/1923 Sb. z. a n.
(Rozh. z 26. X. 1935, R III 626/\35.)

-

1048

čís.

14653 _

-

Čís.

14654 1049

Vymáhajúca veritel'va v exekúcii vedeneJ' proti drovl' B m "t I' .
kromneJ'
., aJI
,
,nem'
ocmce, navrhla med""
Zl mym zabavenie pohl' ad'
k e OVl
•..
Kc, kt?ru mal eXťCkút za liečenie poskytované V jeho nemoc:i~i y
S udp r. v e J . s t o I i c e žiadosti vyhovel Te k u r zn' . ,
z~mletol. p o vod y: pohl'adávka 250.000 Kč nie je oso~o: u d
davkou dlzní!'a d;a B~ ale nemocnice dra B. za nemocničné
unn .. ,,_
sdelema kr~Jm~keho ura~u v Bratislave je patrné, že tejto
fOJo ud~lene vynos,om !TIlmsterstva zdravotníctva právo verejInloesITtlio'cniic..i •.'
e
o ~stav, vyhlaseny výrokom administratívneho úradu za
..
~
pOJmu n,em~cnice patrí, že ústav tento je aj všeužitočný
. ••
Sl. XI. c.2. zak; c. 123/1923 ,Sb. z. a n. mMe byt' exekúcia . roti'
.
ustavu p.ovolena I~n ~a take majetkové čiastky, ktoré m~žno t:~~~~~}
k us~okoJe~lU vymá:haJuceho ventefa bez ujmy verejných záujmov
pnslucha ustavu hájiť. Poneváč podra vyjadrenia okresného " d
vP. nem~hla by byť p~evedená exekúcia na hore uvedenú pohl' a%.a u}
bez. toho, ze ~y provoz ustavu nebol ohrožený. musel byť návrh na ~u
venle pohYadavky zamietnutý.
'
za a- ..
N a j v y Š š f s ú d usnesenie rekurzného súdu rozviazal a ul '1
mu, aby vo ven znova konal a rozhodol. D ó vod y :
OZl
Pokud dovolací rekurs tvrdí, že ochrana čl. XI č 2 zák "
123~1.923 Sb. z. a ? se ?evztahuje na nemocnici žalo~~ného . poněv c~
tento. Jest soykr~mmken:. Je na omylu. Ochrana tato se poskytuje ús~vu
ho
hJo
ve!e,JI!;Y ,pros~ch, nik~li. majiteli a o takový. veřejný prospěch
pnpad?~.:~I, . kdyz exekuc?1 návrh se může dotýkati nemocnice
dl~zníka, JeJlz castJ bylo podle zakona čís. 98/1930 Sb
....
pravo veřejnosti.
. z. a n. pnznano

?

te.

když. nařízení ministerstva spravedlnosti ze 6. května 1897 "
78 r. z., vydané podle čl. XLI. zák. č. 78/1896 ř. z. nemá platnosti CI~
obl~st ,Slov~?ska .<: Podkarpatské Rusi, poněvadž ani citovaný zmo~~
;,acI za~on y nema, nelze je přece - hledíc k okolnosti že článkem XI
c. 2. zak., c. 123/.1923 S? z. ~ !I.' byla vlastně recipo~ána ustan~venii
§ 15 ex. r., platneh.o v zap:dn~ Ca~!l Rep~bliky, pro Slovensko a Pod~al1patsko?; us - Je~oduse ~~~hhzetJ, :eJména pokud jde o jeho část
~terpretUJJI,cI § 15 ex. r. a t? Jlz 121"0.to, ze yochází od redaktorů ex. l
. odle ~ 2 .. odsl. 1. tohotorrun. nar. JSou vsak mezi ústavy které podle .
cIŤ?ya?ého ~, 15 ex. ř. mohou býti prohlášeny za veřejné a' <Jbecně prospesn~, zvlasf uvedeny i nemocnice s o tl k r o mé.
, Mu~o. to P?~íiá i § 67 zák. ~l. .Xly:1876, jednající o nemocnicích,
vysl?vne I s pnpadem, kde ve reJ n e nemocnice patří soukromníku.
, Cl. XI. č~ .. 2. zák. č. 123/23 Sb. z. a n. mluví sice o prohlášení
,ústavu za, yereJný a vše 1! žit e č n Ý a část nemocnice žalovaného
byla ,?r~':lasena ,P?uze za verejnou, ale hledíc k tomu, že každá nemocmce Je JIZ o sobe ustavem všeužitečným, jsou dány v tomto ohledu před
!?,oklady pm ochranu, poskytovanou citovaným zákonem místem i pro
cast nemocmcežalovaného, jež byla prohlášena za veřejnou.
Ale právem si stěžuje dovolací rekurenilka, že rekursní soud rozhodl
?, r~ku;su
žaloyan~~o zvlášf na základě jím předložených výkazů a .
Jactt em okresmhO,ur~~~ v ,~: podle č~ XI. zák. č. 123/1923 Sb. z. a
amz poskytl vymaha!Jl'cl vente1ce moznost k vyj'ádření o nich, zejména

!

l3

i,

!,

když tato tvrdí, že výkazy ony neo?po"ídají sk;.tteč?5'sti, nehled~c tomu,
že žalabkyně má právo ono prohlasem okresmho uradu lDstancm cestou
napadnouti.
Vyjádření toto hylo y souzené1l! př!~adě tím nutnějšj, když, dle 5'v~
řeného vyhotovení výmeru Zem;;k~ho uradu v ~ra!~~lave - lez dluz?lk
předložil k dokázá:m okolnostI.. ze Jde o nem?CmCI, JIZ bylo udelenoyra,:-o
veřejnosti - ply~~" ž~ t~toJ)r:vo nebylo ?deleno cel e nemocmcl dluzolka, ale pouze JeJI třeb tnde se 60-tJ 'luzky.
Bude tedy nyní na rekursním soudu, aby vyjádření toto vymáhající
veřitelce umožnil, případně Z něho plynoucí další potřebné zařídil a pak
ve věci znova rozhodl.
čís.

14654.

Z úmluvy, že kupitel' zn~ša dávku z pr~rasilk~ hodnoty, n~dob?dol
predavatel' oprávnenie domahať se na kup!tel'ovl, aby zaplabl davku
priamo príslušnému úradu.
V prípade že kupitel' smlouvou prevzal záviiwk na zaplatenie dávky
z prírastku h~dnoty nehnutel'nosti, móže sa predavatel' domáhal' na k~
pitel'ovl ~lnenia tohoto závazku ihned', len čo ~to dávka b~l~ pr:<lptsaná. Povinnosťou predavatel'a je v takomto prtpade, aby uemll ~~tko,
čo je nutne pofrebné v záujme kupitel'a, ktorý splnenie tohoto zavazku
smluvou prevzal.
(Rozh. z 29. X. 1935, Rv III 770/34.)
Žalovaní kúpili od žalobníkov nehnutel'nosti a bolo smluvené, že
dávku z príraslku hodnoty nehnuteI'nosti majú zaplatit' žalovaní kupitelia. Keď to však tito neučinili, vyrubil obecný úrad túlo dávku žalujúcim predavateI' om a viedol proti nim aj exekúciu pre túlo dávku.
S ú d p rve j s t o I i c e vyhovel žalabe a uložil žalovaným, aby
za 15 dní predložiIi žalob~íkom úradné ':Ysvedčenie ? tom" .že. ~ávku
z prirastku hodnoty nimi kupenej nehnutelnostl ako aj exekucne utraty
za žalobníkov zaplatili a že exekúcia proti týmto vedená bola zrušená,
ináč aby tieto sumy zaplatili do ruk žalobnilkov.
O d vol ac í s ú d tento rozsudok potvrdil s tom zmenou, že žalovaní majú vyhovef svojej eventuálnej platebnej povinnosti platením nie
do rúk žalobníkov, ale obecnému úradu.
N a j vy Š š í s ú d rozsudok odvolacieho súdu rozviazal. z dóvodov
tu v úvahu neprichádzajúcich, vyslovil však pri tom v d o vod och
svojho rozhodnutia:
Podl'a žaloby domáhali sa žalobníci zaviazania žalovaných rozsudkom, aby za 15 dní pod exekúciou pr~dIožili úradné vysvedčer;ie o tom!
že dávku z prímstku na hodnote majetku zaplaltlt a ze exekucJa proti
žalujúcim stranám vedená je, zr~šená, v opačnoffi. pTÍpade aby zap!a~I}1
'žalobníkom túlo dá"ku s pnslusenstvom. Vo svoJom »skutok ustaluJucom« spise uviedli žalobníci, že žalovaní můžu tento svoj závazok splniť
u obce. Žiada!i tedy žalobníci, aby žalovaní v dŮsledku svojho smluv-
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ného závazku ~spokoji!i .veritel'a tak, aby tento proti nim, ako C1a,'ko"
p!lam? povmnym, rystuPlť nemohol, aby iclr tedy od povinnosti zajllatiť
tuto davku oslo~odIil. z'a tohoto stavu veci neporušil odvolací súd ora""A
p:avl~lo, keď z~lovanyc~ zavJazal ~a z~platenie tejto dávky u
neho ura~u, ktorym plnemm malo byt doslahnuté účelu žaloby t .
bodema zalobnílcov od povinnosti zaplatenia tejto dá"ky (Viď' J. h
2553 S'h. n. s.).
roz .
V prÍpade, že kupitef sml1.lvou prevzal závazok zaplatiť dávku
ras~ku hodlwty nehnutefnosti, maže sa predavatef domáhať
z
l'OVl splnema tohoto závazku ihneď len čo táto dávka 'hola :P~~~I~~~~~t
~z ohfadu na to, či sám už túto dávku zaplatil alebo nie
c. 24~3 S? n. s.). N.ie je .sporné, že dávlka táto 'bola žalobníkouom:r~dlČ~~~'"
predp~sana, ~Ie na mch aj exekucne vymáhaná a tak námietka p
nostJ zaloby Je neopodstatnená, práve tak ako aj sť8Žnosf že ort'",,!,,",
súd súdil nad žalobnú ž i a d o s f . '
,
. Povinnosťou dávkou povinného predavatefa je aby učinil
Je nutne potrebné v záujme kupitel'a, ktorý splnenie závazku
'
sa .zapla~en~e.sp?menut,:j dávky, smluvou prevza!. V tomto s~ere poukaZUJe N~JVYSSl sud na dovody, uvedené v rozhodnutí č. 4373 Sb. n. s.
Povm~lOsťoužal~'hnillmv bolo tedy zachovať sa pod fa tejto zásady
a .to tak, ze buď ~aml mah podať opravný prostriedok proti výmeru teit~
da~ky! ~I~bo m!,h poskytnúť ž'alo;vaným m?žnosť, aby v ich mene mohli
sa ~ramt pro!1 nespravnemu vymeru. Tuto povinnosf ma1i žalobníci
v sudenom pnpade už v d6sledku stati kÍlpopredajnejsmluvy podYa
ktorej »'I?odo~ka sa, že táto (~. i; sporná dávka) sa nevyskytne, honevác
sa pn ~upe teJto pnrastok. neJavI«. Keď to neučinili, sú žalovaným zod'
,~ov~dm ~a sum.u, o kloru sk~točne vyrU'b~ná dávka prevyšuie dávku
k~?ra by bola byv~la ~ben~,. keb~ predavatel'mi hol o bývalo použité
z~konn~ch opatrem. v zaUjme JeJspravneho vyrubenia. Správne je stanovisko sudu odvolacl~ho!.. že tento ~ozdiel nál~í dokázať žalovaným
(§ 269 Osp.), kton vsak okrem kupopredajnych smlúv iného d6kruzu
v to~to smere nenavrhli, smluvy tie však k odhadu hodnOt nehnutefnosl! samy o sebe nestačia.
čis.

14655.

•. Advokát nemá nároku !1a zvý~enie odmeny. v smysle § 7 vlád. nar.
95/1.923 Sb. z. a n. z dovodu, ze za odvolacleho pokračovania miesto
pOvodnej žalovanej strany vstúpili do sporu jej deti, ako dedičia.
CIS.

(Rozh. z 29. X. 1935, Rv III 857/34.)
. N a i vy š š í s ú d rozhodujiúc v spore o odmenu žalujúceho adVokata za z~stupovanie žalovanej strany, uviedol v d ov o ci o c II svojho
rozhodnu ha.
• ~ez porušenia práva nebola žalobníkovi priznaná odmena vo zvý.
seneJ ~a~be, up~atňovanej ním z toho dovodu, že v spore, v ktorom žaIovanu (zalobkyou onoho sporu) zastupoval, za odVolacieho pokračo-

vanie miesto žalovanej onoho sporu vsh!-pili d? sporu jej. det! ako ?edičia. Vsrupením týchto d~ sporu nezmemla sa ~aloba do.tycne zal?bného
ároku ani čo do skutkoveho a v podstate aUl co do pravneho zakladu,
febo deti ako dedičia hájily le!! právne po~tavenie .~vojho právn.eho pred·
h dzu čím sa práca žalujuceho advokata v mcom nerozhsovala od
c ráce ktorú by bol musel vykonaf, keby bol pokračoval proti právnemu
~redchodzovi týchlo dedičov.
čís.

14668.

predpokladom . povolenia zaisťov~cei ex~kú~ie podl'a §. 5. zák.
4/1931 Sb. z. a n. je do m á han lesa sudne~o stanove'!ta. naroku
na výživu, výchovu, alebo zaopatrenie alebo plne!1le z neho Iduce. Podaním žaloby výživného je tento predpoklad dany.
.
Ak bola už podl'a § 5 zák. čís. 4/1931 .Sb. z. a n. povole~ Z?ISťO:
vacia exekúcia na zaistenie dávok, splatnych v dobe k r a t seJ nez
jeden rok mMe byť povolená ďalšia exekucia podYa tohoto paragrafu
len na zalstenie dávok splatných v z b Ý va j ú c e j častí jedného roka.*')
čls.

(Rozh. z 31. X. 1935, R IV 428/35.)
Exekútka podala proti exekútovi žalobu o platenie alimentov pTe ~e
manželské dieťa a 'hola jej 'povolená zaisťovacia exekúcia po?l'a §. 5 zak.
Č. 4/1931 Sb. z.a n. pre splátky výžiyného za dobu o.dl. ]ula 1930 do
30 novembra 1934. Žiadosfou, o ktoru teraz lde,domahala sa povolema
zaisťovacej exekúcie podl'a toho istého zákonného uslanoventa pre
splátky za dobu od I. decemhra 1934 do I; júl~ 19~5. Tejt.o žiadosti s ú d
prvej' stolice vyhovel, rekurzny 9U d ]U zamleto!.
N a j v y Š š í s ú d obnovil U'snesenie ,údu prvej stolice, exekúciu
povol'ujúce. D 6 vod y :
Názor rekurzného súdu že v smysle alimentačného zákona Č. 4/193.1
Sb. z. a n. na základe púhej žaloby nemožno žiadať zaisfovaciu exekúciu, je mylný.
§ 5 citovaného zákona pripúšťa ,predbežné opatrenie (zaisťova~iu
exekúciu) podl'a § 223 a nas!. exekučného zákona v znení § 50 ~k.
čl. LlV:1912 ač!. V. Č. 20 a 21 ex. nov. č. 23/1928 ~b. z. ~ n. k zatsteuiu dávok,splatných v jednom raku,. na ná,vr~ opravn~ne] osoby, ~ez
toho že by táto musela preukázaf 'SVO]U pohladavku hstmou ~. osved~lť,
že
sa inak ddbytie pohfadávky zmarilo alebo maČfle sťazIlo, avsll;k
pod podmienkou, že sa osoba tá skutočne domáhala súdneho stan~ve.nla
nároku na výživu, výchovu alebo zaopatrenie alebo plnenie z neh~ Iduce.
Podaním žaloby o platenie výživného je tedy daný potrebny prOOpoklad ipoužitia § 5 alimentačného zákona.
.. .
Vymáhajúca strana výslovne žiada povolenie z~isfovace]. exek~C1e
v smysle § 5 alimentačného zákona. Keďže usnesemm (jkr~~eh() sud~
v U. zo diia 19. novembra 1934 Č. j. E V 5532/34-1. ~ola Je] povolena
exekúcia k zaisteniu výživného, sročného v dobe od I. ]ula do 30. novem-
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br~ 1934, a teraz žiada povolenie k zaisteniu ". 'h
"
t. j. od 1. deeembra 1934 do 1. júla 1935 ~~lvn,: o na dru~y,po~rok.
z ~edZl ustanovenia § 5 alimentačného zák'
y~o~Uje exeku~ny ~avrh
pravom vyhovené,
ona a o o mu prvym sudom
čís.

14679.

daň:r~thYv !~~~Z;::o~~~~~;~~ ~:!~v~~~~!el'a, ~e ručí š~tu »za

vodene bolo, že

zaručenie vzťahuje sa i ~a dávk~ ~ b~~~~bene«, vy-

čís.

(Rozh. zo 7. XI. 1935, Rv IV 262/34.)
• ,Daň~vý dlžník štefan K. odsfahoval sa

1923

.

.'

.

~~ňo~~r~:~oM:~r~;I~e~~aP~~I~~a%Ií~~~tO:tra~~u!eYnO;!i,:.~~~:~~n~n;::;

eemhra 1923 za neho zaručila
"k 40
n.en?1l lS mou z 20. dedlhy resp. dane, ktoré mu bUd!~iu~e~é(<.·OOO Ke vseobecne »za daňové.
.• Žalobe štátu o zaplatenie 40.000 Kč o b a ' •• "
.
:~l~ ~ dI~t~~ ~~.e a daň z obratu,. vyhov~ly, ~~~i~;I; j~\~k, ~~~:=:
úca
dávka,
z
!erk op!1k1! jctn
zovou davkou, postihujúeou ma'etok t k'.
•
ale. u.Je.Je . oraban<ky, spomínajúee len daňové ]dlhy; n~v:;a~~j~~ nu zarueeme zaIovanej

~Iatená b~;:;ua ~ozái~tku~O:de~~~ ~Já~~~o: ~

Na!

~

V! š š í

s ú d žalobe v eelom rozsahu vyhovel D 6 vod .
192~eČa~ób n~tom, či dáv(ka z majetku podfa zákona ZO· dňa 8. apl'~~
.'
. z. a n. pre Slovensko a Podkarp t k' R'
'
~Iadneho nariadenia zo dIla 25. 'úna 1920 •
a s u us v. znell!
nou« ,v smysle určitého vedeekéhJ systému.' e. 424. Sb. z. a n.) ]e »dasámZak:.onodbarná t~rmi~ologia pozná síee jednotlivé druhy »daní« al
' e
v s e o e ·e n Y pOlem dane nie ]. e p T
vymedzen' tak ž .'
• .,
?Zl lvnym právom samým nikde
kou« a
a, vecne. vyznamneho rozlišovania medzi daiía'
. k""
. n, ~
davkaml v prospech štátu. že skutočne ide tu·' ml,: l~a Slml vere]nyml
termmologický vysvitá na pr zo zákon
d.? pu y z]av v podstate len
Sb
kt '
.
a zo na l6 . marca 1921 č 116
»d~n~« ~t~t~e. T~ j:Pt~~~b:t va~b~~~~? rr:'lumajetku radí medz!' p~iame
vaná banka prejavom zo dna 20 d JmII v19~3ak ~revzala tedy žaloz{:ela všeohecne
d' . 'dlh . ec.e ra
. pname zaručitel'stvo
štefana K. b.ez :~éh:oor k . Yk(»adotart~zdá~« ~e~p. »kivetend...0 adó«)
.
•
ve pou azu na Je nothve druhy týeht d '
~I::J'~~~ ptýrjčiny , abyksa z rán:ca tohoto r~čenia vylučoval dlh n~ dá~~~
•
' • m vlac, e podl a nezapreneho tvrd . • I" .
gO~I~1k zaruceniu ,žalovanej banky práve z tej' príčin;m~e ~~~~~el str~ny
, ram a spomenutemu štefanovi K. v odvezení hnute1'ného' tk sprava

ni~'»daIlo:;<~r;;e~~t~o ~a:sku~~o~ar~t~~~zn~~j~~~~l~~~~dd:-

ď

~~at~;0~nf~~~~af:~;~qi~~~;;~~]7a1~;J~:rz~e·~pkdoyad~I,:f:e~~lv~~~~
,

mých strán boly uvedenými výraz mi záručnej listiny »adótartozás« resp.
»adó« mienené nedoplatky »berné« a nie »daňové« v nejakom teehnickom
(systematickom) smysle. D6raz je tu nie na druhu týchto nedoplatkov,
ale na výške záručnej sumy. Právom preto vytýka dovolacia žiadost', že
napadnutý rozsudok ustrnul na púhom slovnom znení výrazu bez ohfadu
na zrejmý úmysel smluvnýeh strán a bolo preto treba zmenou napadnutého rozsudku vztiahnút' zaručitefský záviizok žalovanej strany aj na
spornú dávku z majetku.

a umys usa.
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Verite!' nemóže svoju vzájomnú pohl'adávku, kIorá podl'a vyrovnania
teprv v budúcnosti (do určitého dňa) má byť zaplatená, zapůČítať na
splatnú pohľadávku vyrovnacieho dlžnlka, ktorá tomuto vznikla až po
zahájení vyrovnacieho pokračovania.
(Rozh. z 8. Xl. 1935, Rv III 847/34.)
Žalobník prenajal v svojom dome žalovaným byt za štvrfročné nájomné 6.500 Kč okrem vedfajších príplarkov. Žalovaní nájomné na ll.,
III. a IV. štvrt'rok 1932, splatné dňa I. apríla, I. júla a I. októbra 1932,
nezaplatili. Medzitým zahájené bolo na návrh žalovaných s účinkom od
26. júla 1932 vyrovnacie pokračovanie, ktoré bolo pravoplatne ukončené
dňa 10. novembra 1932. PodYa obsahu vyrovnania mali žalovaní zaplatit' veriteYom 45% kvótu kh pohl'adávok najpozdejšie dIla 1. júla
1934. Žalobník svoju pohl' adávku do vyrovnania neprihlásil a vyrovnadelto pokračovania sa nezúčastni!. Nebolo sporné, že by dlžné nájomné
s priplatkami činilo ku dňu podania žaloby, nehfadiac na vyrovnanie,
24.272 Kč 15 h. Žalovaným vznikla však dňa 20. decembra 1932 vzájomná pohfadávka 10.624 Kč 20 h za dodanie nábytku žalohníkovi. Žalobník domáhal 5a žalobou zaplatenia 8.029 Kč, počítajúc nájomné,
splatné ctIla I. júla a I. októbra 1932 a niektoré priplatky v plnej, vyrovnaním nedotknutej výške, ostatok len vyrovnacou kvótou, započítavajúc
však i nájomné, spadajúee pod účinky vyrovnania, na splatnú vzájomnú
pohfadávku žalovaných. Žalovaní vzájomnou žalobou uplatňovali
3.356 Kč 85 h, nemietajúe najmii, že sa vyrovnanie týka i nájomného,
ktoré bol o splatné I. júla 1932, ted,y pred zahájením vyrovnaciebo pokračovania, a že nie je prípustné započítanie vyrovnaním dotknutého a len
1. júla 1934 splatného nájomného na vzájomnú pohYadávku žalovaných,
ktoní. je už splatná.
S ú d p rve i s t o I ie e žalobe čiastočne vyhovel a odsúdil žalovaaby zaplatili žalobníkovi do 1. VII. 1934 a pod následkami § 67. vyr.
por. 4.634 Kč 95 h s prís!. úrokami, vzájomnú žalobu žalovaných zamieto!. D 6 vod y: Nájomné, ktoré ·sa stalo splatným už za vyrovnacieho pokračovania, nespadá pod účinok vyrovnania. V danom prípade
je tedy žalobník oprávneny požadovaf od žalovaných nájomné, pripadajúee na kvartál od 1. X. 1932 do 31. XII. 1932, v celej výške 6.500 Kč,
ďalej poplatok za ústredné kúrie 767.35 Kča konečne na ten istý kvar-
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tál pri~adajúcu časl' mestských dávok 617.50 Kč tak že žalobník '
p0.!Ifadavku, nť;~otknutú vyrovn.aním žalavaných '(6.500+ 767.35+6~
Ke 5~ h) va vyske 7.884.85 Kc, do ktorej keď sa započíta číselne
sporna a 2? X!I., 1932 sračn~ vzájomná pohfadávka žalovan~b
!.tl.624.20 Ke, zbyva v prospech zalovanýeh (10.624.20--788485 [(čj
clas!ka 2.7?9.~5 Kč. Na~~oti tomu má žalobník proti žal~vanÝm tieC
ďalsle pohlada:,ky, ,spadajuce pod vyraN"nanie, tedy predbežne po vý'~o
45% v)'1"avnacej kvoly, splatnej dňa I. júla 1934:
s u
I. za nájomné 6.500 Kč na kvartál od I IV
1932 do 30. VI. 1932 kvótu
. .
2. za nájomné 6.500 Kč na kvartál ~d I'. vii
1932 do 30. IX. 1932 kvótu
.
3. za mestské dávky 1.852.55 Kč, p~ip~daj~ce na dobu da I. X. 1932 kvótu.
.
4. za ústredné kúrenie 'na zimnú sezón~ 1931 .
~1932 1.534.75 Kč ~ kvótu
. .

tedy spolu

2.925._

Kč

2.925.-

K~

833.65

Kč

690.65

Kč

7.374.30

Kč,

ktoré je 0l?ráWlený ~alobník predbežne požadovat' od žalovaných titu10m
v)'1"ovna~ej 45% kvo~ so splatnosťou ,dňa I. iúla 1934 podra podmienok
,:zavrť;neho ,vYT?vna~la. ~a uvedenu a podra 45%kN"óty vypočítanú
uhrnflu po?l~davku zalobmka va vyške 7.374.30 KUtcl>a započítať hore uyedenu ,clastku 2.379.35. Kč zo vzájomnej pohl' adáN"ky žalovaných
tak ze vych~dza.v pr~spech ~alobníka (7.374.30~2.739.35 Kč) čiastk~
.4:~3~.95 Kc. N!zo~ zalovanych,. že kompenzovanie ich vzájomnej 'po.
hla~avky, (len ,casÍ! 2.7~?35 Kc) do kvotálnej pohradá",ky žalobníka
n~e je pn~ustne,. neobstoJ!, lebo uzavreným mimokonkurzným vyrovnám~ na povodneJ" splatnosti pohl'adávky veritera nebolo nič zmenené
a ~alovanf ak? dlžníc,i dosiahli ,len ddklad platenia pohfadávky po výšku
kvóty II tym, ze v pnpade nedodrženia platebnej lehoty oživne pOvodná
pohfadávka
O d vol a c í s ú d rozsudok súdu I. stolice zmeni! žalobu celkom
zamleto!, Vzájomnej žal?be žalovaných, obmedzenej na 6astku 2.738 Kč
35 hl vsa~ vyhovel. D? vod y : Súd prvej stolice 'Správne zistil, že zalobmk ma v danom pnpade pohfadávku nedotknutú vyrovnáním žalov~l!ých, ,v celkovej výške 7.884.85 Kč, poz~stávajúcu z položiek 6~500 Kč.
~a!omn~ho plus 767.35 Kč za ústredné kúrenie plus 617.50 Kč mests~ych davo,k na dobu.:, rozs!1dku súdl! I. ~.!olice uvedenú, na ktorú ponfad~vkl! spr~vne zapocltal sud 1. stohce clselne nespomú vzajomnú po_
hl a~avku, zalovaných 10.624.20 Kč na základe účtu za dňa 1. XII. 1932,
ta.~ ze zbyvalo by v prospech žalovaných 2.739.35 Kč ktorú čiastku va.
vfske 2.738.35 Kč .uplatňujú žal0.vaní vzájomnou 7alobou. Nap'foti tomu
s~d ~. stolIce m~~~avom pf1,,,!!al zalabníkovi proti žalovaným ďalšie po_
hladavky, spad.a]uce pod uClUok pravoplatného vyrovnania po výšku
4~% vyroynace] kvóty splatnej 1. júla 1934 v úhmnej čiastke 7.374.30
Kc, (2:92:+ 2. 9~5+833.65+690.69 Kč) a nepráivom má súd I. stolice
za to, ze zalobmk bol oprávnený predbežne požadovaf túto čiastku titu-

lom vyrovnacej 45 % kvóty so splatnosť ou dňa 1. júla 1934 podf a podroienok uzavreného vyrovnania. Tomuto názoru nemožno prisvedčiť. Názor súdu 1. stolice, že vyrovnaním bola len odsunutá doba splatnosti
pohfadávky, že však pohl'adávka ostala splatnou, keď bola splatnou už
v dobe podania žaloby, je mylný, lebo pravoplatným vyrovnaním otázka
splatnosti pohfadávky bola inak upravená a splatnosť tejto pohfadávky
odsunutá bola na dobu do 1. júla 1934. Nemožno tedy týchto 7.374.30
Kč započí/ať v prospech strany žalujúcej.
Na j vy Š š í s ú d dovolaciu žiadosť žalobníka zamietol. D ó vod y:
Mezi stranami není sporu o tom, že žalovaní ujednali vyrovnání
(řízení zahájeno 26. července 1932), dle kterého jsou povinni zaplatiti
svým věřitelům 45 % kvotu do 1. července 1934, že 45 % kvota pohledávky žalobcovy proti žalovaným, spadající pod vyrovnání, je 7.374 Kč
30 h, a že vzájemná pohledávka odvolacím rozsudkem žalovaným proti
žalobci přisouzena 2.378 Kč 35 h s přísl. vznikla po zahájení vyrovnacího řízení shora uvedeného. Vyrovnání 'se netýká právní existence pohledávky, nýbrž určuje jen, pokud dlužník byl jím sproštěn placení, to však
• také ve směru odsunutí její splatnosti.
Pokud tedy vyrovnání je právně účinné, musí k němu i po této stránce
býti přihliženo. Právem proto uznal napadený r02)sudek, vynesený dne
16. února 1934, že žalobce nemůže kompensovati svou kvolální pohledávku se splatností 1. července 1934 se vzájemnou pohledáVkou žalovaný,ch 2.738 Kč 35 h s přísl. již splatnou. Nejvyšší soud vyřkl v rozhodnutí Č. 2483 Sb. n. s., že věřitel nemůže vzájemnou pohledávku započísti na pohledávku vyrovnacího dlužníka, jež mu vzešla až po zahájení vyrovnaciho řízení a v rozhodnutí Č. 7546 téže sbírky uznal Nejvyšší soud, že, třebas byla žalovaná pohledávka splatná v době podání žal!lby, jest žalobu o plnění pro tentokráte zamítnouti, bylo-li za sporu
o jmění žalovaného za!hájeno vyrovnání, je" bylo za sporu skončeno
a podle něhož nebyly vyrovnací splátky v ,době vynesení rozsudku dosud
splatné.
čís.
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Pre posúdenie otázky, či vkladná knižka patri do pozóstalosti, nie je
rozhodné ani to, že kto má vkladnú knižku v držbe, ani to, že na čie
meno je vystavená, ale rozhodné je, že komu náležaly peniaze na.
vkladnú knižku uložené.
(Rozh. z 12. Xl. 1935, Rv III 957/34.)
V pozostalostnom pokračovaní o majetku nebo manžela žalobkyne pojatá bola do pozostalostného inventára aj booková vkladná knížka, vystavená na meno zostavitefa. Žalobkyňa, majúca vkladnú knižku v držbe,
uplatňovala na ňu vlastnícke právo, tvrdiac, že vkladná knižka je jej 0sobitným majetkom. Dedičia vlastnícke právo žalobkyne neuznali, preto
-- byvší odkázaná pozostalostným súdom na porad práva ~ domá!hala
sa sudného výroku, že jej vkladná knižka patrí vlastníckym právom.
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o b a niž š i e s údy žalabu zarnietly.
N a j v y Š š í s ú d davolaciu žiadosf žalobkyne zamietol. Z d Q..
vodo v:
Mylné sú právne vývody dovolacej žiadosti, podl'a ktorych v tomto
spore je rozhodlljúca držiba vkladnej knižky, tak že žalobkyňa mala byť
pokladaná voči žalovaným za vlastníčku vkladnej knižky už na tom zá.
kla?e, že ona b~!a v jej d1;žbe. ~e .síce prvda, že peňažný ústav, vkladnú
kmzku vystavlvsI, bol opravneny zalobkym vklad vyplatiť na tom zákla.
d~, že ona vkladnú knižku preukázala, a nebol povinný skúmať jej opráv_
nenost k tomu resp. jej vlastnícke právo. To však nijak nemá vlivu na
posudzovanie otázky vlastníckeho práva vkladnej knižky medzi žalobky_
Ú()u. a jej manželo~ resp .. dedičmi .tohoto; tu nerozhoduje dTŽba vldadnej
kmzky, ale vlaslmcke pravo,ktore treba posudzovať podl'a toho komu
patrily peniaze na vkladnú knižku uložené.
'
SÚ sice správne právne vývody d01.'olacej žiadosti, že nie je rozhodu.
júce, na čie meno bola vystavená vkladná knižka a že žalobný nárok
móže obstáť, hoci vkladná knižka neznela na meno žalobkyne, ale na meno jej mallŽela-zostavitel'a; odvolací súd však, jako z dóvodov jeho roz.
sudku vysvítá, nie na tomto základe zamie!()1 žalobu, ale na tom základe
že hodnota, ktorá je na vkladnej knižke ešte i teraz uložená, patrí zosta:
vitef ovi, resp. jeho dedičom.
Z týchto dovodov je dovolacia žiadosť neodóvodnená a bola za.
mietnutá.
čís.
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Právny zástupca poistnlka nemóže od tohoto požadovať útraty sporu,
ak vedel, že ho v smysle poisťovacích podmienok (podfa klotých útraty
sporu, vedeného z popudu poistitel'a na jeho prlkaz, znáša sám poistitel'
menoval poistitel' zástupcom poistulka a že poistník podpísal plnú moc
.z prlkazu poistitel'a. *)
(Rozh. z 12. XI. 1935, Rv III 1025/34.)
Žalobník, advokát, zastupoval žalovanú v spore o náhradu škody
z podnikového úrazu, započatom proli nej jej zamesfnancom Jurajom
K Žalovaná bola poistená u poisťovne R. proti povinnému ručeniu
(zodpovednostné poistenie) a v smysle poisťovacích podmienok útraty
sporu, vedeného z popudu alebo na príkaz poisf ovne, mala znášať poisf ovna. Žalobu, ktorou sa domáhal žalobník na žalovanej zaplatenia útrat právneho zaslupovania žalovanej v onom spore, vš e t k y I r i s úd y zamietly. N a j v y Š š í s ú d z týchto ď ovo cl v:
Odvolacím súdom prevzaté zistenie súdu prvej stolice,že spor onáhradu škody medzi žalovanou a ]urajom K. bol vedený na podnet poisťovne a že žalovanáprijalaprávneho zástupcu, jej odpoisťovne označeného, a jemu plnomocenstvo poďpísala, nebolo v dovolacej žiaďosti na·
padnuté. Zistenie odvolacieho súdu, že žalobník mal vedomosf o obsa-

°

*) Srovn.j: Sb. n. s. 12200.
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."
ustanovení bodu 4 čl. 2 všeobecných poisf ov~cích p.odmie.
hu, naJdt \torých poiSť ovna znáša útraty SPO!U, veden~h,: z )eJ P?nok, po a
.' uk.
yvodené z nesporneJ okolnostI, ze zaloblllk
pud~ alebo. na JhJ :~iach'p;oti žalovanej vedených,. predkladal útratové .
v mych yravn;rc
..
tieto latila. nie je mylne alll v rozpore so
Účty jYOlSťOV~I, ftor~
žiadosY,
pokíal' napáda tento záver odv,:laCleho
SpIsm I! a pre Od °tVtOana, Ol;olno~ť či bol žalobníkovi pri prevzah zastu' d ' k . . roz. du Je neopo s a ne . "
su '. d l ' obsah všedbecných poisť ovaClch po ffileno , me le
povaJ.l~a s e eny 'd " otázky či žalobník obsah podmienok poznal.
,
'k
hoduluca pre posu enK
podl'a skutkového stavu odv.olac,ím súdom zisltené!lObbOlny!~dhYpŽo~~~~~~'
•
. .
• 1 vanel ·pOlSt ovne v smys e vseo ec
.
určeny za zastupcu z~ ~ol žalobníkovi známe a tedy aj pre neho za·
cích podmle~ok, ~t~:lobnrk nárok proti hlovanej na útr;:,ty sporu! a to
vazne. l'!"ema pre~r b d 5 čl 2 všeobecných pisťovaclch podmlenok!
ani n;:, utratyQok·l' a k~n~ni~ ž~lobníka na základe plnomocenstv~,. ktore
lebo utraty vzm e z
. , ' I b 'k . povinná POIsťovna
dal?oiSdrn.~C \alb~~ 1'.oe~~~~~c~Ý~hz~o~sť~v;~íbh P?dmieno~, ako to
plal! po ha d • t; Sb n s č 12200 vypovedané a odovodnene.
• bolo v roz o nu I . . . . .

'J:

čis.

14692.

.. byť prinúteni - tedy
Ani zamestnavatel', ani zamestnanec ne~ozu
roti SVO -lel'
,
na to aby v sluzebnom pamere P
_
ani rozsudkom zaVIazam ;- ..' 1 vn' služebný pamer jeden z mch
voli pokr~čova~il ale.,:: pnpade, z~ srn ~ ~hradiť druhému smluvnikovl
.
bezprávne ZruSI, moze byť zaV1azany n
škodu z toho vznlklú.
.
(Rozll. z 12. Xl. 1935, Rv IV 531/35.)
h súdu'
Z d a vod o v rQzhodnutia N a JV Ys S I e . o.
'...
-

Podl'a

__

o

ža~oby .domáha sa ž~\~~~<í1~ :~y;~tz~~'l~tr~~~\~~~o~;e:t

stra~ou, vyhl~senl ab· '~kola ~anne~lalel'

vo .sluJ,e<<.žaloba tohoto znellla nezana' dvpef za o ni. a aj a
. ._
'
b l ' . v ď alšom pokračování modlfIkovana.
. ... ,
..'
o a ap!
, ..
t
ec nemóžu byť pnnutem - a ~n~
Am zamest~avat~1 am zames nbn v služebnom pontere práti sV0.lel
rozsudkom. zaVJazanI - , na to,. a y luvn' služebný pomer ied~n z ,mch
vólipokracova~: ale _:' pnptde, ze srny' nahradiť druhému smluvmkovl
bezprávne zrUSI, m~zeby . zaVIazan
škodu z toho vzmklu.
; odl' a tdo žalobnej žia.podTa tejto zásady by rozsudok, ~n,:~enY.f-!.. . Jv "ípadeže by
dosti, nebol v~konatelrný, lebo reŽ~b~~;:;e.pZ.oI~~~~f ~~~rvať ~~hcel ~. ákl,
zamestnavatel v srn uvnom. s u "
nároky· vznáša proti nemu zalabmk.
•
. ,. • 1 bou urcovacou
po··dl'a §. 130 Osp· .,
Žaloba v citovanom znemdle ~a Ye 'Je prfpustná keď sa strana maže
ktorá však vo forme hore uveeneJ n
.. ' .
.
domáhať plnenia:
. ' t h dovodu mala byť zamiet-mutá,
Žaloba je tedy pochybena a .'ilIZ z Ol o .
61
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I na výslužné železničného zamestnanca platia podJ'a § 47 vl na.tis. 96/1930 Sb. z. a n. ustanovenia § 70 vl. nar. čís. 15/1927 len ;; ro _
na)<om rozsahu ako na plat z činnej služby, t. j. ak ide o nespráv:'
v y m e ~ u alebo v Ý p I a t u penzijných platov, nie však ak ide i o n á:
rok sam.*)
(Rozh. zo 14. XI. 1935, Rv III 40/35.)
Žalobníkovi penzionovanému zalClestnancovi čsl. štátních dráh bol o
výmerom riaditel'stva štátny.ch žel~zníc v K. zastavené vyplácanie penzie
?d 30. septembra 1933. Zalobmk podal na to žiadosť u riaditel'stva
~tatr:ych ze]ezme v K., ktorou sa domáhal ďalšieho vyplácania odpo.
elvnych pozltkov, a keď mu bolo 26. októbra 1933 doručené zami',,ta'vé
~ozho~nutie riaditel'stv~, pod~1 ž~adosť toho istého obsahu k ministerstvu
zelezmc. Mmlsterst;'o zel~zmc vynosom z 23. januára 1934 žiadosť tiež
zamletlo z mentorny~h dovo~ov. -:- ~aldbrd'kpodal 10. apríla 1934 ža.
lo~u, ~torou '8a d01!lahal odsudema esl. eraru na platenie penzie 13.920
Kc roc~e. Žalovana strana vzniesla sporu prekážajúcu námietku podl'a
§ 180 ~. 1. Osp. na tom základe, že žalobník nepoužil administratívnych
oprav~ych prostnedkov podl'a § 70 vl. nar. 15/1927 Sb. z. a n .
. S ? d p rve j s t o I i c e sporu prekážajúcu námietku usnesením
pOJatytm do rozsudku, za~ietol z týehto d o vod o v: Podl'a § 70 vl:
~ar. 15( 1927 Sb. z. a ~. 1e .zamestna~ec op!ávnený do 15 dní od doru'
ee~!a vymeru vzn~eť. n~mletKY proŤ1 uradnem~ opatreniu o služebných
pnJmoch a to u nadltelstva, a proŤ1 zamletavemu rozhodnutiu riaditel'.
stya d~ 15 dní poda~ o?vola!:tie u mimsterstva žel~zníc. Žalobník v predplsanej lehote 15 dm, sice naml~tk~ ne'pod~I, ale ziadosťou, v stanovenej
leho~e podaJ!ou, domáhal sa urcema, ze vymer naditel' stva štátnyeh že-o
lezme, ktorym mu bolo zastavené vyplácanie odpočivných požitkov je
nespr~vny a má byť preto zrušený. VI. .nar. č. 15/1927 Sb. z. a n. ~íce
hovo;1 o námietkách, ale tato ustanovenie nemožno vykladať iak že
v pnpade nesprávneho označenia podania nebol o zadost' učinené zákon~ému .us!a~ov~niu, I~bo rozhodujúci je obsah podanej st' ažnosti, z ktorej
Je zrejme, ze zalobmk vymer napadol. Administratívne úrady bez ohradu'
na . o~načénie, žiadosti poklad.aly žiadosť žalobníka za opravně prostnedky podla § 70 vl. nar.c. 15/1927 Sb. z. a n. a tieto aj meritorne
vybavrly. Žalovaná strana preto nie ie oprávnená k námietkám že' neboly uplatnené prostriedky predpísané cit. vl. nariadením. Od"; o I a e í
s úd. ro.~hodnut!e súd~ prvd .stolice potvrdil. Na j vy šš í s ú d dovolaclU Zlad~sť zalabm'ka z~mIetol a dotyčne prípustnosti poradu práva
uVledol v d o vod och svoJho rozhodnuha:
Pořad práva je v tomto případě přípustným nikoli proto že žalobcé
použil předem opravných prostředků, 11vedených v § 70 vl. 'n. 15/1927
Sb. z. a n., nýbrž'proto, že tohoto předchozího správního řízení zde vů
bec nebylo třeba, protože i na výslužné platí podle § 47 vl. n. 96/1930
Sb. z. a n. ustanovení § 70 vl. n. 15/1927 Sb. z. a n. jen ve stejném roz*) Srovnaj: Úro sb. 1584, Sb. n.
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sahu jako na plat z činné služby, to jest, jde-li o nesprávnou výměru
nebo výplatu pensijních platů, nikoli však o nárok sám, jako tomu
v tomto případě.
V tento obsah se opravují důvody napadeného rozsudku v tomto
směru.
čis.

14702.

Rozhodovať o tom, či titulárny četnicky strážmajster vo výs!užbe je
pre kumu!áciu požitkov podľa § 18 zák. čís. 268/1924 Sb. z. a n. povinný vrátiť preplatok na prijatých odpočivných požitkov, nie sú povolané riadne súdy, ale adminisíratívne úrady (§ 21 odst. 3 cit. zák.).*)

(Rozh. zo 14. XI. 1935, Rv IV 161/34.)
Pod!'a prednesu žaloby, Idoru podal štát na dedičov Jozefa R.,
hlavné finančné riadite!'stvo vyplácalo Jozefovi R., býv:, titulárnemu uh.
četníckemu strážmajstrovi odpočivné požitky v plnej zákonnej miere,
• hoci mal vedra odpočivných požitkov ~ako vy.šlo pozdejšie na javo -=ešte iný zárobkový príjem, ktorý je podkladom pre vymerame dane dochodkovej tak že mu podra § 18 zák. č. 286/1924 Sb. Z. a n. odpočivné
požitky n~ma!y byť vyplácané v cel~j zákonnej výške, ~Ie !Daly byť ,~ní
žené na polovicu. Podla § 19 Cit. zak. bol Jozef R. povmny tento pnjem
oznámiť čo však neurobil. Žaloba domáhala sa vrátenia neoprávnene
prijatéh~ preplatku na dedičoch medzitým zomrelého J oze!a R.
Ob a niž š i e s údy rozhodly spor meritórne.
N aj vy š š í s úd rozsudky obooh nižších súdov zbavil účinno~ti
a spor pre sporu prekážajúcu okolnosť podra 5 180 č. I. Osp. zastavIl.
Dovody:
Rozhodovat' o tom, či právny predc~odca žalova,ných ti.tulárny č~t
nícky strážmajster vo výslužbe Joze! R. Je pre kumulaclU pozltkov P?dl ~
1', 18 zákona zo dňa 22. decembra 1924 čís. 286 Sb. Z. a n. po.vmny
~rátiť sporný preplatok naprijatých odpočivných požitkoch, nie sú povolané riadne súdy, ale administrat!vne úrady (§ 21. od~!. 3 CI.t. zak.),
lebo ide o zrejmý pomer vereJnopravny. Opak am zaluJu~a sl, ana ,ne;
tvrdila a keď sa snaží sám napadnutý rozsudok porad prava zachramt
tým. že na žalobný nárok hradí <1ko na nárok na náhrad~ ško?y, je to
počínanie márne, lebo však nárok svojou podstatou ~ereJnopravnv nemože sa žiadnym spósobom stať nárokom sukromnopravnym. Rozhoduje
tu podstata veci a nie forma a zovňajšie rucho.
Keď dovodzuje sama žalujúca strana. v ?dpovedi na dovolaciu. žiadost' prípustnost' poradu práva. z toho'.,ze zalo?a r:es.~eruJ~ proÍI samotnému Joze!ovi R., ale proh J:,ho de~lcom, zdoraznu]uc PTI tom, tento
súkromnCYprávny prechod a maJetkoprav~u pov<;hu sporne~o narok~.'
je na omyle, lebo však žalovaní ako u n I ve r z a lnI dedlcla spadaJu
pod to isté posúdenie ako ich právny predchodca Jozef R.
*) Srovnaj Úro sb. Č. 1476.
-67*
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10 B?lo preto treha rozhodnút' podl' a § 540 O,
. zak. c. 23/1928 Sb. z. a n.) tak, ako sa stal~: (v znení čl. III.
čís.
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Zames~avatel' je oprávnený zadrŽ8ť • ' .
nanca na clastočné vyrovnanie svo' .
,ur~cny plat svojho Zatnest_
s obmedzenlm pod!'a zák. čís. 314/1~~6~~ adavky z požičky, avšak len
1924 Sb. z. a n.
' . z. a n. v zn'el1í zák. čís. 177/
Vedúci zamestnanec IPmóŽe
'd . ,
,
meru z:olášlnu odmenu za ~vo'e n : : oval p? zr~sení Služe!>ného llOn ktorych zamestnavatel' po ~Obu roktro~~~ prace, konane prez čas
nevedel a o ktorých zamestanavat l' y. aJuceho služebného pomen:
!mnanie, p{)kia,i' bolo v službe nnk~ ad alnl neuv~domil. z dóvodu, že iCh
, ... ~ a a za svolU povmnosť.
(Rozh. z 19. XI. 1935, Rv IV 521/35.)
Žalobník bol od r. ] 928 zamestnan' T k'
.
.
.
"';0 dlri~ent s prokúrou. Dňom 1 júia j 9~3 -s eho. uvern~ho ustavu v T.
nym penažným ústavom zan''koľ Žal b 'k ~ento ustav fuzlQU so žalovavaného ústavu v podria~e~e' . f ko. nJ
ona I po~om službu u žalo:
K 1. aprílu) 934 dána mu cola \:Ý~o~~ď z:c, me~acny plat I.~OO Kč.
leh otu mu "sak žalovaný ústa
d ' I Ž sluzby, plat na vypovednú
me:tzi iným prisúdenia platu ~a z~. r~~'d ~Iobou. dOm8~h"I Ea žalohnfk
odmeny za. prácu prez čas, ktoru k;~al : nu, dobu a urclte] čiastky ako
~h~o~kyne zalovaného ústavu. Žalovanýú~i ,9~9;-.i 932 ~ pr~vneJ prd:o!Jn~ka na výpovednú dobu zadržal'
a.'.' ra.ll!. sa tým, ze ulat žalobll!ka z póžičkv 20.000 Kč kt' ; sl,na Clastocne uhradenie dlhu žažal b'k k .
, orl. mu 'ol poskytol a'
.
:. o 'll! ne onal, resp. jej konanie nikd, . bl!' '1' ze 'prac~ pTez ó-',
zlada!.
l ne aSI a za nu odmenu neOba nižšie súd žl
b
a
súdil žalobníkovi ako plaf na ~oj C!:st,oc~e vyhovely; odvolací súd pria ako odmenu za prácu prez čas 5~g4aj(~ vYPovednu lehotu 3.600· Kč
N'
_.
c.
a1 Y
SÚ
v
·
7aml·e·t·
o.1
~
Š Í d d žalobe vyhovel len po vy'šku· .2.400' ·Kc' '.
.. , , . D o v- o y:
"
, lnac Jl1
Podl'a zis·cenia 'odvolacieho' .údu v' ož" 1·"
.'
.
s!rat;ly: Svojej zameslnavaterky 20 oool1(, lza I s~ ;;alob01k od žalovanej
vobec netvrd~l, že by dotyčne ~ypl~tenia~' h ~ o d~~k j)red ni?šÍmi s1idmi
stranamI meco pjednané. Je . reto dlh o O?
.u ~olo byvalo medzi
~ez toh~, že ?y bolo treba 40veiÍi o~~I~t;tYk na PO";ladanie veritel'ky
av y.. V dosledku toho bola
zalovana opravnená zadrža ť s i ' .P r
f'an;e DohYadávkv pravdaže le:rocnl p ~ ~~Iobmka l1a čiastočné vyrov1920č. ~J;,! S~'. ž.' a n. v znenÍ z2toon:~ 2ze~j~ dra ,zák,; z 15: apríla
t.). po vy;;ku Jednejtretiny, tak že žalobn: 1 ... k 24, c. 1,7 Sb. z. an.,
vypovednu :eh~tu je po práve len po výš{un2a~~O nK/aplateme mzdy za
.
Odvolacl sud zistiI ď alej , ' I b 'k b
do augusta 1933 dirigentom 's zer~~í'~o~l . ol v. dob; od ~6. tpája 1928
',edy vedúcim Í'radníkom ktory,Psi svo' u :r-ske.ho uverneho ustavu, bol
,
JU pracu sam zader oval tak ako to
1

v.

,

ov

t,

ig

•

veGenie ohchodu vyžadovalo a ako to on za dobré uznal. Žalobník pred
ni':šími súdmi vóbec ani netvrdil, že žalovaná strana vedela o tom, že
pracuje prez čas, a že za túto prácu osobitnú odmer,u požadoval, po prípade, že pri výplate pravidelných požitkov si činil nejaké výhrady z titulu
prác, konaných prez čas. Tým dal jasne na javo, že smluvenou mesačnou
mzdou je odmenená aj práca prez čas, ktorú konal a ku ktorej sa s ohl'adom na svoje vedúce postavellie cítil zaviazaným. Odporovalo by poctivému právnemu styku, aby vedúci zamestnanec za svoje nekontrolované
práce, o ktorých zamestnavatel' po dobu roky trvajú~eho služebného pomeru nevedel a o ktorých zamestnavatefa ani neuvedomil z dóvodu, že
ich považoval za svoju povinnosť, po zrušen.í služebného pomeru, zmeniac jednostranne svoje stanQvisko, požadovat' mohol osobitnú odmenu.
čís.
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Keď l<upitel' zabranej nehnutel'nosti složil závdavok na kúpnu cenu
• s výhradG'u, že ho dostane bez Úfokov zpať, ak štátny pllzemkový úrad
odopre zásadne súhlas k scudzeníu nehnu!eľností a štátny pozemkový
Úfad tento súhlas odoprel, predavateľ je povinný vrátiť závdavok bez
ohľadu na to, že štátny pozemkový úrad dodatočne svoje rozhodnutle
sám zrušil a vyhradil si mzhodnúť znova.

(Rozh. z 15. XI. 1935, Rv III 1071/34.)
Žalo!míci kúpi1i od žalovanej strany lesnú pódu z majetku štátom
zarraného pod podmienkou, že Štátny pozemkový úrad kúpopredajnú
smluvu schváli, a vyplatili žalovanej strane 10.000 Kč závdavok; žalobou domáhali S3 vrátenia tejto sumy z dóvodu, že Štátny pozemkový
úrad smluvu neschválil.
S ú d p rve j s t o I i c e zistil. že štátny pozemkový úrad schválenie smluvy odoprel, a žalobe o vrátenie závdavku vyhovel.
O dv o I a c í s úd rozsudok súdu I. stolice zmenil a žalobu na
ten čas zamietol, keď žalovaná strana v odvolacom pokračovaní preukázala nový výmer štátneho pozemkového úradu, ktorým tento svoj starší
zamietavý výmer zrušil a prejavil, že »rozhodne o veci pozdejšie na základe nového pátrania«.
Na j v y Š š í s úd obnovil rozsudok súdu I. stolice. D 6 vod y :
Podra doložky v písomnom vyjádrení sporných strán zo dňa 13.
februára 1928 zaviazala sa žalovaná strana na bezúročné vrátenie
»Závdavku«, zaplatenéhožalobníkmi, na pripad, že bY' Štátnypozemkový
úrad proti očakávaniu neudelil zásadný súhlas k scudzeniu nehnutel'ností, tvoriacich nesporne súčiastkll štátom zabraného majetku.
Podl'a prírisll Štátneho pozemkového úradu zo dňa 13.januára 1932
Č. j. 18479/31-1I/3, sdeleného aj strane žalujúcej, je nesporné, že
pozemkový úrad pred zavedením sporu nielen že neudeli1 zásadný súhlas k spomenutému smdzeniu, ale vyniesol konečné rozhodnuhe
a z a m i et o I spoločnú žiadosť kupitel' ov ako zakladatel'ov lesného
družstva ~ strany žalovanej,ako vlastníka zabraného vel'kostatku, a .to
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z mentórnych dóvodov preto, že šlo o odpredaj lesa malej nesebestačnej
výmery, neza.r~čujúcej riad?e lesné hospodáre!1ie, !laj ma že sa odpredávaly okra]ove clastky lesa, co by odporovalo zasadam, uvedeným v § 10
P!ídelové~o !,ákona, cf3'}~j preto,že štátny po~emkový úrad zamýš]'aí
tuto lesnu podu vo vacslch komplexoch pndeltf do vlastníctva obciam
ktoré majú pod]'a citovaného zákona prednosf.
'
Pri spornom ukone podl'a daného stavu šlo len o smluvu predbežnft
nastúpenie jej účinnosti bolo zmarené vyššie označeným konečným roz~
hodnutím Štátneho pozemkového úradu a nastala podmienka, určená
pre povinnosf vrátenia obdržaného závdavku, tvoriaceho podl' a bodu 4.
dohodnutia vopred zaplatenú čiastku kúpnej ceny, bez ohl'adu na to že
s~ strana ~dpredávaiúc,a snaži!a podaním sťažnost~ na Najvyš~~sprá~ny
sud po pnpade vynull! na štatnom pozemkovom urade pOZde]Sle priaznivé, fl o v é riešenie veci.
Nerozhoduje okolnosf, že si strana žalovaná už za pokročilého stavu
odvolacieho pokračovania vymohla výmer zo dňa 10. novembra 1933
č. j. 1:~88~/33-ly3. D., ktorým štátny pozemkový ,úrad sám zrušil svoj
predosly vymer c. ]. 18479/29-II/3. a pre]avll, ze »rozhodne o věci
později na základě nového šetření«.
.
Nehl'adiac na to, že týmto novým výmerom nebolo ešte zaručené nové
priaznivé rozhodnutie štátneho pozemkového úradu, je zrejmé z obsahu
pripojených spisov už uvedeného úradu, že tak odpredávafel'ka ako aj
štátny pozemkový úrad osud spornej predbežnej smluvy mienily závislým učiniť od obsahu d o hod y, ktorá mala byf uzavrená medzi štátnym pozemkovým úradom a vlastníkom vel'kostatku o vsetkých otázkach
pozemkovej reformy na celom vefkostatku. Takouto dohodou by však
v dósledku uvol'nenia majetku zo záboru aj v pornere žalovanej strany
k žalobníkom bol utvorený nový právny stav a bolo by znemožnené, aby
štátny pozemkový úrad pn konečnom schválení zamýšl'anej kúpopredajnej smluvy čo do výšky ujednanej kúpnej ceny mohol si všímať prípadného znehodnotenia predaného lesa.
Možnosf poslednejšej dohody a doba jej uskutočnenia však aj ináč
prirodzene bola závislá od celého komplexu okolností, nesúvisiacich priamo so sporným úkonom. Treba prisvedčiť dovolacím vývodom žalobníkov, že i keď vymoženie zásadného súhlasu štátneho pozemkového úradu
istý čas potrebuje, preca v nedostatku smluvného prejavu žalobníkov ro- .
zumne ani nemožno predpokladať, že by títo bez každej hospodá1'skej
výh(}dy na potrebnú dobu takéhoto vyjednávania a na celý rad rokov
chcely ponechat' žalovanej bezúročné užívanie značnej čiastky kúpnej
.
ceny.
Bolo preto treba dovolacej žiadosti vyhovef a pri zmene rozsudku
odvolacieho súdu obnovif žalcYbe vyhovujúci ro'zsudok súdu prvej
stolice.
čls.

14714.

'- Rozhodnutie v zmenkovom spore, v ktorom boly súdnym úradníkom vyhotovené protestné listiny uznané za neplatné preto, že v nich
nebolll označená osoba pmlrestáta, neprejudikuje rozhodnutiu
tom,

°

čí vyhotovenie takých protestných listín stalo sa s porušením úradnej
.'
povinnosti toho, kto protest vykonal.
II. Keď je na zmenke trasát uvedený len m;}10m a me ~ydhskom a
oasleduje potom doložka »splatné u G. banky, uc. spol. v Ge«, .protestu'úci právom sa móže domnievať, že má p.t0test vyk?!1~~ l?ro~1 nevlast] 'mu domiliciátovi zmenky pre ktorého ma protest uClmf, ze Ide o t. zv.
~~k1aračný protest, kde p;otestant a protest~t sú identic.!<i, a že stačl,
keď v proteste uvedie len firmu G. banka, úc. spol. v G;")

(Rozh. zo 16. Xl. 1935, Co IV 4/35.)
O. banka podala u okresného súdu v O. zmenkovú žalp~u'lroti Her;richovi H., fane H, Jánovi S. a Jánovl M. Proh zmen~o.v~mu 'platebn~
mu príkazu podali Ján S. a J,ánM. n,ámietky. zaloba VOCl JanovI S. ~ Ja:
novi M. bola zamietnuta z dovodu, ze v zmenkovom plote.ste >:n,:pntom
nosti« nebola označená osoba, proti ktorej bol protest naplsany, ze prd
protestná listina nebola vhodná k zachovaniu regresnych zm~nkoVYc
práv voči zmenkovým dlžníkom, J.:odav~ím námiet~y. P.r.otest splsal zom:
relý súdny kanc. asistent okresneho sudu v O. ~alulu~a s!rana (kon
kurzná podstata B-banky) tvrdila, .že nesp1'ávn'y~ splsamm pro~estu
utrpela banka škodu, lebo zamietnuhm zmenk~ve] zal?by. pre ne~p~avny
rotest voči Jánovi S. a Jánovi M. ,tratila n2.1'ol'. VOCl tymto dl~mkom,
bola nútená zaplatiť útraty svojmu právnem!-, zastupcovl. a pravnemu
zástupcovi odporcov a zmenková 1?0~fadávka)e pro.h Hennchovl a f an~
H. (I. j. proti tým zmenkovým dlzmkom,. VOCl. kto,ryI1l stal sa zmer;kovy
latebný príkaz pravoplatným), nedobytna. Tuto skod.u zavtnll.vra] s. k.
~sistent S. porušením svojej úradnej povmnosh pn vykone svo]ho povolania tým, že spomenutý protest nesprávne vyhotovIl.
.,' .
.
Žalujúca strana domáhala sa syndikátnou žalobou proh esl. &tatu na.
,, , . d . h
hrady tejto ,škody.
S ú d p rve i s t o I i ce žalobu zamietol a Na] v y s S 1 S u ]e o
rozsudok potvrdil. D ó vod y:
. ,.
Rozhodojúcou otázkou v syndlkátnou spore Je,. Cl. sudcoys.ky aleb~
súdny úradník porušil svoju úradnú povinnosť l?f1 vykope sye:]e] duradn~l
činnosti a či tak bola strane spósobená právna u]ma a t~ a] sko a, pro\
ktorej neposkytujú opravné prostriedky súdneho p(}kraCOVa~la pO~OCI.
Je tedy predovšetkým rozhodujúce, či v konkrétnom pnpa~ ~udny
úradník porušil svoju úradnú povinnosf, keď vy~otovll p~otestnu. !ts~nť'
klorá v základnom spore bola uznaná za neplatnu preto, ze v ne] ne o a
označená osoba protestáta.
,
.'
. ..
.
Rozhodnutím v predošlom spore nebolo vsak m]ako .?re)Udl.kovan~
tomu, či sa vyhotovenie takej protesnej listiny ·stalo s porusemm uradne]
povinnosti toho, kto protest vykonal.
.'' .
Taktiež skutečrrosť, že československý štát zúča;;!nil sa POdosleho
e oru ako vedfajší zasahovatef na obrane O. banky uc. spoL v,
., neza]dadá ručebnú povinnosť v smysle syndikátneho zákona preto, ze obrana,

h

•

<-";

*) Srovnaj: .Sb. n. s. 9312·.
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l~tor~ ~redniesol v záujme procesnej strany v predešlom spore, nebola

uspesna.

Prisve~~iť tr~ba ,yšak stanov!~ku odvolania, že súd v syndikátnom

vyhlásiť za platný taký
protest,. b ktorom bol o pravoplatne rozhodnuté v predošlom spore, že je
neplatny.
I~e tedy le~ o posú.?enie toho, či protestujúci úradník mohol pOdÝa
slmtecnostl, ake boly v case, keď protest vykonal, odóvodnene mať za to
~~ protestná listina, ako ju vyhotovil, bude dostatočná, aby splnila svoJ
ucel.
V tomto ohYade správne poukázal súd I. stolice, že podYa znenia s 95
zmellk. zákona, so zreteYom na dóvodovú zprávu k tomuto ustanov~niu
nie sú naJežitosti protestu tam uvedené v tej miere <Ybligatórne, že by vy~
nechame alebo vadné uvednie jednej z náležitostí málo za následok ab.
solútnu neplatnosť protestu. Treba preto v každom jednotlivom prípade
skúmaf, či konkrétny nedostatok je tak podstatný, že privodí neplatnosf
protestu - vzhYad'om na jeho účel a povahu-, ktorý je skutočne len
dokazujúcou listinou o tom, že boly prevedené úkony, ktoré zákon pred,
pisu je k zachovaniu určitého zmenkového práva, a o tom aký bol výsledok týchto úkonov.
'
Zmenkový protest, pripojený k spisom okresného súdu v O., osvedčuje, že protestujúci úradník dostal od O. banky úč. spol. v O. ako majiteYky zmenku tým der om, aby ju osobne k plateniu pred'ložil, že sa
dostaví) ,do ob~hodnej miestnosti spomenutej banky ako na miesto platenia v zmenkách udané, ktorú našiel zatvorenú a tak zmenku k plateniu
predložiť nemohol. Konečne doložil v listine »preto som o tom vydal ten'
to zmenkový protesÍ«.
PodYa obsahu zmenky v proteste opísanej trasát bol uvedený len menom a nie byd'lišťom a nasleduje potom doložka »splatné u O. banky úč.
spol. v 0.«.
PodYa toho mohol protestujúci odóvodnene predok1adaf, že má protest vykonal' proti nevlastnému domiciliátovi zmenky; pre k/orého mal
protest učinil', 'že tedy jde o tak zv, ďekbračný pro,test, kde osoba pro,
testanta a protestáta sú identické a že tedy stačí, keď hola v proteste uvedená len firma O. banky úč. spol. v O,
Údaj »splatné u O, banky úč. spol. v 0.« moholprotestujúci úradník
právom považoval' ako údaj platehne; v dósledku nedostatku údaju bydlišťa u mena trasáta nejde tn o vlastný domicU. AVŠl1k keďžé údaj
platebne javí sa v danom prípade ako údaj o s aby
(a nie1en údaj
miestuostí), bolo treba protestova f zmenku proti tejto osobe ako nevlastnému ďomidliátovi (~rovnaj Sb, n. s, 9312).
Keď úradník vykonavší protest neuvidol v ňom, proti komu protest
vykonává, maže tento nedosta!ok byť ospravedlnený poukazom na celý
obsah prote~tu, z ktotého plynie, že protestant, tam riadne označený, je
totoiný s protestátom.
Pod!'a vyloženého stavu veci 1de preto v súdenom pfÍpade o úradný
úkon, ktorého vykonanie, čo do jeho platnosti, maže byť o~pral1edlnené
prevládajúcim stanoviskom vedy i súdnej praxi.

opore nemoze am v dovodoch SVOJilO rozhodnutla

Takto však nemožno pričítať súdnemu úradníkovi, ktorý takýto úkon
onal orušenie úradnej povinnosti ar;i vtedy, keď uz ~Io pr.av~:
VY~tne r'oihodnuté,že jeho úkon je neplatny,. a strana,,,pre kt?ru bol UkOd
pl k any' bola v dósledku toho poskodena na svo]lch pravach a tak
vy on ,
i hmotnú škodu utrpela.
čls.
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Vyrovnaci dlžnik móže SR zaviazať platiť na ~yrovn~ie.pohradáv~k
"va 'leh veriteYov už P r e d p r a v opl a ~ n ? s ť o u .su~t;te?? potvrd~
~ia Jvyrovrtania. Ked' takéto splátky nesplm vcas, nastavaJu uemky § 67
vyr. por.
(Rozh. z 26. XI. 1935, Rv IV 638/34.)
P
• b la

r "

lobe ktoroll sa veritef domáhal, aby vyrovnavšia dlžníčka

~d~úd~ná ~a zaplatenie celej pohl'adávky, k~or~, v smysle, § 6.1 vy:',

~r ' re nes Inenie vyrovnania ožila v póvodne] vygke a sro~nosŤi, hra-

~il; ~a žalo~aná firma tým, že žalobník požadoval zap;lateme vyrovna-

cej kvóty v dobe, keď vyrovname nebolo este pravoplatne.
O b a niž š i e s údy žalobu zamietly.
N j Yš š í s ú d rozsudok odvolacie110 súdu rozviazal a uložil mu
ďalšieapolednávanie a nové rozhodnutie. O b vod y:
,
PodYa nenapadnutého zistenia nižších ,s~dov ~olo vy~ov,name 5""kto;
. m sa žalovaná firma zaviazala zaplaht S~?]ln:. ver~tel om 4 yO-nu
1?vótu v 18. rovnakýchmesačných opátkach, pOClr;a]uc dnoll} ID, ~eptem
b 1933 pod stratou leh6t a pod následkom oZlvmttra pov,?dnych poh~~ávok _ potvrdené usnesením krajského s~l.du v K. zoo dna 8; aug-u sta 1933. Pravoplatným stalo sa ,toto potvrdzu]uce l!snels1mek}Y dosi9ct;;
z iitvzatia rekurzu firmy "Oustav O. a spo!.«.) dňa. ; o obr!l
,.
p .
dn' a 27 septembra 1933 vyzval zalobmk zalov,anupodla
O oplsom z o ·
.
1933
I ťl Ž
§ 67 vyr. 1'0r., aby. splátku sročnú dňa 10. septembra
zap a I a. alovaná tak neurdblla,
. "
b
h
Na' šší súd vyriekol a odbvodni! v rozho~n~tr ClS. 6375 S . roz .'
nič neprekáža tomu abY sa dlznťk nezavlaz a \ ,platrť na
·
N
. ajv. su. u'pzehl'ad'a'vkv už pred pr~vo,p'latnsťou súdneho potvr,denia vyvyrovnanre o
o
•
..,,, k
§ 67 vyrov
tk .
rovnania Jestli také splátky nesplní v čas, nastava]:, ucm Y
por. Od~olací súd sa nezaoberal číse1nosťou žalobneho,n~r?\m ~l'SkU
vý stav v tomto smerenezistil. Bolo preto treba pokraco\at po a us a
novenia § 543 odst. 2 Osp.

]1 '

t
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ktorej predmetomje rofnícky nediel, i~

Platn~Ple~ po Jschváleni štátneho pozemkového. úradu. a bez tOlhoto ~~1

~edraišia úmluva, ktorá materiálne súvisi s týmto úkonom prevza te
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dlhu prevoditel'a mimo kúpnej ceny) nemóže byt' základom
závazku. *)
právneho
(Rozh. z 27. XI. 1935, Rv III 1096/34.)

Z~lovaní kÚpi1i. od príde~cu Ondrej,,; Ž. rol'nícky nediel a zaviaz r
sa v upopredajnej smluve, ze okrem kupnei ceny z 1 f
' 1 b ,a I
lka
príde1cov (predavateI'ov) dlh vo výške 28.00Ó Kč na ';fto~ad~/31
dve zmenk~. Žalobn~k je?nu z týcbto zmeniek uplatnil proti ~~~;anmC!
~ zmenkovy platebny pnkaz stal sa pravoplatným. Žalobou o obnJ!11
oporu domahah sa zbavema platnosti tohoto zmerJkové}w platebnéh ~l
ka~u na to.m ,zákla?e, ~e. prevzatie dU1U, na ktorý dal; zmenku st~tn
poa 'pod!"lenko~, ze statny pozemkový úrad kúpopredajnú' smlu~a
~~~~f.l!, co sa vsak nestalo a žalobník o tejto podmienke prevzatia dlh~

fb

O b a niž š i e s údy žalobu zamietly.
,.. N a j. v y ~ š í s ú d žalobe vyhovel a zmerJkový platebný príka7 zbavil
ucmnost1. D ovo dy:
~

~ Nie je ~porné,žes~ žalovaní Zuzana K. a Ján K., pri prí1ežitosti u~avrellla kupopr~dalneJ smluvy z ll. júna 1931 voči' pridelcovi Ondre c
JOVI.Z. zavJazah, ze 3'aplaha za neho jeho dlh u Žalobníka v sume 28.000 K'c
s ip'~lSI., a 10 m~mo ~upneJ. ceny, uvedenej v citovanej kúpopredajnej smluve
-.Le ne~nutelnost, ktora hola predmetom smluvy je rol'nícky nediel _ -'
pndelova cena lIle je dosiaf ani prídc!com Ž. t1plne s'Jlatená a ž~ v d~:
sl~ku toho nepol~ táto sI?l~va, ani Štátnym pozemkovÝm úradom schv~
lena. Nle je ,d alej s~orne, ze ~alovaní podpísali žalobníkovi 2 zmenky

po 16.{)OO Ke - ktorych jedna je predmetom tohoto sporu _ na základe
d?hodnuha z 2~. sef!tembra I 93~, z kt~rého s}ova »v p;}de, že hy majetO'k
nam nebol sehv~leny tpk p. L (zalobm'k) ne:'.!ada od nás nič«, sú podI'a '
zlste!1 la odvo~aeleho sudu falzumom, t. j. boly dopísané bez vedomia žalobmka, ktory toto dohodnuhe spolupodpísal, a že tento závazok lýka
sa prave dlhu Ondreja Ž. žalovanými prevzatého.
Žalobl!ík. v 'spore, :rect,enom, na základe tej istej zmenky proti Márii
K. a Ju:aJovl ~', ~ krajsk~ho sudu v B. č. j. Cka 597/32 sám doznal, že
pO!01!1, co terajSI .~alovam uzavreli s Ondrejom Ž. spomenutú kúpopredaj~u smluvu, pnsh k nemu a prejavili, že oajetO''k Ž.-ov odkúpili a prevzah na seba vyplatenie jeho pohfad:ív'ky. Odvolací súd zisti! v rozsud'ku
?noho 9P~ru C1~a 597/32. (č. j. ~o Vl. 285/33-34), že žalobník písomne
zla~a! pndcloyeho komlsara Štatneho po~cm'kové1iO úradu o vvmáhanie
svojej pohl'adavky.
"
Z toho treba dovodiť, že žalobník zeal skutkový základ tohoto pfevzaha dlhu.
Pod~a § ,37 zák. z.30. janu.ára ~ 920, čis. 81 Sb. z. a n. može byť
seudzeny ro! mCky ne.dlel al~bo Jeho casť len so svolením Štátneho pozemkov~h~ uradu: M!mo pnpadu v I. ,bode cit. § uvedeného Štátny pozemkoyy urad pnvoh k ~cudzep!U celeho nedlelu v prvých 10. ro'koch
po pndele len z nal!ehavych dovodov a to len tak, že docie1ená 'kúpna
*) Srov.: Úro Sb. 315, 1855, 2028.

cena - pokial' presahuje to, čo bolo vložené vlasníkom do nedielu pripadne štátu.
Po uplynutí 10 rokov od prídelu móže byť dané povolenie k scudze·
niu z dovodov vhodnosti, ale ustanovenie o vydaní prebytku z kúpnej
ceny platí i tu.
Je tedy patrné, že kúpopredajná smluva móže byť platná len po jej
schválení Štátnym pozemkovým úradom, a to len v rámci sehválenia, a
že akákofvek aj vedl'ajšia úmluva, ktorá materiálne súvisí s týmto úkonom - v súdenom prípade prevzatie dlhu prevoditel'a mimo kúpnej ceny
v smluve uvedenej - , nemože založiť právny závazok a to ani vtedy,
keby žalovaní z akéhokol'vek dovodu neprispeli k tomu, aby sa kúpopredajná smluva mohla stať predmelom schválenia.
Za tohoto stavu veci neviaže žalovaných, že na krytie sporného dlhu
poclpísali žalobní'kovi zmenku, že sfubovali mu zaplatenie zmenkovej
sumy v určitom čase a bez výhrady, - leho žalobníkova vedomosť o tom,
za akýeh okolností došlo k prevzatiu ich dlhu, vylučuje jeho dobromy• sefnosť aj keďby nebolo bývalo s ním výslovne Ujednané, že zmenky
može uplatniť až po schválení úkonu Štátnym pozem'kovým úradom.
preto nemá v spore význam okolnosť, že dodatok osvedčenia z 22. septembra 1031 tohoto obsahu je falzum.
Žalobní'k sice netvrdil v spore, že by mu nebolo bývalo známe práve
v dobe, 'keď prijal sfub žalovaných, že líto ujednávali kúpu nehnutefnosti, dotyčne ktorej bolo potrebné schválenie Štátneho pozemkového úradu; v súdenom prípade nemohol 'hy sa však žalobník dovolávat' toho
preto, lebo úkon sporného prevzatia dlhu žalovanými v o čin emu stal
sa bezplatne. Netvrdil totiž, že by bol sprosti! svojho p6vodného dlžní'ka
dotyčného závazku a keďby sa aj bolo tak stalo, tento súc priamo zúčast
nený na neplatnom ujedWní, nemohol by ani uplatňovať také sprostenie.
Pretože podfa právneho stanoviska žalobník nemohol právom "'l'latniť spomú zmenku proti žalovaným, bolo treba rozsudok odvolacleho
súdu zmeniť a rozhodnúf ako sa 'Stalo.
čis.
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Po zahájeni vyrovnacieho pokračovania na dlžníkovo imanie je pod,!'a .
§ 12 vyrovnacieho poriadku exekúcia sice neprípustná, avšak na túro
prekážku nemože lrPadeť rekurzný súd, ak ide o rekurz, ktorý má byť
odmielnutý, lebo bol opozdene podaný.
(Rozh; z 27. XI. 1935, R IV 450/35.)
S ú d p rve j s tol i c e vyhovel žiadosti o povolenie exekúcie, hoci
bolo proti exekútovi v hehu vyrovnacie pokračovanie. Proti tomuto usneseniu podal exekút rekurz po, uplynutí lenoty, rek u r z n Ý s ú d sa
vša'k prez to zaoberal rekurzom meritórne a žiadosf o povolenie exekúcie
zamietol z dóvodu, že ustanovenie § 12 vyrovnacieho poriad'ku, podra
ktorýcbpo zahájení vyrovnacieho pokračovania nemože byť na imanie
dlžní'ka naddbudnuté sudcovské záložné právo, sú kogentné. Na j -
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vy Š š í s ú d usnesenie rekurzného súdu zmenil t k •
praÍl us~eseniu súdu prvej stolice odmietol. D ó v ~ cl )~~ rekurz eXE'kú,ta
. .1!lk Je vidno z exekučních spisů okresního soud
U
.
lUJlSl usnesení soudu prvé stolice bylo doručeno ex~k~tu 'dexekucI povo193:>. Prol! tomuto usnesení podal exekut ek
n~ 23 .. unora
reku!sní .lhůty (~ 42 b) exek. z. a § 552 Osr ) ursfť o plynut~ osmldenUj
Ponev~dz. rekurs hyl podán opožděně, neb f~ iz~ lZ ne 9. brezna.I93.5

d

~1:~~~~rzpJrfeš~~~i~~~Si~r:-;;~~ín~~~.:;~~ ~ek:r~~j~~om~~~~~~~ý~~:

pr~dplsy § 12 vyrov. ř. jsou ko entní . r' , ez vyznamu o~oln?~t, že
k te!? pre'k~žce přihlížeti jen tehd;' jestlile ':e~l JOJ~~l~rreb~ m~ze se
z pnpustneho opravného prostředku (Sb. n. s. 14.014)e re Tsnr soud
čís.

14751.

Vydanie zabavených a do súdneh
h
.
nos? exekútovi v dósledku exekútovh~ r~!~I~J~nl~.~ev~tých ~nutel'
sente vyhovujúce rozkladu stalo sa ravo lato. a. s s ,?r" ne~ usne·
povinnosti v smysle § 1 zákona z
júla ~872~~. J~ l~o~~~mm uradnej

II

(Rozh. z 2. XII. 1935, Co III 1/35.)

O~resllf súd vP. usnesením zo dňa ll. marca 1932

r

p~chhLalUJ~ceJ ~trany proti Eugenovi f. exekúciu zabaven~~o II vehpros-

mm nutelnoslr Proti u s '
l' .,
a us. ovavýkonu podal . k' t ~ne emu, povo UJUcemu exekúciu, resp. proti jej

~;:::~.yi~n~~~
~1fi~íl(:\~I~'d~~~~ef,°~~~~~ci~t~'~~~:~k~~sgto~~dm~~~t
193
"
Z· ovo u, ze na navrh exekuta s účinkom d 16

marca" 2 zapocate bolo vyrovnacie pokračovanie) a nev čkavši o r .
1latno;;, ;;voJho usneseni a zabavené veci vydal z úschovy ~xekút p a;omrzny sud usnesenie okresného súdu v P zmenil (z do cÍ '. oy1. .~~~hostrsau.nd,e pdfis}lúchaklo p\ávo n!" zvláštne n~pokoienie). U~~e~~n~: :~i~:
u os o o resnemu sudu v P dň "g kťb
I
ručepé straná~ dňa 31. októbra 1932'. V ~X~k~~ii ~e~~lo
b~I~~a~O'
van,e, h?Cl pravnY.zástupca žalujúcej .strany opatné vzatie zataven 'c°i;
:~Cl do usch~vy u sudu nrekol'ko ráz ústne súril. Exekút Engenf
s~mt~~bavJn~ fnutel'~osti. r?zpredal a pohl'adávka žalujúcej stra~~~t~~

9:ia:

J:

~~::~yn~k~Jy ~ok~~rú~~~~Yij~;oI~~adj~á~~h~' a~~:k~ut~~fa s!do~

. V r c hp Ý s ú d žalobu zamietol. D o vod y: Podl'a § 38
'I
po prípade z~ení pokračovani~x'afcl,~
t!to súdnl!onněho orl;'anu'd,mkladre,kur~! podany exekventom proti takék ~ "
u ~~nesemu, o a ny ucmok natol'ko, že vykonané exeuClle. ukony maJ~ byť. zachované s právn:'m účinkom závisl'm od v _
~:;ema ,reku;zu az do Je~o mer!tórneho vybayenia. Ak teda ohesný sld
:venehecl vydal zo sudneJ uschovy eXE!kutovi, nevvčkavši pravopla'
nos 1 sVOJ o usnesenia z 9. apríla 1932. konal proti o zákonu a porušii

~~a~:e;ied~~ledku, rozkla?u zru~í

svoju úradnú povinnost'. Práve tak porušil okresný súd úradnú povinpo vynesení usnesenia relmrzného súdu nenariadil z úradnei
1110cí opatné prevedenie úschovy a to tým viac, lebo z intervencií právueho zástupcu žalujúcej strany bolo zjavné, ~e táto výkon úschovy súri.
Nemožno prisvedčiť stanovisku žalovanej strany, že žalujúca strana zavinila alebo spoluzavinila nezákonný postup akresného súdu tým, že neuviedla u exekučnej žiadosti, že predmetom vykonatel'nej pohl'adávky je
nájomné, s ktorým je spojené právo zvláštneho uspokojenia, nedotknuté
vyrovnacím pokrač(yVáním, lebo jednak mala byť táto okolnosť súdu zo
spisov známon (§ 6 ex. zák v znení § 34 zák čl. LlV: 1912 a zák Č.
130/1930 Sb. z. a n.), jednak porušenie úradnej povinnosti súdu nespočívá v tom, že vyniesol usnesenie z 9. apríla 1932, lež v tom, že dal tob
usnesenie vykonat' bez vyčkania jeho pra'lopIMnosti. Podl'a § I zák. č.
112/1872 r. z. nestačí však k zisleniu syndikátneho nároku porušenie ú·
radnej povinnosti samo o sebe, lež je nad to treba, aby strane vznikla
škoda, lctorá je s porušením úradnej povinnosti v príčinnej súvislosti. Pri
tom treba mať na zreteli pravidlo všeobecného súkromného práva, že aj
• ten, komu hrozí škoda, sám so svojej strany povinný je učinit' všetko možné, aby škode zabránil, a má nárok na náhradu len, ak túto podmienku
splnil. S tohoto hradi~ka treba v súdenom prípade uvážif, že žalujúcej
strane bolo usnesením zo dňa 31. marca 1932 povolené len zabavenie
a uschovanie,neb'Ol jej však povolený predaj, kbo o povolenie predaju
nežiadala. Žalujú<:a strana po vynesení usensenia telmrzného súdn, ba
dokonca už aj predtým, mohla navrhnút' povolenie preda.ju zabavených
ved. TýmEy bola žalujrca strana docieli!a, že by exekučný súd po povolení predaju iúradnej moci v smysle § 22 čl. VI. zák. č. 23/1928 Sb. z.
a n. ustanovil bol dražebný termín, na ktorom by sa bolo zistilo, či povodne zabavené ,'eci sú v držbe exekúta alebo nie. Postupom týmbola
by si žalujúca strana opatrila aj podklad pre nárdk na povolenie exekúcie v smysle § 117 ex. zák. v tom prípade, keby tolo bývalo pri pre:lajovom pokračování zistené, že p6vodne zabavené vcci nie sú Už v exe'kútovej držbe. Žalujúca strana v~ak tento postup nezachovala a miesto toho
sa spokojila len s ústnym ·súren'm opatovného výkonu uschovania. Tým
žalujúca strana jednak spósobila, že jej exekučné záložné právo v smysle § 6 čl. VI. zák. Č. 23/1928 Sb. z. a n. v znení § 3 zák. Č. 1/1933 Sb.
z. a n. vobec zaniklo, jednak sa pozbavila možnosti bez'pečného dokazu
o tom,že ·V dobe, keď jej exekučné záložné právo ešte trvalo, exekút odstránil zataveré veci a tak znemožnil uspokojenie jej vykonavateYnej pac
hl'adávky. Poneváč tedy žalujúca strana neučinila so svojej strany také
opatrenia, ktoré boly sposobilé, aby odvrátily škodu hroziacu jej v dbsledkn nez:5konného postupu súdu. a týmto syojím opom1nutímsvosobila
aj zánik svoibo exekučného zálo·žnéhó práva, nespoznal'vrchný'súdhlóbný nárok ilo'vodným a žalobu iamietol.
..
..
Na j vy š.š í s ú cl ~alobe či"stočne vyhovela prbnal žalujúcej strane
nárok na náhradn škody va výške, v ktorej jn zistil. D 6 vod y:
Správne je právne stanovisko vrchného súdu. že okresný s('d vP. ako
súd exekučný porušil svoju pO'vinnosť v dvoiakom smere: jednak tým,
že 'nevyčkal pravoplatnosf svojho usneseniazo dňa 9 ..apríla 1932 a že
pre:1mety u dlžní'ka Eugena F. zabavené a podl'a návrhn exekventa prenos ť , keď
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vzaté do ~s~ho.vy, dlž~íkovi hneď vydal, lebo vydanie týchto predmeto
b9 1 exekucny sud podla § 38 exek. zák. oprávnený vykonat' len buďto v
suhla~om yerit<;l'a buďto na základe p r a v opl a t n é ho usn
' .. so
~ak tym, ze mc nezna;dil, l~eď jeho vyššie uvedené usnesenie ~~l':;al~d
l~ur:. exe},venta kraJ~kym sudom v B. zmenené a uložené okresné
. d:
o alsle nadne pdkracovanie.
mu su II
Id~ ted~ ďal~j len? otázku, či je správne aj ďalšie právne stanovisk
:-rcI;neho sudu, z~ me Je preukázaná príčinná súvislost' medzi týmt
. ,o
semm sudcovskeJ povmnosti a škodou žalujúcej strany.
o poruV tomto smere sú závery odvolacieho súdu mylné.
.
Ak bolo ~ov!nnosrou okresného súdu, aby na základe zmeňujúceh
usr:es~ma krajského .sudu pokračoval a obnovil povodný stav, t. j. nariadi1
opatne vykonama. u.schovy, o čom samozrejme mala byť vymáhajúca
Etran~ vyrozumena, Je za ~ásl~~ky porušenia tej to povinnosti zodpovedný
aj pnpade, keby ~ola vy~ahaJuc~ strapa ,;a uvedený výkon zvlášt' nenah~hala! hoC! ~odl a zl~t~m vrc.hneho sudu Je preukázaný opak. Tam, kde
sud .ma ~onat z ~OCI umdneJ, nedostatkom zákroku ~.trany nie je sanovana nwnnost' .sud~. SkutoČ!lOst',že vymáhajúci velitel' neučinil návrh
na predaJ, nema pravpeho vyznamu, yretože bol oprávnený vyčkat' prevedeme sudcovskych ukonov, potrebnych po zmene exekúciu zrušujúceh
usnesen,,: dkersného súdu; skutočnost' tá nezbavuje sudcu zodpovednos~
za nespravny. postup, a ,ne;ná tiež. za násled?k, aby na žalujúcu stranu
boJa ?revalena pOVm!lOst dokazu, ze zabavene predmety boly ešte v držb
exe~uta va nezaklada oprávnenost' námietky, že žalujúca strana male
vraJ moznost' vydobyt' svoju pohl'adávku z iného majetku exekMa.
a
. Žalujúca s!rana pr~viedla exekúciu a '.ai'stila si jej výkon prevedením
usch.o"Y, ~toru ok'r:sny súd neprávom zrušil: žalujúca strana opatrivši
~l. nalezlÍe zabe",p~e?le u~.pokojenia svojej pohY~dáyky mala nárok, alw
Jej. b91a zachova,:a !ato za?ezp~ka a nebola povmna, aby podnikla nové
n~lste kroky, spoJene s novyml utra~aml, aby napravila chybu exekučné"o
sudu.
Okresný súd, pOruŠiV8.i svoju povinnost' vydaním p'redmetov z úschovy, bol ?~vin~~. aby učinil potrehné kroky k ohnoveniu ,póvodného stavu
pa ktory zaluJuca strana mala nárok, a jestliže tak neučinil je žalovaná
Etrana povmná dat' náhradu za to, že žalujúcej strane bola' odňatá možnos~ uspokojenia jej pohl'adávky z predmetov, ktoré boly povodné vzaté
do uschovy.
čís.

14752.

Na. náhradu škody, spósobene.Ť zabavením hnutel'nosti v tresl'lom
IlOkracovaní, kfuré bolo vykonané četnlctvom. možno žalovat' podl'azákona zo dňa 12. júla 1872 čís. 112 r. z. len \'tedy ak bolo zabavenie
narladené súdom a to písomne.
•
.
(Rozh. z 2. XII. 1935, Co III 2/35.)
Podl'a prednesu žaloby kúpil žalobník proo Vianocemi r. 1930 vačŘie
množstvo vianočných stromčekov. Skoro potom započaté holo oproti pre-

-
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dateYom stromčekov a aj proti žalobníkovi trestné pokračovanie, lebo bol o
podozrenie že predatelia stromčeky ukr~dli. Počas trestného pokračova
nia boly st~omčeky z príkazu okresného súdu vN. u žalobníka zabavené
a pozdejšie na verejnej dražbe odpredan~. Trestn~ pokračovame však.nemalo výsledku a bo10 nakomec zastavene. Syndlkatnym sporom domahal
sa žalohník na štáte nahradenia škody, ktorá mu vznikla v dosledku zabavenia a opredaju vianočných stromčekov.
Žalovaný štát bránil sa 4ým, že nie sú dané 'pod~ierťky syndikátn~ho
ručenia štátu uvádzajúc najma, že zabavenie stromcekov vykonalo cet·
níctvo z vlastného popudu a nic z príkazu súdu.
V r c h n Ý s ú d žalobu zamietol, N a j v y Š š í s ú d rozsudok vrchného súdupotvrdil. D 6 vod y:
v'
Prvou podmienkou syndikátneho nároku je prellkaz.' ze. sudcovsky
úradník porušil svoju úradnú povinnost' pri výkone svoJho uradu.
..,
.
Tento preukaz sa ~alobnrkovi nezdari!.
. NehYadiac na to ze zabaveme stromcekov kupenych zalobnlkom vykonalo četnIctvo a die súd, aj v prípade, že by aj nezr~šenie zabaveni~
"bolo považované za sudwvský úkon, nešlo by o porusc,:le sudcovskc]
povinnosti, leho súd bol jednak r;odl'a §. 95 tr. J:. povmny, ab>, v~konal
všetky stopovacie úkony potrebne na zalsteme ucelu stopovama, Jednak
lwl podl'a § 488 tr. p.' oprávnený, aby zaistil aj yráte~ie za!,avených
predmetov poškodenému a aby pri výkone tohoto pra-va uClml aj rozhodnutie podYa §§ 169 a 187 tr. p.
Za skutočnosť že sa trestné oznámenie ukázalo byt' bezdovodným, nie
je súd zodpovedn~, pretože započatie tre~tného stop~vania nest!llo .sa pro- '
tiprávnym tým, že nemalo proti domnelym pachatel om kladn~ vysl~do~.
PoldaY žalobník navrhuje dokaz, že trestný sudca dal r;nkaz celmdvu, aby stromčeky zabavilo, stačí poukázat' na ust~nov~me. § 169 tr.
p., podra nariad~né .sudcovskym p.ísoml:'ým rozhodnuhm; Jesth dal sudca
príkaz v inej nez z~k?nom. p,:e~plsanel fo~me, nemal tento zava:zmosf a
úkon O'soby vykonavse] ho Je Jej vlastnym ~kŮ'nom.
.'
Vrchný súd tedy právom nepreviedol dokazy v tomto smere zalobmIwm navrhované.
.
Z týchto dovodov nebolo odvolaniu žalobníka vyhovene.
čls.

14753.

Miestna súdna prlslušnosf, pokia! sa týka sporov z poistných smlúv!
uzavrených pred účinnosťou zákona čís. 145/1934, Sb. z. a. n. v obJ.asti
práva platného na Slovensku, posudzuje sa podl a predplSOv obclanskeho súdneho poriadku.
(Rozh. z 3. XII. 1935, R III 628/35.)
žalovaný inž. Jaroslav B. bývajúci teraz v prahe, uzavrel p:red účin
nosťou zákona č. 145/1934 Sb. z. a n. na Slovensku pOlstnu. sm~uvu
s poišt'ovňou S., ktorá sa domáhala žalobou zaplatema pOl~tneJ premle
u krajského súdu v B. na Slovensku. S ú d p rve j s to II c e zastavIl
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Čís.

14754-

-čís.

14754

~
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sP.o:- pIe spora prekážajúcu okolnosť podl'a .§ 180č 3 Os R k '
k'" .
.. k
.
n.
e u I Zll
.
e~ U pre azalucu namlet u nepríslušnosti súdu zamietol a up.Tal ,il
sud prvel stohce, ~by bez ohradu na uplatňovaný dovod neprísl'
t.
usnos I
vecl nadne pokracoval.

s u d sr r

N. a j vy Š š. ~ s ú d rekurz zamietol. D ó vod y:
Zákon z ;J. lula 1934 čís. 145 Sb. z. a n. vzfahuje sa na poistné sml
vy, uzavrene za platnosti tohoto zákona. Len ustanovenia uv d u;
PJatia aj l?:-e poistné pomery, ktoré jestvov;ly v eč:~e
e~ o za wn na. obudol ucmnost. Medzi týmito ustanoveniami nie ."
uvede~y l2tý~lt. zak Zostaly preto dotyčr.e miestnej súdnej príslušnoite
~ po la sa ka pOlslnych smlúv uzavrených pred účinnosť ou zák I
CIS. 145/1934 Sb .• z. a n. v o~lasti práva platného na Slovensku _
~n:
nosÍ! predplsy obClanskeho sudneho poriadku.
v pa.

~e~ : 6~ clt~rk.,

p

čís.

14754,

• I, Zameslnavatef tým, že opominul svojho zamestnanca v nále""(
ca~ prihlásit' k penzijnému poisteniu, dopustil sa výhradne sám Zl 0t,n
nema, ktoré ho zavazuje k náhrade škody z tohoto opominutia,
zavIlI, »Postaraním sa« štátu podl'a § 75 zák čís 32,9/1920 Sb
v n " k .. 220;
" , z, a n
'e z em za , CIS,
;1922 ~b, z,, ~ n, o zamestnancov na vePkom ma~
J tku, pozemkovom, prevzatom k ucelom pozemkovej reformy poskytu'e
za nahrada, za stratu zameslnania, resp, za újmy zo zrušenilÍ ~lužebné6o
pom~ru, !ymto ?}postru:a~ím s:;t« nie. sú dotknuté nár~ky zamestnancov
ktore maJu na zaklade mych zákonnym alebo s~luvných ustanovení. "
(Rozh. z 3: XII. Rv IV 459/35.)
,Žalobník bol zam~stnaný na vel'kostatku žalovaného až do roku 1932
ked b~l p~nzl~novany, I~bo ve~kostatok žalovaného bOl:prevzatý štátnym
po~ellIkovy~ ur~don1. z:alobmk bol poistený u nemocenskej poisf ovne
a T!st,redna socJalna POlSť ovna po daní ho do výslužby výmerala mu
wanu penzlU v sum~ 945 Kč 44 h a okrem toho od Fondu pre zaopatre- me zam.estnancov v~l kostatkov dost:iva! ročne 2.500 Kč. Žalobník domá.
~al sa z:alobo~ na~alovar.lOm náhrady škody, klorá mu vznikla tým, že
zalovany .podla spos~bu leho zamestnania a druhu vylconávanej práce
n~nhla~ll k pen z I) n é m u poisteniu a tÝm na rozdiele v penzii utrpel
Ujmu r?~ne,7-800, Kc 66 !:", O ba n i ~ š i e s údy žalobu zamietly, o d.
~ o I ~_2.1 ~ U dz~c~to d o v.o d,o v: St;d!; stolicezamietol žalobu'z do.
I. odu,.;:e.zalovapy sam ,nevykonaval prIillasky zaméstnanco'l k poisťelTiU Ce
ze t? clmh sp!aVWV!3 Jeho ~tafku-~ Ictorí boli úradníd séhopní' a spol'a>
hilvl, a keď lIto ;lIeco zame~kah, z~ za to nemožnočillif žalovaného o.' .
sobn~ zodpovednym. ~Ieto?ovody~u nesprávne. Kto ustanoví iného, aby
na m!~sto neho obstaraval Jeho veCI, zpravidla zodpovedá za škodu spo.
_
scyrenu ~o.ver~ncom trelím ,os?b~m a mMe, byl' sprostený zodpo'led~osti,
keď.. dokaze, ze zacho~al ncle'l-t" opatrnost pTi dozore, návode a poskvt.
9uÍ1 f;'r~str!edkov k vvkonu. Po,~l' a zistenia rozsudku súdu prvej stolice _
zal?vat;y:sam ko~troloval pnhlaskv. Kebv boliieho spráVcovia niečo za- .
meskal!, Je za to zalovaný zodpovedný llŽ preto: že kontrolu nevykonával .

náležite alebo že nedal potrebnú úpravu svojím správcom, aby pri pri·
hláške sa nestalo žiadne zmeškanie. Keď sa tedy nejaké opominutie stalo
pri prihlásení žalobníka k penz. poisteniu, je za to žalovaný zodpovedný
i vtedy, keď prihlášky nekonal sám, ale sveril ich svojím správcom. Odvolací súd však potvrdil rozsudoksúdu pTvej stolice, lebo žalovaný nebol
povinný žalobníka prihlásiť k penzijnému poisteniu ani u Všeobecného
penzijného ústavu ba ani u nemocenskej poisťovne. Žalobník totiž stratil
.svoje zamestnanie - ako to zisťuje aj dekré! Fondu pre zaopatrovanie
zamestnancov vel'kostatkov - tým, že nehnutel'nosti prevzal Šlát k úče
lom pozemkovej refonny. Zabezpeěenie sociálneho postavenia zamest·
nancov prevzatého majetku však náleží štátu, ktoTÝ podl'a § 75 náhr.
zákona v znení novely čís. 220/22 Sb. z. a n. može sa postaral' o zamestnanca aj starobným a invalídnym poistenim. K účelom takého poistenia
bol zriadený Fond pre zaopatrovanie zamestnacov vel'kosíatlm v Prahe,
ktorého majetok sa skládá za štátneho príspevku a hla\'ne z hektárskych
prí,~p'evkov, statkármi platený-ch. Zamestnand k svojmu poi'steniu ničím
neprispievajú, mali za povinnosť iba sa prihlásiť k súpisu, ktorý plW bol
vykonaný podl'a vlád. nariadenia zo dňa 12. októbra 1920, čís. 575 Sb.
z. a n. a potom podl' a § 72 zák. č. 220/22 Sb. z. a n. Je nepochybné, že
žal(jbník k súpisu sa hlásil, ináč by sa bol Fond o neho nestaral. štát úpIne vyhov~l svojím povLmostiam aj v prípade žalobníka, pokial' mu
zákon uložil, aby sa postaralo zamestnancov prevzatého vel'kostatku" a
Fond určil penziu žalobníkovu po srážke penzijného dlkhodku, Horý bol
žalobníkovi nem\Tenskou poisťo\'!1ou, resp. Ústreclnou sociálnou poisfov·
ňou priznaný. Z tejto okolnosti tiež vysvítá, že žalovaný vabec nebol povinný prihlásiť žalobnika k penzijnému poisteniu, nezameškal tedy nič
ani tým, že žalobníka neprih1ásil k penzijnému poisteniu u Všeobecného
penz. ústavu, a z tohoto dovodu je jeho žalobný náTok neodpodstatnený.
N a jv y š š i s ú d na dovolaciu žiadosť žalobníka rozsudok odvola·
deho súdu rozvia'zal a 'lhžll tomuto súdu, aby vo veci ď alej pokračoval,
slmtkovv stav rindnezistil a potom znOVa rozhodol. D o vod y :
Zamestnavatel' tým, že L,ol11lnul svojho zamestnanca v náležitom

čase prihlásiť k penzijném'; pllisteniu, dopustil sa v Ý h ra dne sám zavinenia, Ictoré ho zavazuje k náhrade škody z tohoto opominutia (viď
rozh. č. 9880 Sb. z. a n.). O táto právnu zás'adu op rel aj žalobník v tomto
spore žalobu. Stanovisko odvolacieho súdu, podl'a ktorého »zabezpeěenie

sociálneho postavenia zamestnancov prevzatého majetku náleží štátu«,
d'alej, že ked' sa štát o zamestnanca týmto sp6sobom postará, zamestnavalel' je sprostený následkov opominutia hore uvedeného, je mylné a
nemá opory v zákone.
Z doslovu § 75 n"hr. zák. v znení novely č. 220/1922 Sb. z. a n.
a jeho smyslu, ďalej z prevádzacieho nariadenia č. 305/1922 Sb. z'. a n.
je zrejmé že »postaraním sa« štátu o zamestnancov na vel'kom majetku
pozemkov'om, prevzatom k účelom reformy, jedným zo spósobov, uvede·
ných v cit. § (tedy aj zaopatrením 'Starobným a invalídnym) po~kY,tuie
sa zamestnanmvi náhrada za ,s tra t u z a m e'S t n a n I a, poklal sa
týka za ujmy zo zrušenia ~lužebného pomeru, ako to Najvyšší súd ~~le
uznáva (viď na pr. rozh. c. 6004, 10917 Sb. n. s.). Tymto »postaramm
Clvllnl rozhodnuti XVII.
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sa« nie sú však dotknuté nároky zamestnancov ktoré títo ma"
opa!renie Z? služebného p~meru na. základe iných z á 'k o n n Ý~uh na I~
s m I u v n y c h ustanovenl', a ani namky na odš!kodn,é z dovooo kl a ~
právnym základom žalovaného nároku.
" ory je
. Odvolací súd v dOsledku svojho mylného stanoviska nezistil skutk .
ovy
vysledok, bolo preto treba učiniť opatrenie podYa vyr'oku toh t
sema.
00
čís.

14755.

~ V, smys~e ~ II zrnenk. zák: blankoindosamentom je legitimovan'
~ a ~? y. majItel .zmenky, tedy t sám indosant. Neprekáža legitimáck

zaluJu~j strany, ze svoj nevyplnený indosament (na zmenke posledn ')
nepreCtarkla.*)
.
Y

II. Ak sa platebňa (»splatné u T. banky filiálky v L.«) javi ako úda'

O~?r! tr~ba ~enku prezentoval' a protestovať proti nevlastnému d~

mt~hat~vt. Ked bol protest vykonaný na žíadosl' nevlastného domiciliáta" tde o protest deklaračný pre identitn protestanta a protestáta,
n~must pr~to. prot~t, z ktorého sú tlelo skutočnosti patrné, obsahovat"
vyslovny udaJ, proti komu bol protest vykonaný.**)

banky, fiiiálky v L.), bolo treba zmenku prezentovat' a protestovať proti
udanému domieiliátovi (nevlastnému) a nie proti príjemcovi (sr. Sb. n. s.
Č. 9312). Tomuto požiadavku zodpovedá predložený protest, leho nim
je osvedčené, že protest vykonavši úradník dostavil sa do úradnej miestnosti T. banky filiálky v L. a zmenku rečenou filiářkou ako jej majiteYkou
mu odovzdanú tým cieYom, aby ju predložil k p I a ten i u, skutočne
tam predložil a že na to od dirigenta filiálky obdržal odpoveď »zaokrytie
dosiaf nedošlo«.
lde tu o tak zvaný dek I a rač n Ý pro t e st, podYa ktorého
os(}ba, pre ktorú sa protestu je, je identickou s osobou, proti ktorej sa protest činí, postačuje p.eto, že v proteste bola uvedená fierma T. booky filiálky v L. ako protestanta a súčasne protestáta.
Výrawm, že bola zmenka predložená, je dostatočue určené už vzltYadom na predcháJruzajúci výraz, že ~menka mala bof preclložená k p I a t efl i u, o čo bola žiadaná osoba, proti ktorej sa protest stal. Pretože zmellk(wý protest bol skutočne riadue vykonaný a tak boly zachované práva
majitefa zmenky proti vystaviteYovi a rubopisei zmenky, ktorými sú žalovaní, netreba sa zaoberať otázkou odpustenia protestu 50 strany týchto
padl' a § 38 zmenk. zák.

.

(Rozh. zo 4. XII. 1935, Rv III 888/35.)
. ,P'r~i _ zm~nk?vé1J.1u. plat~bnému príhzu namietali žalovaní medzi,
mym, ze zal~bkyna me Je ,majltel'kou zmenky, lebo ako remitenťka na rube
~m~nky' naplsala a podplsa.'a bla.n~oindosament, ktorý neprečiarkla, tak
ze majlt~l'kouzmenky musl ..byť ma osoba, ďalej, že protest nemal byť
vykonany protI
banke, fIhaIke v L., lebo doložkou na zmenke »splatné'
u T ..banky, fIhaJky v L« nebola zmenka domieilovaná, ale hola tým
udar,!a len platebna, 'kde mala byť zmenka ,prezentovaná akceptantovi a
pro~ nemu ~I byť tam splsaný protest. Všetky tri súdy ponechaly zmeukovy plateb~y pr~az v platn~sti. N a j v y Š š i s ú d uviedol dotyčue
hore uvedenych namlet<Yk v d o vod och svojho rozhodnutia toto:
Nepr~káf'a legitimácii žalúeej strany skutočnosť, že svoj n e v y _
pln e n y md?sament (na zmenke posledný) neperečiarkla. V smysle
§ I I zmenk. za~. blankomdosamet;t= je legitimovaný k a ž d Ý majiteY
zme~ky, tedy 1 sam mdosant, leho 1 on mohol potom zmerrku nadobudnúf
na z.ak~ade !oho:t? b!am'koindosa~entu. Správne preto nižšie -súdy uznaly
legllImaclU zalujueeJ strany na základe tohoto blankoindosamentu a držby
zmenky (-srovn. Sb. n. s. čís. 12.725).
Súhlas žalovaných k I'uhovol'nému domicilovaniu zmerrky oprávňoval
žalujúcu.stranu, tiež k domicilovaniu uvlastného pobočného závodu. Tento
domle!l je vzhl adom na miesto uvedené u mena zmenečnfka nevlastný
a pretwe tu označená platebňa javí sa ako údaj osoby (splatné u T~

T

*) Srov,naj: Sb. n. s. Č. 12152.
**) Swvnaj: Úro sb. č. 23112, Sb. n.

5,
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Ked' sa mala arenda skončiť podfa smluvy koncomhospodárskeho
roku, ale skončila sa v dósledku zásahu štátneho pozemkového ÚTadu
prostred hospodárskeho roku, arendátor je povinný nahradil' vlastnikovi prevzaté, ale neodovzdané zásoby pod1'a cien platných koncom
predošlého hospodárskeho roku. Taktíež pre otázku, či arendátor splnil
smluvnú povinnosl' odovzdať určitú časť pOdy v stave čerstvého pohnojenia, je rozhodný stav koncom predošlého hospodárskeho roku;*)
! •.

(Rozh. zo 6. XII. 1935, RV III 1009/34.)
Právny predchodta žalobníkov Baltazár R. vzal do arendy nehnutel'nosti žalovanej - kloré boly zabrané štámym pozemkovým úradom
- na dobn 12 rokov od 1. novem:bra 1922 do 30 októbra 1934. štátny
pozemkový úrad hospodárenie na týchto nehnutel'nostiach vypovedal 'ku .
koneu hospodárskeho roku 1927. Žalovaná vlastnička však vyzvala arendátom, aby nehnutel'nosti neodovzdával a tak boly tieto 17. marC3
1928 exekučne odovzdané štátnemu pozemk<YVému úradu. - Žalobníci
domáhali sa žalobou vrátenia čiaslky arendovného, zaplateuej na hospodársky rok 1927-1928, a vrátenia kaude. Proti týmto nárok= vzniesla žalovaná vzájomnú žalobu na zaplatenie roznýeh protipahfadávok
medizi iuým aj na náhradiu prevzatých, ale neodovzd"ných zásoh a na
náhradu za jJQhnojenie mči,tej části pOdy, ČD mal arendátor vykonať
podYa arendálnej' smluvy.
Vše t kyt r i s t o I i c e uznaly čiastočne nároky žalobnikw proti
žalovanej a čiastočne vzájomné nároky žalovanej. Dolyčne bore uvede-

1

*) Srovnaj: Zá-s. rO'Zh. Č. 132, úr, sb. 2131.
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nýohdvoch vzájomnýeh nárokov žalovanej uviedol Na j vy Š š í s
v d o vod ech svojho rozhodnutia:
Prá"om si sťažuje strana žalujúea, že prisúdenie h,~~e,:~!~,í,~
uyeh zásob ,podl'a den za dna 17. ma,Dca 1928 stalo sa' [
Je síce ,pra"da, že arendálny pomer trval do exekučného on,v,"!;,'
predmetu arendy. Avšak v arendálnej smluve a v inventáre oZinai:en,á
,povinnost' arendátora: vrátiť tietozásoby, bola určená podfa bodu
smluvy ku dň~ 31. októbra pc>sledného hospodárskeho roku a podfa
meToV ,tohoto casu. T?lo smlu"ne ustan?veme mala logicky na mysli
vldelny zamk arendalneho pomeru prave koncom hospodárskeho
keď tietú zásoby stoja v prírode arendátorovi k dispozícii zo
v tomto čase majú byť odc>vzdané buď vlastníkovi buď novému "r"nrl"
lorúvi, aby mohol ďalej racionálne hospodariť.
Keď však - ako v súdenom prípade - starý arendátor zostal na
slavný príkaz vlastni'čky v držbe :p-redmetu arendy aj po konci hO'lPCldár_'
skeho roku, na ktoTý čas 'hola práve daná výuoveď, a vymienené
tárne zásoby uporrebi! def om zamyšf aného ď alšieho vlastného
dárenia so súhlasom vlastníčky, tato nie je oprá"nená presunúť
dátúra bremeno vzostupu 'ceny týchto zásob, nastalého v 1l1t;UZm"D!
konca predchodzieho hospodárskeho roku do dňa, v ktorý a";llu",or,
skutočne vystúpi! z arendy, čo sa stalo v čase nepravidelnom.
Prislúoha preto žalovanej strane miesto sumy 18.610
odvolacím súdom za inventárne zásoby, len čiastka 14.589
prisúdená správne prvým súdom, v ktorej sume však nie je obsiahnutá
protihodnota animálneho hnojenia 28 jutár pody a za sIamu miesto
odvolacím súdom, správna suma pod-fa vypočítania prvého súdu
19.418.40 Kč+8.150.70 Kč,celkove 27.569 Kč 10 hal.
Na náhl'adu nákladov auimálneho hnojiva pre 28 jutár púfa žalovaná vobec nemá nároku. Pohnojenie pOdy je investičným nákladom na
docielenie novej úrody, ktorá Ba mala dostať v nás ledu júcom hos,podárskom roku 1927-1928 podra úmyslu žalovanej strany arendátorovi
Baltazárovi R. Žalovaná nepokúsi1a sa za sporu dokázat' podstatnú
okolnost', že Baltazár R. - hod zostal aj 1''0 1. novembri 1927 s jej
súhlasom v držbe predmetu arend'y - ciefom zamýšfaného ďalšieho
vlastného hospodárenia nepohnojil podfa ustanoveni a arendálnej smluvy
predmet arendy. Nie je preto daný skutkový predpoklad potrebný k záveru, že by sa bol Baltazár R. protihodnotou tejto nevykonanej práce
na úkor srrany žalovanej belOprávne obohatil.
čís.

14778.

Odstavcom 4 čl. XXXV zák. čís. 54/1932 Sb. z. a n. je dané závislým
podnikom tu označeným oprávnenie k rovnakým úsporným opatreniam
a tými istými prostriedkami atm je dané odstavcom 3 čl. XXXV cit. zák.
sanovaným bankám, tedy tiež právo na zrušenie služebného pameru so
zilntestnancami tu uvedenými.
(Rozh. z 12. XII. 1935, Rv III 563/35.)

Žalobník bol generálnym riaditefom továrne žalovanej účastinnej
spoločnosti. Ku dňu 30. septembra 1932 daná mu hola .šesťtýždňová výoveď s poukazom na ustanovenie 4. odst. čl. XXXV. 'Zák. č. 54/1932

~b. z. a n. -

Žalobník tvrdiac, že sa citované zákonné ustanoveme na

~eho nevzťahuje a že mu prislúcha jednoročná výpovedná lehota, do-

máhal sa medzi iným vyplatenia služebných požitkov na celý rok 1933.
yúto časť žaloby o b a niž š i e s údy zamietly, o d vol a ci s ú d
z týchto d 6 vod o v: Bankový zákon č. 54/1932 Sb z. a n. v hlave
štvrtej pod titulom "Zvláštne ustanovenia o :rkciových bankách s podporou z verejných prostriedkov~<, v odst. 1. čl. XXXV. určuje pojer,n
akciovej banky s podporou z vere]nych prostnedkov a v odst. 3 poskytuj:
banke v odst. I určenej právo zrušit' po predchádzajúcej 6 týždllove]
výpovedi ku koncu 'kalendárn~ho štvrt'roka s~užebn~ pomer. v~dúc!ch
úradníkov a zamestnancov, ktorym bola udelena prokura, takhez pravo
preskúšať a sní'žiť smluvné a zaopaMovacie požitky týdto .osob a lClr
pozostalých, konečne. v o~st 4 .. rozširuje, oprávnenie v ?dst. 3. ,ban~e
poskytnuté na spolocenske podm~J, na ~akladr;?m kapltale: ktorych ]~
banka aspoň z polovice trvale zUC<1stnena. ]eshze tedy v sudenom pnpadecelý základný kapitál ~alovanei spolo,čnosti - 5,000;0?O K~ --:
je majetkom M. banky, ktora vlastm vsetkych 30.000 ,~kCll, ]e, zre]m~,
že menovaná banka je nepochybne z polOVice trvale Zllcastnena na z,?-kl"ónom kapitá'le žalovanej spolo-čnosti, pri' čom nimi'elka žalobndka, ze
finančná závislos.ť nie je t r val:í a može kedykol'"ek prestat' odpredajom akcií so strany banky, je vY'Vrátená jednak povahou veci samej,
jednak skutočnosťou, že úve~ poskJ;Ínut~ ~alo~anej spol?c?osti M. ~aI!
kou prevyšuje 30,000.000 Kc, tak ze tolkato uverova zavrslosf vtlac~]e
znak t r valo s t i Hnančnej účasti M. banky na základnom kapltale
žalovanej spoločnosti. Nie je sporné, že M. banka je akciovou bankou
s podporou z verejnýeh prostriedkov, že ďalej trojročné obdobie v odst.
3 čl. XXXV. stanovené od sdelenia o pOSkytnutí podpory balke neuplynulo, z ktoTých náležitostí vyplýva záver, že žalovaná spoločnosť je
spoločenským podnikom v odst. .4. cit. čl. bankového zákon,:.:y'\~medze
ným. Žalobník tvrdí že odst. 4. cl. XXXV. bank. zakona trozslru]e platnost' ustanovení odst. 3. na s,poločenske podniky závislé základným kapitálom od menovanej akclovej banky len do!yčne paslednej vety, tak že
platnosť ustanovenia o zrušení služebného pomem 6 týŽ!dňovou vý-poveďou je obmedzená len na akciovú sanovanú banku dotyčne zamestnancov bezprostredne u nej zamestnaných. Tento názor žalobníka je
so zreterom na znenie zákona mylný. Poneváč odst. 4. čl. XXXV. bankového zákona neobsahuje pri rozšírení platnosti ustanovení odst. 3. na
vedúcich zamestnancov spolocenského podniku tam vymedzeného výslovne žiadne obmedzenie, zbýva zistiť, či neobsahujú svojím významom
určité dbmedzenie pojmy »V príčine služebných, odpočivných a zaopatrovacích požitkov«. Je pravda, že v odst. 4. použil zákon výrazu » p o Ž I tk o v« hocí v prvej vele odst. 3. je reč o zrušení služebných po m er o v ' z ktorého zdanlivého rozdielu snáží sa žalobník vyvodiť· ten srnysel, ;ko by sa odst. 4. vzt'ahoval len na !reliu (poslednú) vetu odst. 3.,
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v 'ktorej je skutočne reč o p o žit k och. N akol'ko je však o p o ž i tk och ustanovenie už aj v drulhej vele odst. 3., klorá _ vyslovujúc len
určité následky opatrenia v prv'ej vete upTa!veného _ je s touto v tesnej
príčinnej súvislosti, keď stanoví homú hranicu nároku na s I uže b n Ý
p I a t vystúpivšieho zamestnanca, je patrné, že pojem "požitkov« v odst.
4. zodpovedá výrazu »služebný plat« v druhej vete odst. 3., takže už
z tohoto déivodu niet príčiny obmedzovat' slovným či gramatickým vý_
kladom platnosf ustanovenia odst. 4 len na ostatnú vetu odst. 3. Jestliže
ďalej odst. 4. kladie vedra seba s I uže b n é, odpočivné a zaopatro_
vacie po'žitky, je zrejmé, že sa lýka aj požilkov a'ktívne slMiaceho zamestnanca, vedl'a požitkov zamestnanca na odpočinku a požitkov jeho
pozostalých, lébo pri rozlišovaní týchto kategorií požitkov s I uže b n Ý
pažitok nutne vyjadruje pracovnú odmenu toho zamestnanca, 'ktorý je
v služebnom pomere, teda nie zamestnanca na odpočinku. Pretože však
posledná veta odst. 3. umožňuje lenPTeskúšanie a prípadne sníženie
o d poč i v n Ý cha z a o pat r o v a c í c h požitkov _ nie teda s 1uže b n ýc h pOžitkov - nasleduje z toho záver, že odst. 4. nutne sa
týka aj predpisu prvej a druhej vety odst. 3., levo v zápomom prípade
výraz s I uže b n Ý požitok nemohol by maf v odst. 4. miesta. Z toho
déivodu treba považovaf dikciu odst. 4. »v príčine s I Uže b n Ýc h požitkov« za zodpovedajúcu smyslom výrazu prvej vety odst. 3. »s I uže b n é :jl o m e r y« a tá okornost', že v odlSt. 4. nebol použitý výraz
»pomerov«, je dostatoČTIe odóvodnená všeobecným znením »V príčine
atď .... «, kloTé umožňuje takúto slovnú zámenu pri inak dostatočnom
rozlišení podstatného znaku »s I uže b n ý« oproti »odpočivnému«,
ktorý znak jedine je smerodajný, takže výrazy »pomer« a »V príčine požitkov« spojené podstatným znakom »služebný« - na rozdiel od »odpočivného« - kryjú ten istý význam, t. j. určenie zamestnanca vak t í vn e j službe a jeho požitkov protikladom k zamestnancovi na odpočin'ku.
Podl'a toho bankový zákon v odsl. 4. čl. XXXV., poskytUje spoločcu
skému podniku, závislému aspoň z polovice základným kapitálom od
akciovej sanovanej banky, to isté oprávnenie, aké poskytol odst. 3. banke
a bola preto v súdenom prípade žalovaná spoločno'St' oprávnená služebný pomer žalobníka a'ko generálneho riaditera zrušit' 6 lýždňovou
výpoveď ou bez zretelu na to, aká výpoveď by mu vola prislúchala pred
platnosfou bankového zákona.
Na jvyŠš í s úd
vody:

dGvGlaciu žiadast' žalobníka

zamieto1.

Oó_

Hlavní spornou otázkou - zrušení služebního poměru se žalobcem - snaží se odvolací soud rozhodnouti v podstatě správným výkladem dostovu čl. XXXV. zák. č. 54/1932 Sb. z. a n., avšak smysl tohoto
ustanovení v odstavci 3 a 4 je nepochybně zřejmým z ú čel u zákona,
kterým podle vysvětlení důvodové zprávy k vládnímu návrhu tisk pos!.
sněm. 1622 a zprávy ústavně-právního a r02JpoČŤového výboru tisk 1647
bylo: poskytnouti sanovaným bankám bez nepoměrných finančních obětí
možnost jednák snížení přílišného počtu vedGucích funkcionářů, jednak
snížení jejich nadměrných služebních příjmů.

.

K dosažení tohoto účelu dovolil zákon v odst. 3. čl. X~XV. sanovabankám ab se zbavily jak vysokých pla.tů čle~ů predsta,venstva,

~~doucích" úř~dntl{ůkých(čl.odpoClvnvch
X~XI~.) aprokurtřl~tů
~ hcm!1~Um:lužb(po~it~~~
a zaopa ovanc prlJ
.,

. ie~~~~::~~ p6~~ch pozůstalých. K prvému J J žb

.

prostředek

z~avení,~e~latů z,~l~ne

zrušení služebního pomeru s cmne SloUZIClm!,
- vydání na '1služné a
- vede sm, ní téchto příjmů na míru zákonem stanovenou.
ze Podle
zprávy tisk 1622.
odst. 4.
témže ús orným opatřením, jichž se muze pOUZltl 11 s~n.ovanyc
a?
roti
se služeb!lí
a
~ ředníkům tytéž kategorie zaměstnancu u, akcl?vych ,SJ>?lecnostl, u ~o
u d·tn'h společností na akcie a u spolecnostl s rucem!ll obmezenym,!
ma~. IhžlCakelGvém nebo kmenovém kapitálu má sanovana '~anYaa~on
na J1C "
'e . ři takovém stupni účasti na základmm kapltale,
je
též
je,
myslit:l~a reorganisace podniků s ní tak úzce hospodarskY, s~J:lých. .•
Není prolo pochybností, že odst. ~ ~l. X,XXV. Je zaVI~~ym, podntýml~u~
značen'm dáno oprávnění ke steJnym uspornym opa remm ~
,I
odstavcem
bankám, te?'Y. take pravo
~a zrušení služebního poměru se zamestnancl tu uvedenyml.

~h:lialrí úsp~fe

zaopatřovací příjmy

důvodové

'podrob~Je

čle~ům představenstva

smlouv~u

~~. ~~~s~~ ~~~~:idl~ stupňována
t~~tředk/jako třetím

čl; ;~XVk

JeJI~h v~doucm~

účastí ú~ěrovou,. těžko

san~vaným.
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I Pre rozhodnutie o otázke, či nárok je nárokom ~~opráv,n~

.
,
'zhodujúce, či strana, domaha]uca sa urcerua
alebo vere]nopravnym, Je. ro.
strane vóči ktorej sa tohoto určenia,
nároku alebo jeho splnema, Je ':OCt
' " ak d h rotl druhovi v po_
resp. na ktorej sa tohot~ splnenta domá~ad o tl ru podrPiadenosti dotyč
mere súradnos!i alebo CI v pomere nad na enos a,
neho pomeru, z ktorého sa žalobný nárok vyvodzu]e.
,'.
n československý štát čo do závazkov bývaléh? uhorskeh0 er~
.
,
ástu om a bez výslovneho prevzatia za
n!~ je j~ho. pr~vnym, ~úkr:mOP~ávnou smluvou, uzavrenou medzi ~ý_
a obCou
do závíizkov
k vecnym
nákladom udržovll11ia školy."')
A

~~ ~~o~~~z::tom

YO

čo

prispievať

(Rozh. zo 17. XII. 1935, Rv III 1122/34.)

Pri poštátnení obecnej l'udovej školy v r. 1909 Ž~lujÚC\0~~1:lá~;
viazala voči býv. u~orskémťu š!átu, že bU~ o~t v:O~n a a~~ ~ postará
•
'k bec
ulržovania školy pnspeva roene sumou.
Q potrebné ško1s:ké miestnosti. Kúpou budovy pre skolu sa vsa
o'
*) Srov.: 0.1'. sb. Č. 441.
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zadlžila a bola na svoju žiadosť býv. uhorskou školskou správou sprostená - až do splatenia amortizačnej póžičky v roku 1925 - povinnosti: platit' smluvný ročný príspevok 3.000 korún. - Referát MŠNO
v Bratislave výnosom z 10. augusta 1931 prejavi!, že štát náklad na
školu v obci naďalej znášaf nebude, školu dňom 31. augusta 1931
zmši! a vyzval obec, aby podi'a, § 23 zák. čl. XXXVllI: 1868 zriadila
v mieste obecnú školu. - Obe~ domáhala sa žalobou určenia, že smluva
s býv. uhorským štátom, ktorou boly vymedzené jej povinnosti dotyčnc'
udržovania školy, platí aj voči čsl. štátu.
S ú d l. s t o I i ce sporu prekážajúcej námie!ke podl'a § 180 Č. I
OSl'. vnesenej čsl. štátom nevyhovel a žalobu zamietol. O d vol a c í.
s ú d jeho rozsudok potvrdil.
N a j vy Š š í s ú d dovolaciu žiadost' žalujúcej obce zamielol. O óvody:
Pre rohodnutie otázky, či nárok je nárokom súkromnoprávnym alebo
verejnoprávnym, je rozhodujúce, či strana, domáhajúca sa určenia nárokU' alebo Jeho spllllemi'a, je voči strane, voó ktorej sa tohoto určenia,
resp. na ktorej sa tohoto splncnia domáha, ako dmh proti druhovi v porner,e nadriad,en,osti a podlri",denosH.
Pod!'a § 23 zák. čl. XXXVlll: 1868 v obciach, v kto.rých konfesi'e
nevydržujú l'udovú školu predpisom zákona vyhovujúcu a aj v iných
v tomto zákone určených prípadoch, je obec povinná postavil' potrehné
l'udovýchovné ústavy. Bremená týchto má znášaf v prvom rade obec
(§ 5) po prÍpade pri podpore štátu (§ 43 cit. zák.). Pod!'a § 80 cit. zák.
má minister verejného vyučovania právo okrem týchto l'udovýchovných
ústavov zriadiť len ,štátnym nákladům takéto ústavy.
Keď tedy býv. uhorský štát roku 1913 prevzal od žalujúcej obce 0becnú školu a zriadil tam štátnu l'udovú školu, bolo povinnost'ou štátu
túto skolu vydržovat'. Prevzatie závazku žalujúcou obcou voči štátu, že
na vecné náklady tejto školy bude prispievat' sumou ročných 3.000 korún a pozdejší prejav býv. uhorského štátu, že do raku 1952 sprosfuje
žalujúcu obec tohota závazku, staly sa tedy na základe čiste súkrolnnoprávnom i keď tieto smluvy smerovaly k dosiahnutiu verejného účelu, t.
j. k opatrenilul verejnéJho vyučovani'a, lebo nebolo k -tomuto závazku z ák o Jl ne j poví,nnosli ani so s'trany ohce na poskyto'van,ie prispevkov
k veoným n,;kl,adom škol,y a ani zákonnej povi,nnosti štátu na spmstenie
žalujúcej obce závazku ňoU! prevzatého.
Medzi žalujúcou stranou a medzi býv. uhorským štátom došlo tedy
k súkromnoprávnej smluve.
Otázka je však, či táto smluva viaže aj čsl. šlát. So zretel'om na ustaovenie §§ I a 2 zák. Č. 354/1921 Sh. z. a n. a § 1-4 zák. Č. 156/1926,
Sb. z. a n. niet pochybnosti o tom, že čsl. štát. nie je ČO do závazkov bývalého uhorského eráru právnym nástupcom tohoto a že za'viazanosf
čsl. eráru za závazky býv. uherského eráru výjmuc prípady v § 1

-
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zák. č. 156/1926 Sb. z. a n. a vo zvláštnych z~k?noch uv.edené - podl'a
§ 4 tohoto záJkona nastala len vtedy, ]estl!~čs1. ,st~t v~al vy.slovne n,a seba
enie takéhot,o závazku. Ni'e je tedy csl. stat vlazany am smluvou,
sp ln,
, .. k d t
le
ktoroubýv. uhorský štát sprosyl žalujúcu obt;c ~ zaval: u o ycne pnsp vania k vecným nákladom udrzovama sporne] skoly.
Riešenie otá~ky, či žalovaný čsl. štál po p!áve správne l?0]<račoval,
k ď od žalujúcej obce žiadal príspevok na udrzovame spome]. sk?ly, vy~yká sa - ako otázky povahy verej~<>;práv~ej - 'I?ravomocl .nv~dnych
'dov preto ňou a na ňu sa vzťahU]UClml vyvodaml dovo!ace] ;ladosti
~ajvyšší súd nemohol sa zabývat'. Verejnopráv~a p~~aha te]to otazky ~le
'e dotknutá súkromnoprávnou smluvou ~edzl zalu]ucou ~ str!~IOU a byv.
~horským štátom uzavren~u už ani v dosledku toho, ze ato smluva
podl'a hore uvedených úvah čsl. štát neviaže.
v

čís,

•
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J. PriležitQstným zamestnaním, vyňatým z PQist~ej .pov~nQsti PQdl'a
§ 2 odst. 1 zák. čis. 221,/1924 Sb. z. a n. v znet?l zák. C1S. ~8~/19.28
Sb. z. a n., je práca, ktorá SQ zretel'om na obvykle zam~stna";l~. je zjaVQm náhQdným, ojedinelým a ktorá nie je riadnym zdrOjom vyZlVy pracujúcej osoby.
11. K nadobudnutiu nároku na ínv~lidnu r~ntuvpie je potrebné, ab~
prlspevkové týždne, určené v § 107 ht. b) zák. ClS. 221/1~~4 v znem
§ 70 zák. čís. 184/1928 Sb. z. a n.*), išly za sebQu nepretrzlte.
m. Viac zamestnavate!'ov, ktorí o~~~~u~ prihlá~iť zamestn~nca
k invalídnemu poisteniu a tým mu zapnc~l~l1h skodu, ~u zodpovednt za
mto škodu solidárne podl'a predpisov obctanskeho prava.
IV. K zisteniu trvalých následkov teles~ého ~razu a s nim ,spojenej
straty práceschQpnosti vyžaduje sa odborna lekarska. vedo!!,?sf. . S~dca:
ktorý takej odbornej vedomosti newá, tieto QkQlnostt nemoze ZISť ovať
sám bez pribrania znalca-Iekára.

(Rozh. zo 17. XII. 1935, Rv 111 1056/35.)
Žalobník utrpel úraz, v dósledku ktor§hostal, sa prác~nescho~n~m.
Pred úrazom bol zamestnaný u II. a V. ,zalovanl'ch tak, ,ze u kazdeho
z nich vždy určitú dobu pracoval. Jeho narok na mvahdn~ ~entuv bol s,ociálnou poist'ovnou zamietnutý z dóvodu, že nem~1 dosta!ocny. poce~ pns:
pevkových týždňov. Žalobou .sa do~áhá, aby zalovam ~ boh zavmzan:
solidárne mu platit' po dobu jeho pn;ceneschopnostl to, eo mu n~ mva.
lídnej rente ušlo zavinením, zalo~anych,~ktor~ ho k pOlstemu ~cas }!.e,
prihlásBi. O b a niž š i e s u d y zalobe clastocne vyhovely. N a lV y s S 1
*) Vid' teraz nové zne.nie č. 189/1934 Sb. z. a n.
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s ú d rozsudok odvolacieho súdu rozviazal

'

'1

'

kračoval, skutkový stav riadne zisti! a zno:a uforzahvold hlO, DabJ v sdPore po-

.t "
, o . o v o 'Y'
P OlS
emu podra zakona č 221/1924
".
.
z. a n. podliehajú podra usta~ovenia § 2 v. znem zak. c. 1~4/1928 Sb.
p:áce alebo služby na základe smluvnéh~s.etky osoby, ktore .vykonávajú
neh? alebo učňovského. Z poistnej pOvinnos1t~tir~rf.c~vneho, služeb_
dene v §§ 5 a 6 cit. zák. Medzi tieto osob žalobn'k a e e? os~b~. uvenYfll zamestnaním, z poistnej povinnosti 0natým .~ nepatrt P~!Iezltost
tel o~ ~ obvyklému zamestnaniu je zjavom náhodd~ra~~. tf? so zrera nfe Je nadn-rm }d~ojom výživy osoby pracujúcej. 'Z~lo~~~' ~ a kt<!"
S. vo~ec netvr?I.J, z~ tleto pOdmienky sú u žalobníka dané.
y udevlt
Narok na mvahdnu rentu má poisten
keď"
.
príspevkových týždňov (§§ 107 a 109 C/~ák) ~~Jnl'va§hdn y, a má 1.00
nar. č. 27/1930 Sb
"t
' . ' '.
a 5 ods.t 2 vlad
,kový týžgeň každý ij-~d~,n~ ~~~~:mS~ad~t~~kac;i~t~~by za plný príspev:
Jeden, den. Z toho.plynie, že nie je pOdmi,enlwPu" aby ;~l.;~~~~.~~on..~a
za. s.ebou. nepnetrate. Zamestnavatel', ktorý opominI1lIl z "1 yz e 15.y
~,~Slť kk l~valíd?emu, po!ste~iu, je tomu,to Z(}dPoved"ý;:~'~ n;~~~pi~nlans e 00 prava. Podl a tychto predpi'sov m,č' ' - b k
• o·v
zap"Íčinily: SOlirdá~ne. Je preto rozholdinutie Od"~I:~~e~h~'s~Údu ~ré ~ko~u
smere spravne a zal!Olbný nárok čo do právneho záJkl.o'd
' J. v om o
L', ť
. .. ,
w U po prave.
nuti IS ma?m maze by~ v.edený ?a~aZ len o tom, že opaMenia, ro~hod. a,. PkreJ~VY a osvedcema, ktore su v listine uvedené sa 's·k to·
t I
me vsa , ze odborný pr .
d'"
"
u cne s a y,
vedá. K. zisteniu trvalý~ha~á~~~k~i te~e!~:e, . Skut~čne 'P~avde o.dPO:
straty ~racesch?pnos!i vyžaduje sa odborná leká~~::uv ~ s nllf1 spoJe~l
preto sud, ~tory takeJ odbornej znalosti nemá sám ti
o~~s . l;Je~oze
vať a mUSI vykonať dokazovanie znalco!
e o o o nostl ZISt'o§ 350 Osp. Poruši! preto odvolací súd f m-I~karom~ ako to ustanovuje
le~árskeho vysvedčenia a na základe bez;;:~~d~~~~vd~ .keď ~~ zákl!lde
s§c504P3nost' žalobníka zist' oval. Bo.Jo preto treba učinif lompaUtrSu.ti pradceodst. 2 Osp.
eme po ra

t
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Obecná dávka z ná jomného a poplatky
-'._
• vážanie ~meti (§ 38 a § 28 zák. čís. 329/19:1 ~:zlvame stok a za odvl. nar. cI~. 143/1922 Sb. z. a n. a Dodatok I ciť ~i a n., DOdat?k 'Y
prednostného poradia pri rozdeleni dražebneJ' k' '. • nar.) nepozivajlÍ
,
upnel ceny nehnutefnosti.
(Rozh. z 18. XII. 1935, R lIJ 396/,35.)

s ú d p rve j s t o I i c e pti rozvrhu dr •eb . k' .
'
ternosti priznal prednostné poradie b
.
neJ ~pneJ, ceny nehnuk
k?m za používání stok a za odváže~ipe~:~tí aŘ
naJom?eh~ a popla!me súdu prvej slolice zmeni! ta:k že Íýmto P(}I ~k' u r z n y s u ucn~
napf1znal. N a j v y Š š í s ú d r:"ur
. t lozDat.;! pre dn ostne poradle
~h
z zamle o .
o vod y:

J!ó

\Z

?

Ide o dávku z nájomného a poplatky za používanie stok a za odvá·
žanie smetí. Prvá patrí medzi samostatné dávky, uvedené v § 38 zák.
z 12. augusta 1921 Č. 329 Sb. z. a n., druhé dva medzi poplatky, ktoré
je podra § 28 cit. zák. obec oprávnena vyberat' ako náhradu za pouŽí·
vanie zariadení, zriadených vo verejnom záujme.
Najvyšší súd už v rozhodnutí Sb. n. s. Č. 4228 vyslovil, že obecným
dávkam, uvedeným v § 38 fit. zák. neprislúcha prednoslné poradie, a 0dóvodni! to tým, že len takým obecným dávkam prislúcha prednostné
poradie zákonné ako dávkam verejným, ktorým toto prednostné poradic
v Ýs lov n e ude I i I z á k o n, a že z ustan(}venia § 44 cit. zák. a rovnakého ustanovenia v pravidlách o vyberaní dávok vl. nar. č. 143/1922
Sb. z. a n. jasne vychádza, že obecné dávky. o ktoré ide (a tiež dotyčné
poplatky), nie sú postavené zákonom v smere hmotneprávnom na rovno
dacniam pri<umym, ale iba čo do kh vymáhwn,ia, tedy po strá..,:,e formMnej,
platia pre n.e tíe isté UIstwnovenÍ'a ako pre dane pri~me.
Rozhodol tedy rekurzný súd správne, keď hore uvedeným obecným
dávkam a poplatk(}m nepriznal prednostné poradie podra § 189 ex.
zákona.
Čís.

14808.

Ustanovenía § 11 malého prídelového zákona čís. 93/1931 Sb. z. a n.
o neprípustnosti započatia dražebného pokračovania o pridelenej póde
bez privolenia štátneho pozemkového úradu platia i pre vykonatefné
pohl'adávky okresných nemocenských pokladnic na poistnom.
(Rozh. z 20. XII. 1935, R III 723/35.)
N a j v y Š š í s ú d pozbavi1 účinnosti dražebný oznam a dražebné
podmienky vydané súdom prvej stolice ako aj usnesenie rekurznéh(} súdu
a zamietol žiadosť vymahajúcej veriterky o povolenie exeknČllej dražby
na nehnutel'nosť, zacpi'sanú v poz.l<n. vložke ·č. 559 obce H. D ó vod y:
Vymáhajúca veritel'ka, Okresná nemocenská poisťovna v T., cierom dobytia poistného príspevku viedla proti štefanovi M. exekúciu dražbou na
nehnutefnosf, ktotá sao dostala exekútovi do vlastníctva prídelom v pokračování podra zákona o pozemkovej reformy, dotyČlle ktorej nehnuternosti podra § 2 zák. Č. 93/1931 Sb. z. a n. v znení zákona Č. 125/
1935 Sb. z. a n. obmedzenie vlastníckeho práva zákazom scudzenia a zaťaženia ešte nepominulo.
Na takúto nehnuternost možno však započať dražebné .pokračovanie
(§ 144 exek. zákona) podl'a predpisu § II malého zákona prídelového
(zák. Č. 93/1931 Sb. z. a n.) len so súhlasom štátneho pozemkového
úradu, a aj na prípad takéhoto súhlasu deje sa ďalšie pokračovanie
s výhradami stanovenými bodom 2, 3, 4 a 5 citovaného §, na ktoré výsiovne musí byť upozornené v dražebnej vyhláške.
Uvedené zákonné predpisy sú kogentné, tkvejú v práve verejnom,
kh platnost' nezávisí od okolnosti, že púhe pozemnoknižné zaislenie nemocenského poistného ako verejnoprávnej dávky může byť uskutočnené

~ Čís.
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po prípade bez súhlasu štátneho pozemkového úradu (ministerstva zemedelstva) .
Keďže súhla'S štátneho pozemkového úradu (mil'istrestva zemedel-.
stva) k započatiu dražebného pokračovania nebol vykázaný bolo treba

rozhodnúť, ako je va výruku uvedené.

~ čís.

14809

l

~

Pre sPO'rO'vú spóSO'bilO'sť je PO'dstatné, či ide O' právny subjekt, ktO'rý
je schO'pný mať vlastné imanie ako súbO'r práva závazkO'v, a nie je podstatné, či dotyčný subjekt mMe svojimi právam; a závazkami vdl'ne nakladať, alebO' či je v spravO'vaní imania O'bmedzený dozomO'u činnosťO'u
inéhO' právnehO' podmetn. Stranami můžu byť aj ústavy.
(Rozh. z 20. XII. 1935, R IV 508/35.)
Kuratorium živnostenskej pokračovacej školy v M., zaslúpené predsedom kuratoria vládnym komisárom Karolom B., domáhalo sa žalobou
na Smiešanom živnostenskom společenstve v M. zaplatenia nedoplatku
príspevku na udržovanie školy za r. 1933 a príspevku za r. 1934, ktoré
zaplalit' žalované společenstvo smluvne sa zaviazalo.
S ú d I. s I o I i c e rozhodol spor meritorne, o d vol a c í s ú d spor
pTe sporu prekažajúcu olwlnosť podYa § 180 Č. 6 Osp. zastavil. D ovod y: Podle žaloby a plné moci je v souzené rozepři žalobcem kura-.
torium živnostenské školy pokračovací v M., zastoupené předsedou vládním komisařem Karlem B. Podle názoru odvolacího soudu není žalující
kuratorium živnostenské školy pokračovací v M. samostatnou právní owbností, nemůže jako strana státi před soudem a je zde tudíž okolnost
sporu překážející podle bodu 6. § 180 Osp., k níž podle posledního odstavce citovaného paragrafu dlužno z úřední moci přihlédnouti. Obor
půsorbnosH žalujícího kuratoria (dowrná rada) je vymezen organi,sačním
srtatutem živnostenské pokračovací školy v M. ze dne 20. prosince 1929,
jenž byl schválen civilní správou (školským oddělenim) Podkarpatské
Rusi v U. ~ Podle § 29 organisačního statutu je kuratorium (dozorná
rada) po m oe II ým, po' r a dn í'm a v ýk o on Ý m orgánemstátn,í
školské správy. Organisační statut ten nemá ustanovení o tom, že by
byl schopen míti vlastní jmění jako soubor práva závazků. Rozpočet na
běžný školní rok sestaví podle § 36 cit. statutu správa školy v d o II o d ě.
s kuratoriem, jež podle § 37 po schvá'ení státní školskou správou zašle
rozpočet korporacím, jež jsou povinny přispívat na udržování pokračo
vací školy. Z těchto ustanovení vyplývá povaha kuratoria jako ,pouhého
.
pomo'cného, poradního a výJwnného orgánu státní školské zprávy.
Podobně rozhodl též nejvyšší správní soud (srv. rozh. č. 1711/22
sbírky Bohuslavovy), že školní výbor živnostenské školy pokračovací jest
poubým pomocným, poradním a výkonným orgánem státní správy školské, nikoliv však nosi,telem samosta~ných p<áv nebo zástupcem samostatného nositele takových práv. Odvolací soud proto zastavil další řízení
podle §§ 499, odst. 2 a 182 Osp.
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N a v y š š í s ú d usnesenie odvolacieho súdu rozviazal a uložil mu
ďalšie pojednávanie a nové rozhodmitie. D o vod y:

Odvolací súd stotožňuje pojem kuratoria živnostenskej pokračovacej
školy s pojmem jej dozornej rady. Pre toto stotožňovanie neuvádza dovodovo HI'adiac na to že v predložených organizafných štatÚ'Íoch a vo
všeobecných predpi'so~h, n~ ktoré Sil šta~úty odvolávajú, nie je spomenu-to kuratorium, bolo by treba z úradu ústiť, či za žalll1júca stranu vysrtupujúci vládny komisár a predseda kuratoria je k tomu podYa štátutu
povolaný a to aj v pripade, že kuratorium je totožné z dozorným výborom leb~ potom treba preukázať usnesenie výboru, ktorým bol menovan~ oprávnený na podanie žalobJ: (§ 6~ doča~nýc~ rr~dpisov o správe,
vyu,čování a dozore na samostatnych učno,vskych s'kolach n'a Slovensku
a Podkarpatskej Rusi, výnos mini. školstva a národncj osvdy z 30. novembra 1925, č. 96.000-IIl.).
Najvyšší súd nemohol si osvojiť v súdenom prípade stanovisko odvolacieho súdu, že dozorný výbor školv, o ktorú ide, nemá sp6sobnosť,
byt' stranou v spore, resp. zastupovat' nárok, ktorý pramení zo správy
imania, jemu prikázanej.
Pre sposobilost' byť stranou je podstatné len to, či ide o právny sub·
jeM, ktorý je schopný mať vlastné imanie ako súbor práv a záv.azkov:
a nepodstatné je, či dotyčný sLlbjekt može svojími oprávami a závazkam:
voYne naklaclať alebo či je v spravovaní imania viac-menej <Jb,nedzeny
dozornou činnosťou iného právneho predn:etu. Stranami možu byť aj
ústavy.
Padá tu výhradne na váhu len to, či je tu zákono~ uznaná možnosť
neosobného imania, sledujúceho určitý dovolený účel, ~ 00 je subsrtrátom,
pomocou Morého sa má tento účel dosi~hnl't'. SÚ to tiel ústavy, ktoré nemajúc pevného základného imania, boly zriadené, ~ yšel1žiločným .úče-

10'm, zvlášť kuHúrny:m a maj'ú samostatnú 'orgam,zaclu a zastup·eme a
sledujú svoj deY tiež hmotnými prostriedkami (Sr. rozll. č. 5487

Sb. n. s.).
V súdenom prípade nie je pochYÍl!!é, že nejde o šlátnu školu, hod jej
zriadenie a ďalšie spravovanie podlieha šb,nemu dozoru (§§ 103 až
III živn. úle. čís. 259/1924 Sb. Z. a n.). štát nevydržuje školu, ale len
poskytuje príspevok vo V'ýške náikladu na správu a vyučovan,ie, t. j.- ak?
plynie z nadpisu § 15 cit. výnosu ~ hradi len osobný náklad. Oi."tny
náklad treba hradiť z príspevkov obd, !variacích micstny obvod školy,
dbchodnej a priemyselnej komory živno,ster$kých společenstiev a iných
priespievateYov (§ 16). Dozorný výbor vyúčtuje tak štátny pri~pevok
(§ 17) ako i OIstatný nálklad (§ 18), dot,čne treba sdeliť ročne rozpoč~t
činiteYom, ktorí sú podYa organizačného štatútu zaviazaní tento náklad
hradit'.
Dozorný výbor, pokiaY ide o školy štátom p0dporované, má si podYa
8. odst. § 17 zriadiť vlastný účet u pošlovej sporiteYne, na ktorý št:ít poukazuje zálohy a osobné náklady, a volí si na, l1stavujúcej schódz~e
podYa § 60 aj pokladníka :w svojho stredu. Podl a § 14 odst 2 CIt. vy-

-
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-

čís.

148101087

nosu uzaviera dozorný vvbor smluv
. .. , . .
v ktorých je učňovská škĎla um'est ~ s IV~Jltell}1! 'lJ~dov a miestností
schvaY~~af len ,ďalšie zmeny *ht;P~%Nl~' c;~ra§tn61 sprá"e prislúch~
a ,prepu.~~a spravcu školy a učiteYov pra;d' a"
c. ,8 ustanovuje
. nyml bhzsie v § 47. Citovan' ,
,
a;ze po... podmlenkami určeslovne odvol~va, tvori takto 1egnd~Pl~~k~t01 y sa orgnmzačný št"tút vý_
Z toho vsak plynie, že dozorný vý' .r r . ' v
."
!Okhol' ktorý si tv~rí z rozných príspe:o;·l~e~?o~~ ~Phavy Iman~a, najma
s o~, au!onomne postavenie a 'e 'edín"
. ' ye r;a vecn~ potreby
podheha I tll dozornej činnosti štltn~J' (§y~ org anom teJ!O spra'/Y, hoci
·
.
ods.t 2 CIŤ vynOQll)
Keď Je
aj v organizaČllo Vt tút
"
~.
uvedené, že dozomý 'bor ~ ~o~ e ~ v § 58 vynosu čís. 96.000-11I
nom štátnej školskej s;ávy lre6a to~~n6:t::nrg~~dnÝ~1 k~ výl~onným. orgá:
v· I. n~ a e vecI, na ktoré má
štátna správa priamy vliv'zvlovť
v ,
,
as na vyucovallle co pl,,' v t I
recene ustanovenie zaradené bolo dti VIII hl ' ," Jme uz z o 10, že
o d o h Ya den a š k DIy.
. avy vynC3U, pojcdnávajúcej
V celkom podobnom prípade N' V" , Sb. n. s .. uznal školský fond učňo\'s~l~S::~;(I ~ozhokdn~tím č,ís·vlO.761
proc~neJ sposobilý.
rneJ po racovaceJ skoly za
.AJ keby nebo·la pokračovacia škola o kit . ' 'd'
v;o nemení, lebo aj odborné aj obecné školr~~č~ e" ~~bor~ou, na pov~he
r906znOrYocohoIPraco1nnýc1:! oboro.v, Iveba posudlzovM :~d!'~ u§~ ~!lé pre učnov
.
- I I. rovnako lebo v ď I" h . h
vynosu OIS.
nerozoznáva.
'
a SIC Je o ustanovenia"h sa medzi nimi
Na p'Ůmenovaní subjektu nez:l" ..
.•
. .
vystwpovať dozorný výbor resp ~f~' pmoze te,dy vo VCOI Jemu prikázanej
tyč n éh o fon dur e s p s a'm e - š rereny pre.d~~'a, m e n o m do·
majetdk vy'hradne školske'm' ov 1 J o l y, p'Ůktal Ide tu o neoso!my'
,
u uee u venovaný.
V sudenom príipade ide o zá" k"
uvolilo sa prispet' na ročný ro;;:č t 'S1.vnos:ske~'Ů spoočenstva, ktoré
?O,%, tedy dobrovoYnou smluvou (sú:;.vnos. e~~eJ pokračovac~j školy
,am po~l'a
mych 'pr~dpisov nie je živnostenskému ~~~~g;:nou,
n o s t znaďovať alebo udržovaf učňovsk' vk
vu ~ ozena p o v I nsp'Ůr sÚkl'omnoprávny a tak nemo,vn des ?ly), t~k ze treba tu riešiť
v 'h
z o ozornemu výboru k
'
d ?tyene
o fondu odopref procesnú spOsobilosť
. 1 .a o ~pravcovl
naroku pre školu.
na up atn(wame t'Ůhoto
OdOvodnie odvolacieho súdu podfa kt -ho
~ilosti na strane žalujúcej, je t~dv mylné 'Ůrť o :tle\,!u procesnej sposoJeho r?zviazat', leho potrehné je ešte ob'asn~nf: o 10 ,treba ~sn~senie
menute v prvom odstavci týchto dovod'o~.
okoln'Ůstl, ktore su spo·

le?o

čís.

14810.

Reď ~Ia kúpa uzavrená podl'a cenlka, predpokladá

~~ul?Y bo~ pre~met
po e

nový a kupitel' nie je povinný
ny, hoe. by malí podmienkam kúpy vyhovoval.
(Rozh. z 12. XII. 1935, Rv IV 703/J4.)

priP;f zepredmpr~
v

žalujúca obec kú:pi,la od žalovaného ruonrú stofi€'kačku. Podl'a objednacieho listu stala sa objednávka podl'a všeobecných podmienok, uvedených v ceníku žalovaného a striekačka mala zodpovedať POpISU v tomto
ceníku. Pri komisionálnom preskúmaní. striekačky po jej dojdení zistila žallUaúca obec, že s!úekaoka žalova,ným dodaná nic je nová, ak už
Dpotrebená. Dala ju preto žalovanému k dispozícii a žalobou domáhala
sa medzi iným zrušenia kúpopredajného úkonu dotyčoe fejto striekač:<y
. a vrátenia zmeniek, daných na krytie kúpnej ceny.
S údy vše tk Ýc h t r o é h stolic tejto žalobe vyhovely. N a j vy šší súd z týchto dovodov:
Žalovaný doznává sám, že striekačka, ktorú dodal žalujúcej strane,
nie je nová, má však za to, žežalujúcaobec nie je oprávnená odopret'
z tohoto dovodu jej prevzatie, lebo nebol o ujednané že striekačka musi
byť nová, a bola reč o tom, že maže byť aj zánovná,že dodaná striekačka
je zámovná a je jakosíne úpln'e mvnocenná snovoU! slrÍBkačkou. Je nesporné, že striekaoka bola objednaná podl' a ceníka a že podmierrky kúpopredajnej smluvy boly porjaté do písomnej objednávky zo dňa 9. augusta
1931, v ktorej nie je nič uvedené o tom, že obec kwpu je striekačku zánovnú. NehYadiac na to, že odvolací súd na základe výpovedí svedkov
Julia K., Julia B. a Antona T. ústil, že bola objednaná nová striekačka,
je správne stanovisko odvolacieho sÚdu, že predmetom dodávky mala byť
nová striekačka, jestliže sa 'Objednávka stala podl' a ceníka a v listine
o nej spísanej nebol o uvedené, že žalovaný maže dodaf striekačku zánovnú.
Keď nejde o kÚipu tovaru antikvárneho, vetešníckeho alebo tovaru
s celkom individuálnymi znakmi (na pr. umelecké dielo), ale o tovar ob·
jednaný podl'a ceníka, je samozrejmé, že predmelom objednávky je predmet nový, lebo pre dbchodné styky platí zásada poctivosti a slušfl(Jsti, a
podl'a tejto nemožno pri:pustiť, aby obchodník mohol bez zcela jasného
a výslovného ujednania dodat' Dpotrebovaný predmet -bez zretel'u na
rozsah tohoto opotrebenia - tam, kde objednatel' platí za predmet cenu,
o ktorej musí predlpokladať, že sa vzťahuje na predmet nový; takou cenou je cena ceníková.
Ak bol žal'Ůvaný podYa uvedeného povinný dodať novú striekačku,
dala ža!ujúca (jbec právom k d'izpozicií striekačku, ktorá neholo nová,
a je zbytočné sa za6berať spornou otázkou, či striekačka vyhovovala aj
ďalším smluvným podmienkam.

Seznamy vypracoval

Dr. KAREL SVAČINA,
soudní rada.

Věcný seznam abecední.
Abonentní pojištění viz poj i š t ě n í s m ! II V n í.
Advokát (právní zástupce): !p I TI- á moc viz pln á moc IP r o c e sní.
doručenÍ' jemu viz zmateč,nost exekučního řízeni.
nucené zastupování advokátem: suspel1se advokáta z výkonu advokacie a'i
do pmvop.latného skončení trestnm'o řízení ne-,ba'vuje advokáta práva, by se
sám zastupoval v advokátském :sporu 'č í s. -:-A206.
odměnal: zvýšení odměny 'Podle § 7 vlád. nař. čís. 95/23 sb. z. a n . .platí jen
C'O do řízení t'am uvede:ných; v~raz.em ;,>v nesporném vůbec« jest rozumět.i
jell nesporné řízeni so.udn~, n1k{~liv však úkony řízení mimosoudního čís.
14439.
nemá náwku na zvýšeni ndměny podle § 7 vlád. nař. čÍs. 95/23 Slb. z. a ,no
proto, že za odvolacího řízení mrsto původní strany vstoupilly do sporu její
děti jako dědid č ts. 14655.
prárvní zástupce poj.istnikův nemůže od tohoto. požadorv,ati ,útraty Siporu, jestliže věděl, že ho podle po,jišťo:v,acích podmínek (podle nichž útmty spon.!
vedeného na pOdnět pojistitelův lna jeho poU'kaz nese sám pojistitel) jmenoval
pojistitel zástupcem pojistní!kový!m 'a že pojistník 'Podepsa:l plnou moc z pří
kazu pojistitelova čís. 1469,1.
zápis do seznamu advokátů (kandidátů ad'Vokade): kandidát advokacie, žádající O' zápis do seznamu kélJndidátů, nemusí sice býti úpJně bezúhonný,
avšak In€smí býti odsouzen pro trestný čin, uvedený v § 3 soudní i-nstrukce
čís. 81/1853 ř. zák.; ustauove'ní § 2 a) -norvely k ad;vO'kátnimu řádu čís. 40;
22 sb. z. a .ll., nelze použiti ani ,obdobně na záp~s do seznamu kélJndidáhJ
advOikacie -č í s. 14343.
samostatná advokátní ipra'kse 'advokátního ko,ncipienta 'v advokátní kanceláh
jeho zaměstlna'Vatele není »:praJktické zaměstnání« 'Podle § 1 lít. e) a § 5 zák.
čís. 40/22 sb. z. a n. čís. 14784.
kárné řízení: suspense advokáta z V)'lkoml· advokacie až do pmvoplatného
skončeni trestního řízení nezbav'llje ,advokáta práv,al, by se sám zastupoval
v advokátském Siporu čís. ] 4206.
komora: ·nejvyšší. soud nemůže rozhodnouti o oprwvných prostředcích proti
výměře a 'vybíráni pří'spěv:ků, je,ž ,členové advokátní komory mají zapravovati komoře podle §§ 27 d) a 28 d) adv. řádu čís. 14397.
Akcept směnečný viz smě 'n !k a.
Akciová společnost viz s p o leč.J1 o s t a:k c ii o v á.
Akt správní ,y.jz otázk,J,! Iptředurčujiicí.
Alktivni OWáv:něni ke sporu viz 'o pTá vně oll í k e s p 0'1' u.
Alimentačni zákon viz v Ý ž i vn é, ex e k II C e.
Anuita viz rl r a ž b a (§ 216 posl. odst. ex. ř.).
Asignace: pouhou asignací (:příkazem majitele vkladní kmižky sp:ořite'ině, by vy~
'p!latila vklad aSi'gnatářovi, kterýž přikaz sponteln;a přJijala a ve svýoh knihách, nikoliv ná vkladním Hs,tu l}JoZlnamenala) bez odevzdání vk. uadní l{lnÍžky
nenalbyl asigruatM práva, :nedopolllštějíd výkon exelkuce zath:awenim vkladnl
knížky ve prospěch asignantova věřitele č ÍIS. 14181.
Automobil: majitel autodro'Ž!ky ·není oprávněn užívati cizího :pozemku bez svolelIli
jeho vlastn~ka, i když správní úřad, uděluje koncesi, určil mu pozemek ten
j31ko stanoviště čís. 14528.
CiVíM rozhodnuti XVII.

'"
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Automobilový zákon (čís. 162/08 ř. z.).
§ 1 (1): ,koho jest uznat,j za provozovatele
vozby a za řidiče auta čís.
14633.
uzav.ření, dverř! auta f~dičem před jizdou náleží k provozu ve smysl
,t
mohdoveho zálkona Cl S. 14652.
II au 0§ 1 (3): ,koho jest uznati za provozoiVatelle vozby a Zial řidiče auto čís. 14633
§ ~: ne'zaleží na tom, zda řidič t:!odpovídá podle vŠt:'O'becn~rch zásad .b ~ .
skeho zákoníka za vlastní zaviněnI; mohl-Ii řidič sHostroje vynaložením o c~n~
op~t~~os~i ~ -zahráu!ti úrazu dítěte, ~eipřicházi v úvahu případné sP~luza~i~~~~
rodl'cu d"tete z duvodu opomenuteho dozoru či s. 14255.
I
§ 8: IPOS~iŽillí :~~~k .úra;zoyé pnjišt'oyny podle § 47 úraz. zák. není opodstat_
~en ,proti maJlteh sil:ostroje, neJde-h o vlastní jeho zaviněni ,na úraze
'b'
Jde Jen o zawinění 'Osob, za .něž ručí podlle § 8 autom. zák. čís. 14425~Y TZ
§ 10: zá·stavlOlÍ právo zák'Q'nné, pojem poškozeného viz
zásta:vní právo záko·nné.
Autorské p~ávo: . .poz,ná~~a »C0t:y.ri~t~ ~y ... « (oz,načení novin), pNpojená pod
nadrpls~m J~dnotlw~ch vu~ereJnent !.l1ila v novinách, znamená poukaz na souhm veskerych -opravnenl autorovych, Iplynoudch z práva autQl'Ského ted
,y
též výslovný zwka.z otisku v jiných novinách čís. 142.11
Ava! viz smě il1 'k a.
.
v

Bagatelní nároky viz n e pat r n é věc i.
Banka: příročí viz t:almže.
úředník (zák. čís. 54/32 'sb. z.a n.) viz zaměst-nanci bank
ku ipr'ovedení ÚSp'?fln~'.ch opatření podJ.:e čt XXXV. odst. 3 zákona z'e dne
21. dt\lbna 1932, CllS. 54 sb. z. a. n., není povolán T-ozhodčí soud, zřízený podle
o<Ist. (4) § 17 b) čl. XXVI'!. téhož zák. čís. 14381.
na které společenské podniky vztahuje se ustanovení čtvrtého odstavce čl
XXXV. zálkona lZe .dne 21. dubna 1932, 65. 54 sb. z. :al n. č r s; 14382
.
poskytnutí úvěru není »trva.J-ou účastí .na základním 'kapitálu« akciové' společnosti 've smyslu téhož pře-dpis'U -č I s. 14382.
:postu:p pohledávky bance s lPřLkazem, ,by banka přilpS'a.Ja postoupenou po~'le:dávku 'k d'O\~~H·i~. jiné f!nI~ě za. účelem krytí úvě1"U ji poskytnutého, opravnUJe Ibanku bramtl se ,namltk:a[nl podle § 37 ex. ř. proti exekuci zabavením
postnulpené pohledávky č i s. 14537.
viz též pen s e.
Báňské bratrské pokladny viz p o k 1 a dny hra t 'r 'S k é z a m ě s t fl a n e c.
Báňský podnik viz hor y.
'
Berní exekuce viz exekuce ber,nL
úřad viz dražba (§§ 210, 216 čís. 2 ex. ř.).
Bezdůvodné obohacení viz Q,b 00 h ,a cen í bez d ů v o,don é (.ko n d i.k ce)
Bezúčinnost nálezu rozhodčího soudu viz 'r o z ,h '() d čís ,o II d.
.
Běžný účet: ,k Oln t o k or e n t vi'Z ta m 'ž e.
Bilanční remunerace viz r emu .n e r a c e.
Biograf viz kinematog'raf.
Blankosměnka viz smě n k a.
Bolestné "iz ~ á hrad a š k od y (§ 1325 obč. zák).
Ep-atrské pokladny viz rp o ,k -1 'a d.n y br a trs k é.
Bydliště o~dě~ené viz prozatímní, o'p'atření (§ 382 čís. 8 ex. ř.).
Byt: dluz~l:ka za vnucené správy (§ 105 ex. ř.) viz správa vnuc e,n a.
do-mov.nic.ký VÍ'Z dom-ůvnfci.
Bytové družstvo vh spolelenstv,Q stavební (bytové).
Cena kupní viz sm I o u 'V:a kupn í.
o;beclná ,nemovitosti VliZ dávka z přírůstku hodnoty nem-ů'Vitosti.

-

přejímací:

r o z s a 11 jej í viz p o zem k o v á r e for m a (n á hra d o v Ý
zákon).
zkrácená viz z'krácení (přes p'olovinu ceny.
cenné papíry: složil-li někdo za jiného ;a jeho jménem ok zajištění závazků tohoto
proti třetímu cel1lné papíry jako kauci a mě'ly-li s-]ožené cenné papíry zůstati
vlastnictvím složitele, 'nejde o zápfi.}č:ku; složitel má pouze ná'rok na vráceni
t~rchž cenných palprrů 'č j. s. 14832.
Cesse viz p -o- s tup.
Ces4íř okresní viz zaměs.t,n-anec okresní.
Církev: k'ongrua viz kongrua.
paušální dotace (zák čís. 122/26) viz kong,rua.
Cizí měna: v poj i š ť o v a c í s m I o u V' ě viz poj i š t ě TI í s -ID -] U v,n í.
ji,nak viz měn ,a.
Cizozemsko: soud nemůže vydati v exekučním řízení plate1J-nÍ zápo-věd' proti poddľuž,níkQJVi, jehož o:patrovník 'bydlf v cizozemsku, ,hyť sám poddluŽinik1 který
je pod opatrovnictvim, bydlel v tuzemsku (sr<w. sdělení min. sprav. čís.
133/2.7 věst.) čí s. 14557.
Clausu1a rebus sic stantibus: při v Ý ž i vn é m viz v Ý ž i V.Jl é.
~ platí při smlouvě o budouci záipůjčku Ipodle § 983, poslední věta, obč.
zák. čís. 14502.
Condikce viz oboh:aJce_ní bezdův,odné (kondik,ce).
Constitutwn possessorium viz ip ř e:v o dvl a 5, t 'Jl. i c tví.
Copyright by viz autorské p'rávo.
časopis viz !ná,-hra-da škody (§ 1330 obč.
čekací lhůta viz p'oji'ště,ní sm,lu'Vní.
československý stát viz oS tá t (č e s k o s love
četnický strážmistr viz op o řad p 'l" á v a.

zák.),

s'outěž

lnekalá.

iHSlk ý).

Čin

konkludentní: rpokud pojišťovna, neodp-ověděvši p.o dlouhou dobu (8 měsíců)
poj.i'Štěnci na dopis, jímž ,opětně .pr·ohlásil, že t'fVá na výpo,vědi 'odmítnuté
pojišfovnou, 'a" ~ráti1 ipoiišťovně zaslanou p,ojist,ku, soulhtm;i'la se zrušením
pojišťovací. smlouvy Č Is. 14098.
k zasnoubení sta6 sl~b mamžeIs'ký, třebas se stal mlčlky 'Č í' s. 14285.
zruši'I.,1i zaměs,tnavatel ibez dt1v'odu 'R předčasně služiilb:nÍ s-mJlouvu se zaměst
nancem, Indze v tom, že tento mla) to kGna,t v podoiku na základě nové smlouvy
se zaměstnavatelem !po 'krátkou předem stanovenou d-ů'bu ,prozatím práce odlišného ,druhu, spatřovati jeho- souhlas se z!'Ušením předohozí smlouvy s-lužební čís. 14364.
kdy muže sp'olek joako práv,nická osoba PTo,jeviti vůli mlčky podle § 863 obč.
zá!k. čís. 14408 .
.k otáz'ce, j-akým 'způsobem musí se státi 'projev okresu a zemské správní
-komise, aby hyl p-ráViuě úČ~l1iný Č·íiS. 14684.
čivnovníci družstva viz s p O'a e 'Č e II s t v-o.
~ obce: IP o řad IP r á v iW 'viz tam ž e.
jinak -vilz ob e c.
Cinže: hylar-:!i ujednána dnže v Kč, ale řídila-,li se výše čtVirtletnkh čLllIž-ovních Slplá~
tek podle toho, :z.da kUlrs :dola.ru -stoupne v 'poměru ke Kč '.nad určitou mez
nebo iklesne pod určiJtou mez, přichází toto kolíswni kursu Je dobru bud' prona,jÍlmateli ,nebo ,nájemci, podle toho, i'ak se kursovní poměry vyvi1nou čís.
14120.
viz též ,5 m 'I o 'tl van á i e m.fl í.
číšník: práce přes tas vrchního číš-nÍllm; její pojem; úmluva dšníktal se z,aměstna
vate!lem o odměně z.p1"Olpirným a stravou vztahuje se jen ,na pracovní dohu
osmihadi\novol1 nebyla-ID zaměstnavateli povolena práce .přes čas ,č í s. 16761.
pensijnímu pojištění nepodléhá čiš~ík, je.nž ~ykoiflá.va:1 úk?ny l:aTIlní~,~ ~í6níka,
jinak s výjdmkou jednoho dne v tydnu z.astaval vJihrad'ne sluZlbu clsmka obsluhujícího č is. 14709.
Ctensky podíl viz ,sp,ol e Č ell1's tv o výr o b n i ah-o sip od á řsk é.
69'
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Dání na místo placení viz spr á v a (Ip r o II a d y)

'n e o I a t n o s t s m 10 II V '
Daň: exekuce berní viz tamže.
"
,y,
přednostní pořadí viz dražb,al vnucená nemovitosti.
dn:noWlÍ..~ !pozemkov..á ~ -nemovitosti, kte!áo jes~ ve spoluvlastnictví, 'Po'sti~~le. cela le.dno'~,o v~a~de~o ze S~?.Juvlastmku. a Jest j.i při vydraženi irdeátn1
c~sti nem;ovltosft pf1ka'zat~l celou castkou z nejvyššího podání čís. 14262.
na-rok statu na zaplacenI nedoplatrou dCllní, a dávek z hyperochy přejíma .

ceny na Zla!braný ve~ký majetek pozemkorvý podle § Sl náhr zák zahrnuf~
v S?bě i ,!yz,e osobní a teprve po' !převzetí majetku státem ~znikié dařIové
a darvkove zavazky OSOby, ktera byla v době převzetí v,lasnníkem' knihovn'
.převod t;Ia,jetk~ p-o jeho r:řevzetí státem na jinou osobu není překáŽJkou to~
muto y~'ťavu statu a to alOI{ tehdy, ,byl-li schválen státním ,pozemkovým úřa
dem CI s. 14349.
z přijmu, d{~chodová (zák. čís. 76/27 sb. z. a n.): ujedná,ní zaměstlla'fatele
se Zialmes~na:~.c~l!l o' rpla,:ent důc,hodo:,é daně za něj vztahuje Se i nanapotomm ipnr~~ky k duchodove dam, zavedené zákony ze dne 28. listopadu 1931, CIS. 177 sb. z. a n. a ze dne 15. července 1932 čís 120
sb. z. a ,no čís. 14303.
'
.
z obratu: příjemce dodávky (výkonu) -jest jen tehdy oprávněn předpaklá
dati, že v podnik,:!Íelské ~eně je~t již z~hr~:liIta daň z obratu, jestliže
byla stanovena Jedrnot,na podmk:íaJtelska uplata a neustanovovala_li
úmluva rnk jiného čís. 14602.
Dar: -předpis prvého odstavce čl. 273- oboh. zák. zahrnuje též Hberality a může
proto i darování býti obchodem; v tom .přÍ/Padě .není k darovací smlouvě
bez skuteóného 'odevzdánI věci potřeba formy -notářského spisu í s. ,14286.
Dávka,(y): ani podle pravidel o vybírární dávky z !ll á je m n é h o -není po -upiyrwti
14dennÍ lhůty uvedené v § 4 pravidel zavázán k zaplacení proti obci jedině
majitel domu čís. 14361.
z majetku (zák. ,čís. 309/20): urplat'něnÍ věcného ručení za dávku z majetku
podle § 62 nemilže ,-se státi p-římym exekučním zákrokem proti 'Hovému
vlastníku nemovitosti, nýbrž teprve zvláštní platební výzvou ve smyslu
provádě~íh? naříz~n~ čí~. 463/~O S? z. a 'n. (.k §§ 62, příp. 61 pasl.
ods~.); Je-li e.xekucm n~vrh. opTen Jen o .platební výzvu, znějící na bývaleho vlastmwal nemovttosti, nelze mu vyhov'ěti čís. 14318.
bylo-:li -pravoplatným správl11Ím aktem vysloveno věcné ručeni nemovitosti z'a příslu.šnou část dávky z majetku dřívěj,šího Ivlastníka nemovitosti, bYIIo tím zároven vysloveno, 'že se, toto ručení vztaJhuje na dobu,
kdy zákon' o dávce z 'majetku nabyl účinnosti; pokud je soud vázán
tímto aktem čís. 14440.
.případ, ve kterem z garančního projevu zta1ručiJtele, že ,ručí státu na daňové dluhy určIté 'osoby, resp. za daně; které jí budou vyměře:ny«, bylo
vyvozeno, že zaručení vztahuje se, i na dávku z majetku čís. 14679.
z přírůstku hodnoty nemovitosti (nař. :čís. 143/22 sb. z. a (\1.): neni ne.zákonností, nebyla-I~ výměra 'O'ceňov3'ný,ch pozemků za účelem ,vyměřeni
dávky z přírůstku hodnoty z~,ištěrna podle situačního plánu civUního geometra, 'llS'brž podle údajů sděleno/ch katastrálním úřadem; odchylný údaj
civHního geometra není 1eště důkazem nesprávnosti ,sděleni katastrálního úřadu čís. 14125.
nárok .na zaplacení dávky z přírůstku hodnoty, jIž v kupní smlouvě
převzal kupítel, :nelze sčítati (§ 55 j. n.) s nárokem rna zaplacení kupní
ceny -č ís. 14126.
úmluvou, že kupitel ponese dávku z přírůstku hodnoty, l1wbyJ prodatel
oprávněni, by se domáihal na kupitelovi, hy ZiaJplati'l dávku p-římo pří
slušnému úfa-du čís. 14654.
v <přfpadě, že IkupHel převza'i smlouv'ou závazek zaplatiti dávky z pří
růstku hodnoty 'nemovitos1'i, může se pmdatel domáhati na :kwpiteH
splnění tohoto závazku ihned, jtwkmHe hyla tato dávka předepsána; povkností prodaitelovou je v tomto phpadě, by učilndl vše, c'o je: :nutn.é

c

v zájmu kupitele, ktefi' převzal smlouvou plněni tohotD ~ávazku čís.
14654.
k pwvedení odhadu nermovitosti za účelem v)1lrněření dáv,ky z přírůstku
nemovirtostí čís. 14688.
Dávky výměnkářské viz dražba vnucená 'nemovitosti (§ 227 ex. ř.).
Deposice soudní viz sl úže ní n a s o u d ě.
Devalvace měny viz měn a.
Devisová opatření: s hlediska devisových předpisů není překážky, ·aby .povolená
exekuce bY'la vykonán.a!; !předpisy tyto přicházejí v úvahu teprve, má..,H podle výsledků exekuce dojíti ik uspokojení pohledávMy vymáhajícího věřitele
. či s. 14258.
Dědic: díl op o v i 11 n Ý viz tam ž e.
oprávnění ke sporu viz pozůstalost.
,přechodem daňové povinnosti ze zákona podle § r óO zák. čís. 76/21 a vlád.
nař. čís. 175/27 k § 260 údst. 1 cit. zák. na dědice původního daňového
dlužníka nemění se pnřadí daňové pohledá'VIky v konkursu dědicově čís.
1467l.
fučení spoludědice, jenž plev1Zal aktiVlní i palSiv1ní pozůstalost podle inve-ntáře, za dluh pozůstalost-ní neuvedený v inventáři či s. 16685.
náhradni~ náhradní dědic jest již před uskutečněním dědického nátpadu
oprávněn podávati návrhy nebo stížnosti co do správy pozůstalosti
či s. 14305.
prozatímní opatření: byla-li správa rpozůstal:osti svěře-na přiihlásivsímu se
dědici, může soudní správa rbýti .pov-olena jen podle § 381 ex. ř. a násl..
je-li osvěd,čeno nebezpečí čís. 14478.
nepominutelný: jest oprávněn zříci se za rpozůstalostního řízení právního
dobrodiní soupisu čís. 14114.
ji:11ak y;iz díl povin.ný.
dohoda: zletilý smluvnik není oprávněn k rekursu proti usnesení opatrovnického soudu, jímž byla se h v á len a dědická dohoda mez] ním 'a,
nezletilcem čís. 14066.
přihláška vůz pozůsta1lost.
Dělení společné věci
Dělitelný dluh: s o 1oj

viz sp 011 e 'č e -ll s tv í s t a t k íL

d á r.ll í d I u h viz s o li d á r n o s t z á vaz k ll.
Dělnické pojištění viz poj i š t ě il1 í s o ci á ·110 í, ú r a z o v é.
Diety viz exekuce na pl'aty.

Diferenční obchod viz 'Obchod diferenčnÍ.
Dil povinný: :při určeni hodnoty nemovitosti ku drni odevzdá'ní nesmí Se hleděti
k tomu, že podle skutečností v době odhadu známých doživotní !břímě již
zaniklo a že trvalo pouze určitou dobu čís. 14771.
DUo viz sml o u v a o d i I o.
Dirigent bankovní filiálky (:p 1 nám o c) viz rp i nám o c p r e s u m pti v n í.
Disciplinární viz k á 'r 'n ý.
Dítě: v Ýž i 'V 'll é viz v Ý ž i v -ll é dít ě t e.
_ práce v hospodářství rodičů viz prázdniny soudní.
používání dětí ke všem pomooným služrbám při honbě -na zvěř je zakázáno
vůbec (§ 7 zák. čís. 420/19 sb. z. a n.); kdo překročH zákazv,o .. po~,žívání
dětí při honbě na zvěř podle § 7zák. čís. 420/19 Sib. z. a n., rucl Jim 1 podle
§ 1311 druhá věta ohč. zák. za skodu, již ,při ho·nbě utrpNy čís. 14783.
manželský původ: odpírati manželskému původu dítěte podle § 158 ,abč.
zák. lze je:fl žalobou čís. 14146.
_
dala-Ii matka dítěte zapsati je nlaJ fa'rrním, úřadě do matr~ky Jako nemanželské, .lleni manželi matiky dítěte odň'ato oprávnění k žalobě ,podle § 158
olbč. zák. čís. 14320.
manželské: § 142 obč. zák.: proti, rozhodnutí soudu druhé stolice -o tom,
komu z rodičů má býti dáno dítě do výchovy a výžit\fy, jest dovolací
rekurs přípustný; ustanovení čl. V Č. 2 ·zák. čís. 251/34 sb. z. 'a n. tu
nedopadá či s. 14386.
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ne~e~k~: ~ ji š t ě

fl í ~o t c o v s tví viz o tec fl e man žel s k '
pnhla.SI1o-h se nemanzelské dítě z e z á k o II a k 'pOZll" stal st"
y. .
t ' . t - ~ .. t' . h d"d· k
' o 1 po svem
O~Cl,,]~ poflJa I Je o e,K o~. přihlášku s obmezením, že dodateon'
p!,edlo~l prukaz o tvrze-ne legitimaci potomním sňatkem I' eho m tk e
zustavItelem Čl s. 14393.
a Y se
legitjrma~~ p.odle . § }t?1 obč. zák . .nastá~á ipso jme sňatkem' postu
soudu P:l ~ado~t~l dltete, aby Iporučensky soud požádal Srpráv~í úr d P
o vyzn!arceO! legitimace v matri-ce čís. 14498.
a y
~tě·
opus ne: o žá90sti za !~rohlášení dítěte opuštěným (zák čís. 391/20 sb. z.

-

Dítě

a n.) rozhoduje okresm soud bydliště dítěte nikoIiv soud v jehož 0-bvOdi">
má dítě domovskou příslušnost čís. 14772. '
,
"Dluh: placení j.eho viz ipfacelllÍ.

dělitelný,: s;o,J..i'dáriní d}uh vi~ so.Iidárnost závazkll.
hypotek!111l? VIZ lb. y'p o t e k a, z a s t a v n í rp r á v O.
knihovul VIZ dražba vnucená nemovitosti
obtížnější vjz :p- 1a c e fl Í.
.
směnečný vi'Z smě n k a.
solidární viz s o 'I i d á 1f ln o s t z á vaz k u.
Doba čekaci VIÍZ pO'ji:štění smluvní.
plněni vilZ s p ,1 a t n o s t, .} h II ta.
pracovní os~ihodinová (zák čÍs. 91/18 sb. z,, a n.): neměl-li zaměstnane'c
,c~J.ou trdenní př~stávky 32 hodin, n;áležeJicí mu podle § 4, musí mu
b~tJ, prace konana v, t.~c~.~o - IPO z~k()!~u nezhytných _ VOIHých obdoblch zaip~~ce~a, ~~ JI JIZ k?na.f z jakehokoJiiv důvodu a bez zřetele
na t?, zda zada. svul ,~eZloytny pracovní odpočinek nebo .ne čís. 14200.
zames~n3Jnec ('Prodava'c) v prodejně talbálku ve velkém i malém jest obc~od,nlm pomocníkem, a v~tahíUjí se naň rpředpisy zákona o osmiho_
d11!lne . pmo?''V1ní době, nik-ohv 'lJředpisy nařízení Ibýva:lého rakouského
mm. :limancl ze dne 10. červ,na 1911 čís. 44236 či s. 14521..
vedo~ucí :Zialměst~'a'llec nemůže 'požadovati po zrušení služebního ,poměru
od-menu za svoJe nekontrolované práce, konalO,é přes čas o :nichž zaměstna~ateq po dobu ~lužehr:ího ~(}měru Jéta trvajícího nevěděl a o' nichl
.on za~ť~tnavat~J.e atnl. neu~~dom!:l z důvodu, že j.ich ko.nání, pokud byl
Ve sluZ!he, rpokladiall za SVOJI povinnost 'č í s. 14703.
po skončení služebního poměru mŮ'že se zatměstnanec platně ,vzdáti odměny za práci !přes ,čas oČ í s. 14747.
práce přes čas vrrchního 'číšníka; jeďí pojem; úmluva číšníka se zaměs+
nla)vatelem 'o od.měn.ě zpropitným .a str,:vou vztahuje se jen na pr~
~o'vní dobu OSffilhodlillHOU, :nebyla-II zamestnavate'J.i povolena práce přes
cas Cl s. 14761.
.předpisy zákona o osmihodinové pra:cov1ní době vztahují se na smluvní
zaměstnance zemského ústavu pro choromyslné čís. 14775.
vý,nosy zemského správnfho výhoru, jimiž byla urpl~&Vena olPatrovnická
služba (rv ústavech pro choramy'slné) 'ne~sou úředním povolením práce
přes čas 'č í s. 14775.
Dlužní úpis: 'domněnku druhého odstavce čl. 274 oboh. zák. lze zvrátm jen obsahem dlužního úpisu sama čís. 14286.
Dobré mravy: soutěže viz soutěž ne'ka'lá.
jinak viz ne p I a t n o s t s m .1 o u vy.
Dobrozdání ma1ecké viz z n a l' e c.
Dohodčí stn!0uva viz s m I o 'li v a s p ,r o s tře d k o v a te I s k á.
Dohodnoceru viz měn a.
Doklady k přihlášce při rozvrhu viz dražba v,nucená nemovitosti
(§ 210 ex. ř.).
Doložka dolarová viz .s m Í o u van áj e m n í.
generátOl viz sDutěž nekalá.
rebus sic stantibus: 'P ř jo v Ý ž i v n é m viz v Ý ž i v II é.

platí i při smlouvě o budoucí zápújčku podle § 983, posL věta, obč.
zák. čís. 14502.
rukojemská: II a smě n c e viz s I I ě n k a.
Doly viz hor y.
Domácí trh práce viz och ran :8.1 d o m á c í h o tr hup r á c e.
Domácnost manželů viz man žel é.
DomicU .fl a ,s m ě fl C e viz s m č n k a.
Domovníci (zák. čís. 82/20 sb. z. a n.): za vnucené správy ,p,řechá:zejí práv~ a povinnosti ze smlouvy domorvnické s vllastníka domu nebo jeho zmocrnence na
vnuceného správce čís. 14131.
pracovní soud není příslušný rozhodovati výpovědní spory mezi vlastníke~l
domu a domovníkem vznikillé tím, že proti vÝPD'vědi byly včas v:zneseny namilky (§ 571 c. ř. s. ;a: § 10 zák. čís. 82)20 sb. z. a 11.) či s. }4156.
právní poměr v příčině domovnického bytu nelze z.rušlh príkazem podle
§ 567 c. ř .s., i kdyby byl domovnický poměr ujednán na určitou dohu
či s. 14332.
Donucení viz neplatnost smlouvy (§ 870 obč._zák.).
Donucovací pravidlo viz hory, smlouva nájemní (§ 1117 o. z.).
Doplnění výroku viz I h ů t a ,k op r a vn é m u IP r o s tře d Ik u.
v nesporném řízení viz nesporné řízení (§ 34).
Doprava ·osob (autobyL1se'~) v~z žyivn,?'st dy?,pra~y,oso,b.
--- železniční: čl. 34 zel. prepr. r.: zelezmce mCI za ka'Zdeho ,n.adrraznlhyo noslc~!
kterého užije k provedení přepravy, co do 'yýkOHU jeho slu~b~, amz
záleží na tom zda ,dává vykonávati sluzbu nO'Sllčů z'avazadel svyml vlastními· zamě'st~a.nci či zaměstnanci podniku, s nimiž -o tom uz'avřela
smlou'vu čís. 14438.
"
čl. 88-94 žel. přepr. ř.: doz·nal-li ,odesíl~te1, že ba)ení byl? .ned~~!atečne,
vadné nehyla zá:kunná domněnka, 'že skoda vzmkla z této pncmy vyvráce'~a pouhým zjištěním, že poškození vZlniklo ,nesprávným a nedbalým uložením balíku ve vagoně železničními zřízenci čís. 142,39,
domněnka čl. 90 § 3 žel. přepr. řádu 'byla vyvrácena zjištěním, že ~o
bytčata byla poraněna IlJI1udkým nárazem při po~:~:~orv~ní vl3}wu; ..~a z~~
lova;né dráze bylo, aby prokázala nedostatek pncmne souvlslostt meZI
uhynutím ,dobytčat a prudkým -nárazem při posunu čís. 1424~ .
při stanovení náhrady škody z přepmvní smlouvy Ine,rozhodl1je, k jakému účelu bylo přeprf'avované zbo'ží mčeno či s. 14421.
Doručeni: j·hůta k olpravnému prostředku viz tamže.
nebyl-Ii směnečný platební příkaz správně doručen žalovanému, jest i yzalovaný oprávněn k návrhu, aby doručení bylo znovu p'rovedeno podle predpisu § 106 c. ř. s. čís. 14233.
" ' , "
zmatečností podle § 477 čís. 4 c. ř. s . .ueUl, byl-II, o t~rmJ.~u !1l1~eneho prodeje svršků uvědomen povinný osobně a ne vykazany ipravnI zastupce poy,
._
vinného čís. 14338.
výpověď služebního poměru je účinná, .stala-li
dopŮ'r~~enym dopJ::.em
k rukám člena domácnosti zaměstnance (JehO' ma:nzelky) CI s. 14250.
zmŮ'cni!la-li manželka manže],a, aby jli zastupoval při jednání IPřed rozhodclm
soudem, a manže]; vráti.l plnou moc h~'ed IPO je,dnánl,y.nemoylh! nález rozhodčího soudu býti doručen manže-li s účmkem Ipro manzeUcu ,c I s. 14446.
Dospělost (poh-ledávky) viz splatno.st.
Dovolací rekurs viz stížnost dovolacl.
odpověd': lhůta k podámí dovDJ.aci odpovědi vedlejšího intervenienta počíná
se dnem do,mčení dovolání straně procesní čís. 14463.
Dovolání: ve věc ech .p r a c 'Ů v ní c h viz p r a'c o v n í s o u d y.
lhůty dovolací stavení zmeškání jich (\fiz lhůty.
§ 502 odst. 2 ~. ř. s.: js~~-li v žal.obě u.pl:atp~ny ná:Q:~y ~ :~~ných zápůjče~,
jest posuzovatt _co do pnrpustnostt dovolaol lednothve zapulcky samostatne,
byť i Iby.!;y zažalovány společpě č Í'S. 14700.
_
"
§ 502 odst. 3 c'. ř. s.: v příp~dě výměry, v~~t~ného jesot ~ovolání nepfípus1me
jen tehdy, jde-ll o souhlasne rozhodnutJ ntzslch soudu Cl s. 14279.
Y'
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platí o výživném požadovaném 'rozloučenou malllželkou podle § 1266 obč.
zák. v doslovu čl. I tis. 2 zák čís. 251/34 sb. z. a ,fl. čís. 14435.
co do výměry výživného ze záJkona je dovolání při souhlasný-ch rozsudcich
nižších soudů vyloučeno, ať jde o původní výměru či PQzdější změny čís

14563.

.
dovolání do rozhodnutí odvolacího soudu o počátečnérn dni DOvi'nnosti platiti výživné čís. 14644.
jsou-Ii v ža!Dhě lwlatněny .nároky z různych zápůjček, jest posuzovati co do
přípustnosti dovoláni jednotlj'v-é zápůjč,ky samostatně, byť i byly zažalovány
spo.'letně čís. 14700.
z~aIOval?-H ~~oli~_ ž,alobců d~.Jit.elno~ peněž!t,ou -pohledáVrku, rozhoduje
vyse poctil u pnpadaJlclho ,na ka'z;deho zaJabce CI s. 14817.
§ 502 odst. 4: !byl-li kontumační rozsudek !Zruše.n ,odrvolacím ,soudem pro
zmatečnost bez odmítnutí žaloby a bez výhrady pravomo.ci, a ,byl-Ii nový
rozsudelk vydaný po kontradřktornÍm jednání odvolacim soudem Ipotvrzen
nejde o případ vytčený v § 502 .odst. čtvrtý c. ,ř. s. čís. 14436.
'
Dovolená: zaměstnane.c nemá lnár:ok .na -dovo'lenou (na náhradu za neposkytnutou
dovolenou), :hyl-li sl-užební poměr Ipředčasně zrušen jeho propuštěním z dtlležitého důvodu v jeho. osobě čís. 14078.
»vysaze.ním z práce« zaniká njtro.k zaměstnancltv na dovolenou, -když doba,
:po kterou zaměstnanec v tom kterém roce pro »vysazení z práce« nekonal
služ'bu, dosáhla nebo přeJkroČ'ila dobu dov!()llené stanovenou v § 17 zák.
o obch. pom. čís. 14369.
Dovozní povolení: osoba, jež nabyvši do'Vo:oního pov.olení podle zák čís. 418/20
sb. z. a no, je Ipřene'chá třetí -osobě -k použití, nemůže se domáhati soudní
ochrany svých náToků z tohoto jednání čís. 1448-2.
Dráha: p o v i: n n é ,r uče ,n í viz 'll á hra rl a š k -o ti y -d ,r a hou.
zaměstnanci- viz z,aměstna'nec železniční.
doprava viz do,prava.
Dražba: odklad p'odle zák. Čís, 33/34, 34/34 a násl. viz zem_ědělec,
přípustnost

Inezaměstnanost
čís. 1/33 sb. I.. a n.: odkladem

dražebnjho roku podle § 3 odst. 2, zák.
1/33 so. z. a n. nezrušuje se dražební řízení podle § 207 ,odst. 1
ex. ř. čís. 14473.
vyznam pozm'tmky vykonatelnosti vymMlané pohledávky pro exekuci
nucenou dra:žbou nemovitosti či s. 14724.
dobrovolná: -předpokládá -dohodu spoIuvlastnJ1ků i o dražeb.nich podmí1n!kách;
,není-li této dohody, jest třeba pra'Voplatného rozsudku na zrušení spoluvlastnictví podle § 843 Q. z.; stanovení dra,že'hních podmínek přísluší
exekučnímu soudu podle záslad nesporného řízení; pořad práva pro
určení dražebních podmínek jest vyloučen Čl s. 14542.
vnucená nemovitosti: § 140: ikupitel věci koupené s výhradou práva vlastnického pro prodavatele nemůže I;lýti odsouzen k vrácení věci' té prodateli, byIa-li podle § 140 ex. ř. věc ta pop.sána a odhadnuta jako pří
slušenství nemovHosti, aniž byl;a vyloučena z dražebního řízení o nemovitosti čÍs. 14769.
§ 151 (3) ex. {'.: při venkovských statcích nemúže býti navrženo opě
tovné z.ahájení dražebního řízení před uplY0'lltim pÚ'11 roku od dražebního
roku pro žádnou pohledávku čís. 14269.
§§ 154, 155 ex. ř.: »škody jinak obmeškáním vydraž'itele Zlpúsobené«
jest vymáhati ža,Jobou u exekučního soudu; dokud není te·oto ža'lolbní,
nárok promIčen, nelze obmeška1-ému vydražiteli vydati vadium, leč SDUhlasl-li všichni účastníci čís. 14104.
dražební řízem.,i lze po pOVOlení opětné dražby z'ru-š-iti na návrh vymáhajícího věřitele jen za souhlasu všech osob jmenovaných v § 154 odst. 1
ex. ř. čís. 14216.
obmeŠlkan)' vydražitel ručí podle § 155 ex. ř., t,řehaže -byl zbaven svéprávnosti, sta-lo-Ii se tak teprve po pravomoci -příklepu a po uplynutí

zák.

čís.

Ihety v níž mělo <11ejvyšší podáni jím b},ti za.pra~eno; ot~z~u, zda O'b~
m~šk'allý vydražitel byl nepřič:~~ý. již v y době pr;d V!?aOl~~nesenl
o zbavení svéprávnosti, lze reslŤ1 le'~vporoadem y~rav~ Cl S. 1
v:,,'_
e ekuční soud není oprávněn, aby vente'1um urcll lhutu ·-k wpla:tnem na
:rady škody pořadem ,prárva čís. 14555.
'o. v
y
vk I'
exekuční soud urČ'uje z mod Uřad~ i .náhradp ~~~ku, lez ,m;J obmv~~l a: ~
v dmžite.] podle dražebních podmlnek z neJvysslh,o podaUl, o~, pn ep
ar do složení zapl!atiti; ta'ková určená úroková iJ1ahrada naleZl do rozdělované podstaty čís. 14713.
,
. 172 ex. ř. (pasl. odst.): nevztahu~e se na út~atovou ,P0?ledavku
~právce Iko.fliwursní podstaty; rozh;od."utí kon~Ul:sOlho komlsa}e po~l~
§ 50 odst. 3 konk. ř. má ~ý~. vyžadano exe:kucnlm soudem pred vy
ním 'rozsudkového usnesem CI s. 14310.
"
v', y
b nastaly následky op-ome.nutí přih.lášení yv~řejnych -daTek, stacI, ze
~Y'1a dražba nemovitosti veřejně vyh!áš:na. C l~. 14526.
,',.
§ 183: polkud nabyl vydmžitel rvydra'zemm I vrav, do pozemkove kmhy
ne-za\psa-ných či s. 14191.
.'
b
§§ 195 196: ustanovení § 196 ex. ř. neobmezurje a01 n~vyl:ucule, a y.
předraŽitel ve 14denn!}h.ůt5;': v témže 'předpisu stanorvene, I/loemohl svul
dřívější předražek zvyStŤi CI s. 14107.
."
,~. y,
při předražbu mohou podle uváleni soudu ]ak?v pS,tota by tJ ,~nlP~r:ny
též vkladní knížky domácí spořitelny, hospod~rske neb,o ll?~ Zl~~;{
neb i jin)'fch peněŽních ústavů v § 56 c, ř. s. QeJm:no~an~ch Cyl s.
" .
200 č. 3 ex. ř.~ dražební řízení lze po .povolem 'opetne draz,~y ZifUglt~
,~a návrh vymáhajícího věřitele jen za souhlasu 'vsedl osob Jmenova
ných " § 154 odst. I ex. ř. či s. 14216.
.
§ 207: odkladem dražebn,íh,o ,,~oku, ~o,dl'e § 3 oost. 2 zák. čís. 1/33 sb. z.
a n nezrušuje se dmžebm nZelll Cl s. 14473.
.
209: exekuční soud nesmí v rozvrhové~ řízeni rozho,dnoutI, zd: v,pn~lášená pohledávka za ,podstatou 'VztahUje se na :podstatu spoLcnou
či zvláštní čís. 14643.
"
210: na útratovou pohIedáv,ky správce ko-nkursní godstaty neYzt~h~j~
§
. § 172 nosl odst ex ř a §§ 2·]0 a 211 1'0s1. ods.t. ex . . ,
'l-'"
••
§ -O d t 3 konk ř má
se ustanovenI
rozhodnutí konlkursni'~'Ů, kOlllsdare ve>; S;~rSyl~ání~ r~z~ri1O'vého u'snesem
býti vyžá~áno exekucmm sou em pl e
I
čís. 14310.
,
.
hl d· ky
. § "O d t 3 konk ř vztahuje se i na utratove po 'e av,
ust~novekm ,lr .J ? pSoctstaty kte;á s exekučním prode,jem a f.Ozvrhovym
spravce ' onl1\.ur~~1
~ ,
'
s
řízel?írn
n,eSo'lls"tiuSp' nC'·'k'a . 1,14r~~~su účtovati po,stoupenou pohledávku při
v
opraV'11em po Vy; , ,
"
rozvrhu nejvysslho podam c t s. 14536.
,y
za nMežit)" doklad nedop'latků Ipojistného podle zákonva C1S' ~~!~24 ~b.
,
v, "k
čís 184/28 sb z a n ve znen: vy 11 as y mm.
z. a n',v(v:~znem za: o,~a z'; u. a v úpr~vé vládni-ho -nařízení Čí~. 1l~/34
soc. pece Cl)S. 1"'~h5/1,~8 SI, 'h 'k rozvrhu výtěžku z prodeje ,nem.ov1tostt lze
sb z a 'll pn Ilasenyc
'f
barni k tomu
poklá'dati 'jen listinu vyda.nou v pře.depsane ,orrne OSOl
oprávněnými Čl S. 14626.
"
"t á
Y'h<' ~ka d-lužn' ch daní berním úřadem k rozvrhovemu roku, opa re~
~~ld~~:y dvou úr.ední~ů vb,elmího úřadu a j~ho úředním razítkem, vyhOVUJe
p.ředp,j,su § 210 ex. r.
s. 14694.
. .. ,
' .
jlos!
řevodní poplatek jest př-ikázati z vnejvysslho podam za ,~eq1ovb, l-li
p 1 r 1 I' v
1, dražebnímu roku, ac nebyl UTcen co do vyse, a
y
b~hl~Š~~ a~e~o~vrhovému roku částkou určenou platebním rozkazem
~Y'daným po dražbě čís. 14816.
., ...
213 ex ř' afiuity starší než tříleté po'Žív.aji pořa0 1 J1StI?y" -PIOIkU~v.,:lr=
§.
• I:'
dle § 1480 obč zák' k tomuto promIcem Ize pn 1 1
JSOU prom ,ceny po'
. ',
Y'

Y'

y"
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žeti)en k námitce strany; nevz-nesI-li účast 'k
. ",' . .
'
z duyodu promlčení, nemúže tak 1I~' 'f tni .protl pnkazam anuit odPOr
14413.
Clnl I eprve v opravném řízení čís
§ 2104y (2) ex. ř.: úpadce, jehož rnemovitost b '
~~I?1~ze p~atně a,ni uzavkati dahodu podle § 21~la dexekucne }ipen~žena,
Je/ltl.,S Ol, souhlas; k tomu jest
rávn~'
o ~t. 2 ex. r., ani p-ro~
v

'Vrel-lI spravce Ipodstaty s knihovn:

káží její platnosti, že 'úpadce nebyl
nebyl přítomen čís. 14202.

II

_

•

vV~~.JJen spravce podstaty' uza~

~~fl e ~m takovou dohodu, I~epře ..

v

amen o rozvrhovém roku, a že

§ 2l? ex. t·: úroková náhrada určená
dl
rozdelovacl podstaty čís. 14713.
po e § 155 (2) ex. r. patří do
§ 2!6 čís. 2 ex. ř.: exekuční poplat k "
.
stMsích než dvouletých m'
'.
~-, .JSOUCI pnslusenstvím dani ne
d Yd'
" a s mml stelné pořadí přednostní čís, 14?62
an., o'!TI0VnI a pozemková z .nemovitosť kt ,.
~ ,
?OStIil~J: ,celá jednoho každého ze spolu~last~~~)est. ve ~pol~vlastnictvÍJ
IdeálO! castI nemovitosti přikázaN celo Y' tik u a Jest.JI -'?EI vydražení
čís. 14262.
II cas ou z neJvyssi.ho podáni
Y'

v

přih!ás~-li berní úřad ik rozvThu v' téžk ' . , .
. .
pohleda'vky státu -na celé 'lle movit6sti :ku 'I~a ldyealG!.vP?loVICI nemovitosti
n-ostním podle ~ 2116 čís?
v
. ni ovne z<1']lostené v pořadí předst' t . h d - '
. - ex. r. a Jenom z toho d" d
va.u Ul, ra y jeho přednostních pohledávek _
V,v U'vo u .. se dostalo
radl kmhovním nebylo dosta:l-o nemůŽe s ' na ~-e'Z~:?y s~ Jl11ak v po-,
sv-ou pohledávkou .na prázdno 'domáh t;
zadm, ve~'ltel, Jenž vyšel se
pO,dle § 222 ex. ř. v poř3!dí knihov:ního az~'~š~'~O;re~l nahra-~ní pohledáV'ky
statu na ,druhé -neiProdané polovici t' y J em pred.n~s,tmch pohledávek
,
eze nemovltostt CI s. 14371
kostel-nt 'konkurenční Ip-řísp-ěvk
V~"
vnhu nejrvyšší-ho IpodánÍ čís. \4;~~~Zlvall !prednostního pořadí při fO.zvkladem zástavního práv'a pro převod '
v,oIen záznam zásta\~nÍho práva nepře~1 :~'Platek, rpro vněi,ž
byl po~:láVl~ám soc~álního pojištění lze' ' řizna ~ ~IJ: Se _pr~mlc:TIl ,C.1 s. 14598.
p,rved..nos~n~_ 'P?-r,~dl Jen tehdy,
Jesth nerr;ovltost s!oUlžíIa úp'lně n~bo ,
podroibenemu dani výdělkové čís. 147blevazne vydelecnemu podnikání
obecní dávka z .nájemného a papl tk
.
~"
~~etí (§§ 38 a 28 záJk. čís. 32g/2~1 ~b za pouzlvaní stok a za odvážení
c~s. 143./22 srb. z. a n. a dodatek s,. z, a, ,n.~_ d'Ů'da!~k IV. vlád. na-to
.prednostního, pořadí při -rozdě-Ien' I: c~~'hvladnl~O :nanzení) nepožívaji
14789.
I nejvYSSl o podanl Zia nemovitost čís.
převodní !poplatek jest rpřikázati z ne'v šV'h
' ,
ohlášen k rozvrhovému r-oku částkoJ y, s~ o podafl! za nemovitost, byl-li
'll urcenou platebním rozkazem vyda:ným .po dražbě čís. 14816
čis. 4: exekuční zástavní prá~o r d b t'
ce~ím P?hledá;v;ky; usta-novení § \ ~~' Yl ~ TIa "nemovito~t :~-n~ká z~pla
pra,,:u, zastavním; přih1áška takové IP~~~'d ,Z~~(. neplaŤ! pn- eX~kll'~~~ím
PO?<:-?I 'mohla by přivoditi iejí p!řiikázán' . av
v,k r.ozv~~h1?- .~neJvysslho
k ]e]lmU výkupu podle ~ 1422 00'c'
'k 1 J~n, oslo-II pn Je:Jlm pilacení
,
- . za . Cl s. 14223
P?,S1. vodst.: l11áklaJdy be-mí exekuce 'Vz-n'kl'
_,:,
pnslusenstvím tohoto a 'požívají 'n' 1 'v~ vymahall1m poplatku, jsou
za- nemovitost ste}ného pořadí, je -l~os~~npn _~ozvrhu nejvyššího podání
nk~ exekucí plaHl již ipředpi; § 5 zák ~~" Z6~jV ,době provádění správplatIl :v ,době, kdy útraty správních ex~:kc~s", 33 ~? ~. a n.; stačí, že
byly ~p'latněny v dražeb-ním řízení čís. lC~2baiko pnslusenstvl poplatku
predplSy § 216 odst. 2 ex ř a § 18 IID'h
:1
tříletým zadrženým a opětujicím se dá n~: za~". ,p.olkud. . 'P~skytu.j! jen
s-amym, se nevztahují ma anuit . '
v. am s ~lne poradl s pravem
,pořadí j'istiny, pOIDud nejsou 'prro~IIČ~- a.nult~! st§arsl nez tříleté požívají
muto Ipromlčení lze přihlížeti J'en k n ~y 'tPO e
1480 obč. zák; k toaml ce strany; nevznesl-Ii účastník

f

v

•

yž
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J

proti přikázáJní anuit odp-ar z důvodu promlčení nemůže tak učiniti teprve v opravném řízeni čís. 14413.
'
námkum ze smlouvy pro p.řípad, že hy předčasně splacena byla pohlé~
dávka knihovně zajištěná, přísluší stejné pořadí s jistin.ou i tehdy kdyi
nejsou vloženy do knih čís. 14413.
'
smluvní pokuta nastupuje na míste práva samého a musí býti přikázán-a
z -nejvyššího podání čís. 14413.
§ 222 ex. ř.: přihlásí-'li berní úřad k rozvrhu výtěžku za ideální polovici
nemovitosti pohledávky státu 'na celé nemovitosti knihovně zajišténé
v 'po'řadí ,přednostním pod.Je § 216 čís. 2 ex. ř. a jenom z toho důvod!!
~e dostaIo státu úhrady jeho přednostních pOhledávke, na 'než by se
]J.Oak v pořadí knihovním ,nebylo dostal-o, nemůže se zadní věřitel, jenž
vyšel se sv'ou ipohledárv-kou na prázdno, domáhati stanovení náhradní
pohledávky podle § 2,2? ex. ř. v pořadí knihov-niho zajištění přednostních
pohledávek státu na druhé nep-wdané polovici téže nemovitosti č i s.
14371.
náhradni nárok <podle čtwtého odstavce § 22Q ex, ř. nemůže uplatňovati
věřitel, jenž vyšel na prázdno proto, že při rozvrhu výtěžlw jedné ze
spoluzavázaných nemovitostí byl :nemocenské pojišťovně přikázán Vi::
výsadním po.řadí nedoplatek na nemocenské ,po:jirŠtění, přtpactající na
všechny -spoluzaváza:né Inemovito.sti -č í s. 14208.
jinak viz hy pot e k a s i m II I t a 'n n í.
§ 224 ex. ř. viz 'h y P -o t e k a :k a u č ,n í.
§ 227 ex. ř.: zřídi,l-li sp.olluvIastnik nemovitosti bez souhlasu druhéh0
s·poluvlastníka v~'měne'k i na cástech, k nimž mu ,nepříslušelo výhradné
právo. s nimi -nakládati, jde v příčině těchto částí ° ahsolutní neplatnost
zřízení výměnku s hlediska hmotněprávního; význam ťeto skutečnosti
p"ři rozvrhu nejvy,ššího. podání dosaženého při exeku-čni dražbě nemovitosti čís, 14362.
§ 231 ex. ř.: na Ipořad práva jest odkázati jen účastníka vznášejícího
Ddpor, rr-d,k-oliv účastníka, proti jehož přihlášce se vznáší oQPolr; odpoľovatele (postu-pnik-a) ne'lze -odkázati, by svůj ,nárok uplatňoval žalobou
podle § 37 ex. r, čís. 14117.
§ 236 ex. ř.: žalohDu z obohacení nelze zrušiti právní následky pravQplatného rozvrhového usnesení, šlo-li -o pohledávku, jež byla prohlášena k mzvrh-orvému roku a -o níž a o jejímž pD:řadí bylo. p-ravoplatné
rozhodnuto v roz:vrho-V'ém usnesení čís. 14272.
§ 237 ex. ř.: pO'kud nabyl 'Vydražitel vydražením i ,práv, do pozemkové
'knihy nezapsan~:ch čís. 14191.
Dražba vnucená ntotivých věcí: pro rozdělení výtěžku -za svršky, jež jsou vesměs
zatíženy týmž přednostním zástavním právem, jinak však jsou zabaveny pro různé 'věřitele, a jež byly zároveň -pr-odány, neplatí sice ustanovení § 222, ex .ř., než přes to je výtě-žek 'dosažený za všechny s:rvšky
rozděHti ,na 'podstaty, sestávající z výtě'žků za s~ršky, zalb-avené pr:o jednDtlivé věřitele a p'ř~káJzati pohledávky, zajištěné na všech sVrfšcích,
z úhrnného výtěžku a pohledávky věř-itelů z.ajištěných jen -na jednotlivých podstatách ze zibyflků připadajících na jednotlhré podstaty čís.
14196.
zmatečifl'ostí podle § 477 čís. 4 c. ř. s. není, byl-li o terminu InucenéhD
prodeje svršků uvědoměn povinný osobně a ne vykázaný právní zástupce povinného čís, 14338.
úéi,ne!k výhrady práJva vl'astni-ckého, byla~li věc, prodaná s touto výhradou' exekučně prodána a výtěžek byl vydán věřiteli, pro jehož pohle~
dávku věc byla z-abavena čís. 14476.
dal-li exekuč-nÍ soud vyhlásiti dražbu movitostí v místním časopise, ne:mŮ'že se dražba platriě provésti v jiný den, než který byl (byť chybne)
udán jako den dražby v tomto časopise čís. 14779.
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společné věci (§ 352 ex. ř.): v říz'
.
.
,
ex, ř.) čí 5, 14308.
enl pl ah oSmldel1fll rekursní lhi'tta
dobro~Oll1á 'dražoa spo'Ječné nemov't :
vlastmků i o dražehních podmínk' h 1 OStl, predpoklada dohodu
tře.ba pravoplatného rozsudku ~aacz~u'~en}-1i této dohody, jest k
v

' .

I

obč. zák.; stanovení dražebních pOd~1~~kSiPO}~fl~~tnictví podle § 843

podle zásad nesporného řízení' po'řad

•
pns_uSI exekučnímu soudu
minek jest vyloučen čís. 14542
prava pro určení dražebních pod~
Jl)robný živnostník viz ex e k II C e (§ 251 '.,
6
'
Držba' I v l . . . .
C1S.
ex r)
. S llze'unosti jest sice mož,ná, arvšak nemů.ž
: .. ~.
nostec,h vy,konávána pachtýiem »ve vlast:., by? .pr~ .poz~m~0v.ých S!užeb_
:rla~t~lka; o vVYk~mává-li pachtýř obsah oze:: J~ene«! nybr~ jen jménem
J}l~ene, muze hm nabýti dTŽIby této slu Prb f.o~e s,luzebnosh ve vlastním
c I ~~. 14079.
ze mos I JelI jako osobní služebnosti
faran nejsou svéřeny věci kostelní 'en d
' ' ,
driJby práv!lÍ';TI zástupcem koste,la j~ko v?as~~~~ro~~nl' ný~r~ te~t ve výkonu
~,a ~clltO veCI Cl s, 14213.
kdy opravnuje držba služebnosti (!}Jr'
smlouvy čís. 14464.
ava POZIVaClho) k výpovědi nájemni

Ob~Y,slná: ~epocti\'ý držitel vk,ladní ,Ik'nížk da"ne v,v..
,
zay.azan k nahradě i·nteresse vlast/níku tét
vent~h. do zastavy jest
lllZ k
drzltelem nepoctivým jakmile mu byl dO v
Yv; pochvy držitel stává se
drží čís. 14327.'
a orucena zaJoha na vydání věci j'JŽ
Dř' '
,
lVI: by']o-li prodateli dáno povolení k v kácen' dV
pomě'noř menším než bylo ve smřo ' v 1 ~ reva ~a. stojato, v rozsahu nestoupit o.d smlou~y pro dodatečně ,na u:~ predp()[~ladano, může kllJpite:! '00Důchod invalidní VI'z ,p.o j' I' s' t e' In 1' ,P e n Sl..Jsni~ ou
nemoznost k plnění čís. 14406
s
" 1 . .
•
J!)ůchodová daň viz daň důchod
'
,oc-Ia·nl texekuce).
Jl)u h
.
o v a,
c ovm správa: k o n g r u a viz tam' e
Jl)k't'l
z,
u a c~.: ,~ůže být předmětem koupě čís 14746.
vlztezlosy.
.
Důkaz: v y' s oJe c·h e m t'
'
,
v
Slanvlzvyslechs"
z k 'o u s k o tl k rve viz o tec n e man Ž ~ \ ~
z 10 a I e c k Ý vjz Z.)1 a'l e c.
(y.
D~vní práce viz Ipod,jště'ní pensijní.
Duvod rozluky viz r o- z I u.k a
žaJobního nároku viz z"m ě 11 ,a Ž a i o b y.
Držba

t

ov

-r _.

Edice

~polečné listiny (dopisů) (čl. XLII. uv. zák. ok c. r',

Jevo va c í.
s.) vi~ pří s a h·a vY"7
Erár viz stá t.
lExcindační žaloba vi!Z Ž a.\ o b a p ,o dle § 'j7
'
Exekuce'
t .
ex. r.
. 'pro I nezamestna.nému (z'k ';, 34
oezaměstnanost.
a. CIS.
/34 sb. z. a n. a j.) viz
,prot,i zemědělci (zák. čÍs. 33/34 a' b '
.
., v
z mat e Č 'TI. G S t ex e k u ční hoř í z e ,J. ~ . tZ. a n.) VIZ zem e de,] e c.
t 2 za'ko.na
'
n I 'VIZ a mže '. .
Podle
' , § 5 ,o ds,,
čís. 240/24 sb z
;p?:hie~~ávky, které v'znikly prřed přiročím ~ . ka TIk nelze vestl ~:xekuci jenv,pro
Pn-roCl .nesHhá pohledávku pro niž přÍS'luv~ ?~:t ~l:-S-U ,?y nálezely do 3. tndy;
kojeni čís. 14075.
'
~
Sl Ven e 1 prav;o na oddělené uspoMo-ravSlko-s:JezSlký zemský fo-ud .e'lt o' ' v
.
bytí útrat za ošetření 'Ve veřej'nJ ;em:~ra~~en 'JlavoJ1hno~t.i exekuci :k vydo14380.
COl Cl na Morav~ a ve Slezsku čís.
.přípustnost exekuce proti majiteli sOll'krom'
.
,
,?a ,~ohle~ávky příslušející mu za léčeJlí v t\ nemocll1c~ .s p'tav~m .;~řej'llo~ti
nteh mUBI býti dána možJlost vyjádřit'1
e o ~emocn.lcl: vymahaJlclmu ve,podle čl. XI čís ? z.1;kona čís 123/23 sbe o projevu oKresního úřadu daném
'<>.
,
S . z. -a ,no čís. 14653.
v

'

J

nemožno se domáhati žalobou podle § 39 čl. LIV:1912, zrušení exekuce, vedené na základě platebního příkazu čs\. zúčtovacího ústavu, vydaného podle· § 7 nař. čÍs. 224/24 slb. z. a n. a čl. 13 úmluvy čís .. 55/30 sb. z. a ll.
proto, že dlužník je na základě pravoplatně schvá'leného vyrovnání povinen
platiti jen kv-otu (kterou zaplatil) s\'ého závazku a ne celou exekučně vymáhanQu pohledávku čís. 14471.
§ 1 ex. ř.: na,řízení o vykli'Zení vydané podle § 125 stavebního řádu pro
Čechy ze dne 8. ledna 1889 čís. 5 z. z. čes. obecní radou obce jako
stavebního úřadu první stolice není exekučním titulem, i když okresní
úřad potvrdil jeho vykonatelnost čís. 14341 .
neobsahuje-li exekuční titul podle § 63 vyr. ř. závazek pla-ceni úro-kú
ode dne dospělosti nezaplacených splátek, nelze exekuci k vydobyti
úroků povoliti, byť i vymáhající věřiteI měl na (ně pod:le hmotného
práva nárok čís. 14141.
čj's. 2: útraty odvolacího řízení 'ne1ze podřaditi pod 'útraty směnečného
platebního 'P'říkazu, jenž by byl titulem podle § 1 čís. 2 ex. ř. za podmí.nek § 371 čís. 2 ex. ř. pro povolení zajišťovací exekuce čís. 14575.
čÍs. 12: nařízení o vykliz'ení vydané rpodle § 125 stav. řádu pro Cechy
ze dne 8. 'ledna 1889 Č. 5 Z. z, čes. olbecni radou obce jako stavebního
úřadu !první stolice není exekučním titulem podle § 1 ex. ř., i kdyl
oIkresní úřad potvrdil jeho vykonatelrnost čís. 14341.
§ 3 ex. ř.: neobsahuje-li exekuční titull podle § 63 vy,r. ř. závazek k placení
úr.oků ode dne dospělosti nezaplacených splátek, nelze exe:kuci k vydobytí ,nároku povoliti, byť i vymáhající věřitel měl poďle hmotnéha
práva na ně náTok čís. 14141.
uplatnění věcného ručení za dávku z majetku podle § 62, zákona čÍs, 309(
20 sb. z. a n . .nemůže se. státi přimým exekučním zákroke'm proti novému v'l:astni:ku nemovitosti, nýbrž teprve zvláštní platební výzvou ve
smyslu prováděcího ,nařízení čís. 463/20 sb. z. a n. (k §§ 621 ,příp. 61
posl. ,odst); je-li exekuční náv'rh opřen jen o platební výzvu, znějící na
bývalého ViIastníka nemovitosti, 'ne'ize mu vyhověti ,čí s. 143-18.
§ 4 ex. ř.viz příslušnost.
§ 7 ex. ř.: proti státnímu zaměstnanci nelze vzhledem 'k ustanovení zákona
ze dne 9. listopadu 1933 čís. 205 sb. z. a n. povO'liti exekuci pro výživné
splatné 1. května 1934 na návrh podany již 4. května 1'9(34 čís. 14169.
§ 9 ex. ř.: uplatnění věcného ruč'ení za dávku z majetku 'podle § 62 zákona
čIs. 309/20 -sb, z. a n, nemůže se státi !přímým exe'l~u:čníiTI záhoke~
proti novému vlastníku nemovitosti, nýbrž teprve zvláštní platební vyzvou ve smyslu prováděCího nahzení ns. 463/20 sb. z. a 'no (Ik .§§ 62,
přup. 61 p-osl. odst.); je-li exekuční návrh opřen jen o platební výzvu,
znějící na bývalého vlastníka nemovitosti, nelze mu vyhověti čís. 1431R
§ 11 (2) ex. ř.: .na zákiladě exekučního titulu proti ve,řejné obchodní -s.pole~
nosti lze povoliti exe1kuci přímo na jmení společníka, který před podaním exekučního návrhu ze společnosti j,iž vystoupil, jen tehdy, byl-li
povi·nný v době vydání exekučního titulu ještě jejím spO'lečníke-m čís.
14084,
§ 15 ex. ř.: hyla-li proti obcím nebo ústavům uvedeným v čI. Xl zák. čís. 123/
23 sb. z. a n, ,navržena exeku,ce na movité věci bez bli,žšiho označení,
jest exekuci povoliti a teprve po jejím výkonu - ale ještě před jelha
schválením - požádati okres'ní úřad o rozhodnutí, zda a pokud je exekuce na zabavené movitosti přípustna bez újmy veřejných zájmu čís.
14434,
§ 17, 18 ex. ř. viz příslušnost.
§ 35-37 ex, ř. vúz laloby paule § 35-37 ex, ř,
§ 39 čís. 1 ex. ř.: ne;vyžaduje se, aby neúčinnost exe'kučního titulu byla. vyslovena ,rozsudkem, stačí, byl-li j.inak prohlášen za neúčin-ny; zastavl la-Ii
ústřední sociátni 'Pojišťovna po léka,řské pr.ohIídce vz,hledem k změně-
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ll)'m zdravotním poměrům v', I

sudek P?jišt'ovacího soudu,

.

'.

vVm~~~,j~~y~hdnlhoo důchodu,

stal se tím

~~ut~~vem zá~ladě, berzpředmětným lČ ~ntolt~hod a za1ložený na
• nebyl-Ii :povinny v exek, ~ , _ J ~~
8.
(vl. nař. čís. 142/34 sb z
UCll1l!1 navrhu označen jako

CIS.

návrhu navrženou exetkuci

~~1.\-:e} Soudce pod-Ie .obsahu e~::;;:~~;;~;

máhal jejího zrušení podle § 3~o ~ís ~ .pon~ch~!i! dlužníku, aby
§§ 42 a násl. ex. f. viz o 'd kl d
.
ex. r. CI s. 14268.
47
'
a e x e k II C e
§§
,
a nasi. ex. ř. viz pří s a h a '
.
§~4e
'
.
vYjevovaCÍ
'"
x. f.: povolení exekuce navržené
d
.
kuč,nímu návrhu nebylo rpři .- po .'ie § 63 I vyr. ř. nehrání že k
~?~dní o potvrzení vyrOvnánÍ"P~~;? tJ~kO ipřílo~ha pravoplatné llsne,serrjď
]I:!mu exekučni náv1"h odjinud zn ,z ~ a "o. s'kutecnost byla soudu
§ 54 CIS. 1 ex ř.
d' r
., an,a Cl s. 14604
jménem k~ P~. kJ.?,o a: ~ vymáhaJlCÍ věřitel exeJ{Uč~í náv r h '
"
čís 14203 c )m, Jde Jen o nespráv1né označení' v'l P?d byvaIYm
v,'
.
,Jez ze vzdy Oprav·t·
ClS 3' -en'
k '"k
II
•
• ~I
1 pre az' ou povolení exeku
b
.
na yvydan! požární ,náhrady, neuvedl'-l~e.zal avem.m ~l'~lžníkova nároku
ku~mm, ~~y~hu, zda pojišt'ovací rpodmÍ~k sl~e :ymél!h~Jlcl vvéřitel v eXe_
pOJlstne Jistiny podle § 290 (?)
.,. Y neobsahuji rdo.Jozku o použit'l
sta~ení zn,O~U !postavÍ'! a že je "'ú'PI~~ ~b,n Ud~I-1i yšak, ž,e dl~ž'ník ShOře!é
~zesla yt;rave z 'dadání stavebního materfá~~l ~ ze vYm~,han~ pohledávka
?vy c 1 S. ] 4080.
znovuznzenl shoře'lé bu_
navrh na Povolení exekuce" t
'
.
~áhajicí věřitel navrhuje e~~~u~~~ltn~utl" n,ení-li, z něho'
:,1 ·na to, co pro čl!ena společenstv a c ~nsdke 1??~dy č.lena společenstva
censtva čís. 14238.
a vy tll e pn Jeho výstupu
P?k~d návrh na povolení exekuce zaba
'
,
d~m obsahu safesu, jest neurčitý čís. ~~~l~ narDlku povinného na vy_
navrh na povolení exe:kuce zabarvení n'
.
usc~ova!l~ch, jakož i nárok na v', ~tu a[~kJU na vydáni pojistek SOUdně
vati ~da!fl1, zda jde o. 1P00j~stky r~ějící Ch~o P?J1ste k nemusí oibsah-oo~mysJenou osohu čís. 14342. '
na OJfucltele ·-nebo na určitou
navrh na zabavení naturá'lních
Y'tko
jest neurčitý či s. 14385.
po Zl . II povinného Ipřesně neoznačených
~euvedl':"!'i vymtihající věiitel v exekučn'
,
Jde to- na jeho vrub čís. 14532,.
lm navrhu správně Podd'!u:žníka,
nebyl-Ii pov,i'llný v exekučním náv h
soudce podle obsahu exekučního ,r hU oznaC:€rn jako- zemědělec mel
ponechati dlužníku by se domáh .t.a~:~
II nayrz~nou exekuci pov~1iti a
c í s. 14268.'
' a Je11 o zrusenl podle § 39 čís. ~ ex. ř.
v

,v

-

viz též Požární náhrada.
§§ 65 a ~L ex. ř. viz stížnos t (v exekučn' f'
,
§§ 74 a nasl. ex. ř. viz útraty exeku
1
IZe,nl).
ce.
§ 78ex"
,: ~.: ,?stanOlVení odstavce druhého § ~2
v
"
.
"
ku-cm Cl s. 14187.
~ 4 c. r. s. platJ I pro rízel1í exe":'
§ 79 ex. ř.: p.ři rozhodo-vání o dÍiplomatiok' 'I v'
.
haagské konvence o vyh1lášení vv-k 'e za e~ltosti .podané p{)dl~ čl. 18
s~zují~iiho stranu (Ineho i:ntervenie~t~)'teiJknostI S()~d.~1Ího rozhodnutí odpredpJlSy čL 18 a 19 této kOlnvence a
v~la~en~, utr~t, rozhoduji jen
§§ 2 a 3 čl. IX zákona čís 23/28 srb nepnc?~zeJI v uvahu ustanoveni
§ 80 čís. 2 ex. ř.: má-li býti ~edena v ťu~~,~'8'~' Cl s. 14578.
sporu na základě ciz-O-zemského exekuóníh u. exekuce. kv vydobytí útrat
treba, aby byl podán průkaz že bylo žalObO- .tItu!,~ p~OtI" z a 'I. o lb 'c i, není
soudem doručeno. obeslání do- vlastu' h
~ k r!~eTIl pred cIzozemským
§ 82 ex. ř.: o návrzích ll'
I"
,JCo
rur Ou Cl s. 14594.
titu1t1 rozhoduje s-am~!~~~:n~,r~:::kk~h,ce podle c!z,ozernských exekučních
J e o soudu Cl s. 14459.

§ 88 ex. ř.: exekuční zástavní právo vydobyté na nemovitost zaniká zaplacením pohledávky; ust.anovenÍ § 469 obč. zák. neplatí při exekuč,ním
právu zástavním či s. 14223.
viz též z á s t a v tl i P r á v o v n II cen é.
§§ 97 a násl. ex. ř. viz spr á v a v n u cen á n e m o v i t o s t i.
§§ 133 a násl. ex. ř. viz dražb'a vnucená nemovitosti.
§ 140 ex. ř. viz dra ž b a.
§ 251 ex. ř.: tě'locvičné nářadí nepatři mezi věci vyúaté z exekuce, jde-Jí
o Lnářadí sloužící účelům spolkovým (sokalovna) čís. 14527.
čís. 6: i když z'abavené svršky jso-u určeny k 'Provozu filiálky dlužní'ka
(zubního technika) v jiném místě, lze použíti § 251 čís. 6 ex. ř., nevybočuje-U celková v)rdělečná činnost dhtž'níka z rozsahu drobné živnosti čís. 14127.
dluž,ník nepozbý'vá dobrodiní tím, že nemohl v době za1bavenÍ přechodně
řeme.slo- vykonávati; ustanovení toto vztahuje se -i na věci, jež provoz
živnosti jen u,}ehču'je a činí výhodnějším čís. 14539.
§ 256 e:x. ř. vitZ pro dej o v é říz e n í.
§ 259 ex. ř.: na základě pravoplatně ,povo'lené, vykonané a dosud nezrušené
exekuce z-aJbavením movítých věcí lze i po uva-lení 'konkursu na jmění.
povinného p'O'vo1iti .ikh uschování čís. 14116.
§§ 269 a násl. e~. ř. viz dražba vnucená movitých věcí.
§§ 290 a násl. ex. ř.! Ipožární náhrada viz tamže.
Exekuce na platy (zák čís. 314/20 sb. z. a ·n.): sťazÍ-Ii sí stát podle § 69 odst. 2
vl. nař. čís. 15/27 sb. z. a n. a § 150 odst. 2 'platového, zákona své pohledávky tam vytčené za zaměstna,ncem (-jehO' pozůstalými) administrati~ní cestou ze služebních (zaopatřovacích) platů zaměstnance (jeho
pozůstalých), není obmezen ustanoveními zákona ,čís, 314/20 sb. z. a n.;
žádá-li však pro takovou pohledá'vtku o povolení uhražnvací nebo zaj-išťovací exekuce soudní, platí předpisy .omezmjící soudní exekuci na
pfaty zaměstnanců, tedy i předpisy zákona čís. 314/20 sb. z. a H.
či s. 14072.
proti státnímu zaměstnanci nelze vzhledem k ustanovení zákona ze dne
9. listopadu 1933 čís. 205 SIb. z. a 11. povoliti exekuci pro výživné splatné
1. května 1934 na návrh poda~ný již 4, května 1934 čís. 14169.
byla-li navržena exekuce jen na mzdu, ne'lze do mzdy beze všeho čítati
i diety, vyplácené pov'i:nnému, pracuje-li jinde, mimo smluvenou odměnu
za práci čís. 14221.
k vydobytí útrat slehnuti a případných dalších ,nutných výloh, které
byly nemanželské matce př,iJz.nány podle § 167 obč. zák., lze vésti exekuci podle d·ruhého ndstavce § 1 zákona ze dne 15. dubna 1920 čís. 314
sb. z. a n. čís. 14224.
účinnost zabavení mzdy závisí na trvání služební sm10llvy čís. 14486.
§' 294 ex. ř.: vedl-'H v době zabaveLní své pohledávky dlužník exekuci na
základě exekučního titu1u pro tuto pohledávku, lze vykonati práva dlužníkovi z toho- zahavení vzešlá jen vstupem do exekuce na místo puvodního. vymáhajícího věřitele či pokračováním v ní čís. 14229.
exekuční zabavení pohledávky 'obž-ivlé podle § 57 .vyr: ř. čís. 357/14 ř. z.
vztahuje se na cellou pohledávku, nebyla-li exekuce obmezena na část.
nebo nedal-li vyrovnací věřitel-'Povinn~r jasně najevo ještě .před jejím
zabavením, že se obmezuje na její vyrovnací cást čís. 14280.
zabavení nároku na v)'/platu pojistek (zabavení pohledávek z -pojistek
,plynoucích) lze, 'pokud tyto jsO'll v s.oudní úschově, provésti jen podle
§ 294 ex. ř. zákazem pojišťovnám, aby dlužník.o:vi plati1y; ,návrh na po~oJení exekuce zabavením uvedených nároků dlužníkových nemusí tu
obsahovati udání, zda jde o pojistky, znějící na doručitele nebo na urči
tou obmyšlenou osobu čís. 14342.
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tře~as. byla přikázána útratová pohledá k

spravcl konkurSlll podstaty neJd
hY a podle rozvrhového
dávku konkursní podstaty ~amé e ?)e 0. Osohnl nárok,
staty rozvrhového řízení v této 'v!ZaUsCtnastnt:I-!l, se správce
d
OSl-ClS.14355
sou nemuze vydatI 'V exekučn'

§ 334 ex. ř.: vnucená správa pachtovních p,ráv příslušejících povinnému
ja,ko :pachtýři dvo'ru s přislušenstvím se ,nevztahuje 'na fundus jnstructus,
který jest vlastnIctvím povinného; lhostejno, že ,neni vnucená správa
pachto,vních práv ,povinného 'bez inventáře povinného mož.ná čís. 14108.
§ 341 ex. ř.: před vyhlášením konkursu povole,ná a vykonávaná vnucená správa tímto vyhlášením .nedotknutá, neodlOžená a nezrušená, nepřestává býH exekuč'ní vnucenou správou, podléhající dozoru a moci
exe.kučního soudu čís. 15354.
exekuci vnucenou správou lékárnické živnosti lze vésti je-n tehdy, 'provozuje-li povi\nný lékárnu s více než čtyřmi pomocníky čís. 14501.
§ 346 ex. ř.: prozatímní opatření, jímž ;b)'lJ.o odpůrci uloieno, alby vydal
navl~hovate.Ji klíče k určitým místnostem, jest vymáhati exekucí podle
§ 346 ex, ř, čís, 14298_
§ 350 ex. ř.: může-li Ipovínný jaka dědic býti zapsán jalk,o vlastník nerhovitosti jen. za současné poznámky zákazu zcizení a zatížení, nemůže
se vymáhající věřitel domáhati vnuceného zřízení ,zástavního práva podle
třetiho odstavce § 350 ex. ř. čís. 14133.
věřitel, jemuž příslUŠÍ vykonate.lná pohledávka Ipeněžitá, může již na
záJkladě exekuč'ního tiŤ'u1u, vyslovující'ho přípustnost exekuce na nemovitost povinného, vésti ,na tuto nemovitost, i když na ni není ještě vloženo .pro povinného právo vlast'nické, exe.kuci vnuceným zřízením práva
zástavlního a za tím účelem, p-rokáže ...H nabyti práva vlastnického, způ
sobem vyhovujícím § 87 knih. zák., domáhati se Ikniho'Vlního vkladu jak
tohoto práva ve prospě-ch povinného, tak i práva zástavního pro svou
vy-konatelnou pohledávku čís. 14317.
§ 365 ex. ř.: dův,odem pro zrušení vazby není, odpfrá-li uvězněný dlužník
přijímati -potravu či s. 14513.
§§ 370 a násl. ex. ř.: viz exekuce zajišťovací.
§§ 378 a násl. ex. Ť.: viz IP r o z a tím n í o pat ř e n í.

O v .

v.

,

•

dlužníkovi, jehož opatrovník tby~~ nz~m platební zápověd'

který je 'pod opatrovnictvím bYdl~lv c:zozemkSku,_ ?yt sám po,ddlu~',ik.
·'
t
'
I
V
uzems 11 C1 s 14557
Pr~pus
nost exekuce proti majitelI soulcr'
.
.
leJ,nos~i na ,pohledávky příslušející m
o~~v n~moCI:lce s právem
mahajlClmU věřiteli mus,' by't,' da'n
~ za ecenl v teto nemocnici- vy
'h
a maznost
., dV't'
,
~l o úřadu daném podle čl XI v,
, vYJa vf} 1 se o projevu okTes~
c í s. 14653 .
.
. CIS. 2 zakona C1S. 123;'23 sb . z. a n
v

§ 295 ex, ř.: stát jako vymáha'i' ·"t.
'
tvrditi a .osvědóiti likv,iditu zalb~a~o~:~~ el l~~r~~í v exekučním návrh!!
~:kre~u,ze d~ne 21. srpna 1838 .čís. 291 sb P, e av.k~ Ipodle ~VOT'Ského
JI~ k vyplate poukázána čís. 14444.
.' J. Z., am, ze pohleda"V'ka byla
narok povinného na vydání po" t k ' d .,
,~aven je~ podle § 295 ex . ./ z~s oe~ěJ?~ yne uschovantc~ m,ůže býti za~
lls~~y ZOi na doručitde; tím je~~ VY_k~I~:adu -P~~kaz,uJI~lmu, i když popOJ~I~~e'k nejen proti soudu, jenž má p, ~TI~k za a:enl na~roku na vydáni
POjlstovnám čís. 14342.
0J1S Y v uschove, nýhrž i proti
}e-:Jl ,týž soud soudem povalujícím exe:kuci
'
v., y
WJlclm ve smyslu prvého odstavce § 295 a z!I'roven, 1 uradem 'pOIuka:aby tento soud jako úřad poukazldcí
_ex, ~" ne~my formální závady,
rekurs proti usnesení jež týž soud J d v ~astoupem csl státu nepodal
lalko :~oud e~ekuc-i ipovolující'
zastoupení finanČ1li prokura1iou ne, ,vy
-pod~~hnuvšímu pOddlužníku, i kd n1 ":í 0f!1to pnpad~ treba čís. 14080:
uspesného- dovola;Ciho rekursu VYI~áhJ ~ est ~!~t, Jest uložiti náhradu
při exe'kuci na provisi trafikantovu n:t~cJo ,o v:,n.tel e čís. 14080.
d~'kretu ze dne 21. sr-pna 1838 čís 29 e pouzlh ystanovení dvorského
1 Sb;. z. s. CI S. 14514.
na'rok státního ,úředníka proti ~tát'
v~máhán pořade'm prárv~
Vymáh~í~l~zebYr:~~~ p0ill;ěru nemŮže -býti
zan k vybrá<ní; zda výpočet za'bawetl' v, • ve!"l e em, Jemuž byl přiká
p~O'ye~d:ný POukazujícím úřadem jak'o ep~~sJ: ,9 u ,chodů. státního Úrředníka,
byb reseno v;Y říze-ní sporném čís. 14553. uzmkem Je správný, nemóže
~ 29? ex. f.: proti vymáhajícímu věřiteli
Je~muz Přik,ázá'na pohledávka ze směnk '1?~o nehyOz yby;Ia za:bavena a
vsechny namitky které má Prof e 'k Yl' I?~,z.e smenecny dlUžník činiti
.'
I xe u OVl c I s. 14275
§ 307 ex. r.vVIZ
s ,J o:ž e 'n í n a s o d
§§ 308 a ~ásL ex .ř. viz p ,ř i k á zUá neí· ,p o hl e d' .k
§ 325 ex r·
d Iav y
.; ve ,e- 'J Se exe.kuce na 'nárok na: V d' , h'
,
•
(§§ 325 a• nasl.
e:x. ,ř.), jest exekn ~
y ani motnych veci
odst. 3 ex. ř. t í s. 14648.
cmm sOIudem soud uvedený V § 18

tl

y

'h

anl

y

y

v

•

y

§po3~1 ~hX' ř.: přípustnost

exekuce vnucenol'
o na mlýně čís. 14428
správou užívacího práva
váreč,né 'Právo spojené s ne
.; t'
'
kuce čís. 14376.
mOVl os 1 nem Sél!mostatn)'m předmětem exe;YJnne

ex~kuce ,na »jiná majetková ,práva« odl
,pravo aspoň co do výkonu samosf 've § ~~1 .ex. r. a dal. předpokládá
ve P~ospěch třetí osoby zpeněžiteln;t~~ zCl"'4'3tel,né a přenositelné, tedy
§ 333
•
c , s,
76
ex. f.: vymáhající věřitel nav I '"
.
záJním vYipořáda-cího podílu čl : "
[ly~ICI exekuci zabave-nim, a přiik:á
s~-Qlj,eče'llstvu byla po rpovole;t~x~k~ ecenstvda nemůže se domáhati aby
ce sou em doručena výpověcÍ' poddu povinného čís. 14238.
vYlm4~a)ící ':,ěřitel má Iprávo na zrušení
spolecmk mel toto právo čís. 14457. spole6nosti. jen, pokud poiVhmý
v

Exekuce

zajišťovaCÍ:

lze: ji povoliti podle

čl.

III. uvoz. zák. k ex.

ř.

a dvorských

dekretů ze dne 18. září 1786 čís. 577 písm. c) sb. z. s. a ze dne 24. ří}na
1806 čís. 789 sb. z. s. i 'Pro ,nárok státu pruti že'lezniónÍmu ,úředníkovi
na náhradu škOdy způsohené z1nčinem zneužiti moci úřední a braní
dalrů, již jest želIezničnÍ úřednik povinen nahraditi ipodle § 33 s1užební'ho
řádu ,pro zaměstnance státních drah čís. 14153.
útraty odvulacího řízení nelze podřaditi pod útraty směnečného platebního .přilkazltl, jenž ·by hyl titulem podle § 1 čís. 2' ex. ř. za !p()Id-minek
§ 371 čís. 2 ex. ř. pro povolení zajišťov,ací exekuce čís. 14575.

důsledky

76/27, hledíc k předpisům dvorskýCh
577 .lit. c) sb. j. z. a ze dne 24. října
lít. c) knih, zák. čís, 14616,
k zajištění peněžitých pohledávek může býti ,p.ov.aijena i úschova zabave:n)lch svršků 'Po'dle § 259 ex. ř., :jako-ž i přiká:zá1ní zwba\vené pohledávky k vYlbrá,ní, totO' však s dodatkem, že přikázání Ipohle.dávky (výživnéhO') -dosud nesplatné stane se účinným teprve její "splatností ,č í s.
14708,
na:vrhl1je-'li se na -základě nepravopla,tného rozsudku jak proti veřej.né
obchodní společnosti, tak i proti jejím společníkům exekuce zajiŠťovací
též proti osobně ručícím společníkům, jest zpravidla ,osvědčiti' nebezpečí podle § 370 ex. ř. též co .do těchto společníků čís. 14720.
ne}lze ji povoliti proti ž.alovanému, odsouzenému zéllp'l:atiti zažalo'Vanou
pohledáVkU s :příslušenstvím, »jak to .připouští vy.rovnánÍc<, i kdy.ž vymáhající věřitel v exekučním -návrhu tvrdil, že nastaly podminky obživnutí celé pohledávky podle § 67 vyr. ř. čís. 14792.
zák. čís. 4/31 sb. z. a -fl.: zajišťovací exekuci podle § 5 lze pov'OiJiti jen
ohledně dávek, -splatnýoh v jednom roce, ,při čemž .nezáleží na tom,
zda jde o dávky splatné před nebo !pO podání žaloby; Ip-Očátek této
jednoroční doby možno podtait od podání žaJlinby, jestliže k vydobytí
§§ 284-290 zák.

čís,

dekretů -ze dne 18. září 1786 čís.
1806 čís, 789 sb, j, z" dále § 38
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,splatn}'ch
§dáve~
6 Cl s. 14179,

před podáním žaloby by.la u~
,z
předp?kladem povo.Jení zaJišt'ovací exeku

pOVQ

1

ena exekuce

r

.

rejstřikové řízení viz rej střik.
podá-li vymáhající věřitel exekučni návrh
jde tu o nesprávné označení, jež lze vždy

o odk,ladu . berní exekuce rozhoduJe úřad exekuční .
,odpor proti berní exekucI uplatněn II soudu žalob I te~1Y' jestliže byJ
~, stav?e ~ 357 zák .čÍs. 76/27 <;b. z. a n. čís. 14g~1:o 'e druhého odExekucru prodej VIZ dražba prodeJ·ov' ",
"
E.t '"
.
'
erlZenl.
X1Senc~.~mum viz exe'ku,ce (-na platy).
Exkulpacn t duvody viz automobilovy' zák
d
o.n .
oprava.

pod 'bývalým jménem kupeckým,
opraviti Čí.g, 14203.
tý·ká-li se zažalovaná pohledávka podniku vedeného nadále pod Hrmou zemřelého zůstavitelle na účet 'pozůstalosti, ,není závady, by nebyla žalována
pozůstalost jako kupec pod touto firmou čís. 14356.
kdy může býH zakázáno majiteli firmy užívati 'Při označeni prodejen a
v obchodním styku jen částečného z,nění firmy čís. 145-33.
fiskus viz stá t.
Fond zemský (moravsko-slez,ský): jest oprávněn navrhnouti exekuci k vydobytí
'Ó.trat za ošetření ve veřejné nemocnici na Moravě a ve Slezsku čí-8,
14380,
chudinský: obce v čechách se základním účelovým jměním jest poíkládati
~a samostatný právní podmětj dům 'lJřipsa1ný v knize .pozemkové chudinskému fondu není ve vlastnktví, :nýbrž ien ve správě obce čís.
14712,.
forma: not á ř s k é h o s P i s II viz not á ř ,s k Ý s p i s.
přija'la-li p:ojišovna poji.šťova'cí návrh za odchylných podmínek, z;amíťla jej
ve skutečnosti a :nedošlo k ujedná'ní smlouvy; ,poji'stka, obsahující toto právně
neÚČinné přijetí, jest novým návrhem ,pojišťovny, jenž musí býti po.jistníkem
'pís'emně přijat, hyla-li ,Podle tohoto nového návrhu vyhrazena pro veške'ré
prohlášení pojistníkova písemná forma č i s, 14351.
'byla-Il~ 'písemno.st smlouvy určena vůlí stmn, platí předpis § 886 'obč. zák,
že smlouva stává se skutkem teprve jejím podpisem a platí podle § 884 obč.
zák. právní ·domněn.ka, 'Že strany před rpodpisem nechtějí býti vázány; ústní
ujedná:ní neplatí v ta~ovém případě ani jako předbčžná smllouva podle § 936
obč. zák. či s . .14401.
soudní smír v HzenÍ nesporném může býti sjednán jen 've formě prot'Ůkolu
či s. 14426.
k otázce, Jakým způsobem musí se státi projev O'kresu a zemské správnÍ"
komise, aby byl právně úč~nný ,č í s. 14684.
výpověď pojišťovací smlouvy daná ústně nabyvatelem nemovitosti ředite:1í
filiálky projišťovny jest účinná, nebyla-lri ihned odmítnuta proto, že neodpovídá smluvené ,f.ormě 'Č í s. 14833.
Formální vada (§§ 084, .85 c. -ř. s.) viz o IP r a v a ,p o d á ,ll' í.
fundus ínstructus: vnucená správa pachtovních práv, příslušejícíoh povinnému ja!ko
pa;chtýři dvo'l"U s ,příslušenstvím, se nevztahuje na fundus řnstructus, který
jest vlastnictvím PQiv~nného; lhostejno, že Inení v-nucBná správa pachtovních
práv po!vinného :bez inventáře povi,nného mož'ná čís. 14108.
Funkcionář družstva viz s p:o!l e č e"ll s t v o.
obecní: námitkou, že zodpovědnost nbeoního funkcionáře pominula uplynutím lhůty.v § 16 (6) zák. čís. 329/21 sb. z ..a fIl'. uvedené, nemů.že se soud
z.aJbývati, hylo-'Ii ,správ,nimi úřady již ,rD:z<hodnuto -o povinnosti k náhradě
škody č i s, 14347,
viz též obec.

farář: u:j'sou rIfu ~věřeny věci kostelní jen do o' ,atrová~ , "
, drzby ipraV'll1m zástupcem kosteIa jako vla:s;níka tě~hty~!z. J~~t ve vykonu

Garanční prohlášení viz z á ruč -n í V r n'h I á š e ,n í.
Geometr (civilní) vitz úřad 'kat3Jstrál.r~í.

,ce poc!e § 5 Je domáhání se

SOUdOlho stanovení nároku na v' živu'

plnění ~ něho plynouCÍ; podání~ žal' ,v~chovu nel~o ~~?'PatřenÍ, nebo
!ento, predpoklad čís. 14668.
ob) o placent Vyz'lVného je dán
JakmIle byla podle § 5 povolena za 'i t',
'
v

splatných v době kratší roku můžeJ;~ T'acI efekuce ~,zaJištěni dávek

!o,hoto předpisu jen k zaJ1ště~Í dávek ~p~~foy~ ena d a I,sl 7xekuce podle
Cl s. 14668.
nye 1 ve z'b yvaJící části roku
. pro e~e.k~ci k zajištění námku na chudinskou
§ 6, nybrz ustanovení § 94 odst. 1 nař
8/21°ctporu nep~a~l predpis
~ povolení zajišt'ovad exekuce pro v'ý~:~-~é st ~,b. vz. a n. CI s. 14741.
Jedn?~ protí dlužníku ,splatné výživné ex~kučně aCI, ~e, muse.Jo .býti již
dlem Jeho není třeba č i 's. 14726.
vymahano; .noveho pro~
l

I

'

v

,

y,

Exekuce berní: jde~li o použití výtěžku za věc,i V b
.
e ,'
dané, neléZe se podle § 382 zák ze d
l 'fflly exekuCI zabavené a prone 5 :. cervna
1927
č'
76 S.
b z.
a n. d oma'h a t i u soudu žalobou. na st't
'v
J . ·IS.
stavyního a přednostního uspokojení z ~'t~~~efll p.redno~tfllho práva západe předpis § 370 cit. zák. čís. 14081 ez, u a ,nepJatI 'v takovém pHbylo:h v zápovědi vydané za berní exek~
:,"
stát J,fko ,vymáhaJící věři~el )est OPráv'~ěnC~~h~~~~~~u z~l~~s~oSlodven~~
vy ma lanych -dam vybratI jest českos:lovnsk"
Z~I a 'Ů vYse
na ~ák!~dě rozsudku, ieh~,ž si dlužník v dDbY stat ?právn~n~ ~by vedl
k~cI ~nmo proti ,poddlužníku čís. 1421~ yl proti poddluzmku, exepredplsy o hemí exekuci' vztahují Se i ll"
'h"
"
vozi.gel a poplatků čís. 14377.
a vyma, alll dane z motorrO'vých
v. 76
vy!lucovací žalobu podle § 357 odst 2 zákŮ'
?Yla podána před uplynutím 30den~í IhlH na CIS
/27, sb. z. a 'll., jež
us t.n~)Venl tom uvedené,
Jest pro nepřípustnost pořadu práva
v době vynesení rozsudku o .této žHlobě m~O~ou I. I toehdy, uplyml'la-!i
o odporu; ustanovení ,§ 406 c v
"
en~1 'lhuta k rozhodnutí
pu~tnosti podle § 42 j. n. č í~. \:3~~~Platl 'Pro pnpady a:bsolu1ml nepiípmkaz .podle § 41 'O) knih zák mŮ'že ib' .
nabyvateli nemovitosti na ~íž hy·,l.O zást~ Y~I p:r.oveden proti ,každému
"1
vnl ..pl avo zaznamenáno či s.
14512.
dožádaný soud podle § 301 zák čís 76/2' uze
,.
jsou-li splněny formální předpook'la:dy kt ,I n;k
sal}1~statně zkoumati,
čís. 14590
'
ere za O'TI urcuJe .pro Jeho úkon
y

ol 1 t

Y'

Farru matrika viz dít ě.

•

. o vecI Cl s. 14213.

Feriálni věci viz .p ráz dn i n y 50 ll' dn í
Filiálka: ze smlouvy uzav'"
t '1
.
o
"
v,
' .' rene cen -Ta ou, nemuze by ti žalována fHiálka čís 14236·
Fmancru
prokurarura: Je-U ť
d
.. ,
..
dem poukazujícím v/~;yO~lu sp~u~ehm PdOVtO'luIIClm exekuci a záro. veň j úřa
'
d
b
ve
'Ů Ů' savce § 295 ex ř 11e' f
'1'
zava y, a y tento soud jako úřad pouk z '. ,
; " .,
pl orrna,·nJ
rekurs proti usnesení jež týž so d
,~ťJ!C~ v zasto'llpem c~1. statu nepodal
stoupení fin.a:nčnÍ pro~kuraturou n~ní
t~m~~ °přfpouaddv et~ekbu:c1v 'povo'lu.iicíi z-aFirma' d' t v
,
,
e ,rel a C I s 14080
• o' s e p n y z a vod viz f,i I i á l:k a.
.
.
y

,v

vI

,

Haagská konvence viz e x e k u C e (§ 79 ex. ř.).
Havarijní pojištění viz poj i š t ě:fl í s m I u v'n í.
Hlasovací právo ve vyrovnacím řízení viz IV y r o v n á n í.
Hmotné odevzdání viz iP ř e v'od v I a stu i c tv í.
Hodnota vh c e 'n a.
._- předmětu sporu viz. o cen ě n L
Hornik: p o k 1 a od ll. Y ob r ,a trs k é IViz tam ž e.
Honitba: zrušovací stížnost podle § 46 honeb. zák. pro čeohy jest podati ve
patnáctidenní (§ 54 (2) zák čis, 100/31 Sb, z. a n,) čís, 14451.

lhůtě

70'

ll09
1l0S
p!edpis § 68 mor. hon. zák. vztahuje se jen na šk d'
clchv,a yl,odi~~ch ho~bou a zvěří čís. 14783.
o J. zpusobene na pOZelm.·
pOUZlva1nJ deh ke vsem p'Omooným s]užb' m
~
z~n~ v?~ec v.(§ 7 zák. čís. 420/19 Sb. z. a ,~ ..
~o.;-t,be ~',a zyěř je zaká":
yam detl pn honbě na zvěř podl'e § 7 'k!! do prekrool zákaz o
1 podle § 1311 druhá věta abč zák :: Šk~~~ 4~?!19~.Sbh· z. a n., ručí
14783.
" , JIZ pn onbě utrpěly
0,

•

')2
Y'

Hory: ptedpis § 105 horního záJkona 'není donucov'a ' f f i '
.•
d~nucovacího předpisu čís. 14793
Cl
pravIdlem pravmmj
na1fok na náhradu škody .podle § 364 ~)
o
'b '
"laS!llíka poskoze;é'

,~ý~e2'í sdo1č:;~hO

.~~~~~i:onS~i,d~~~~i~mpr~~eom,sobním

ujednání, jímž se majitel propůjčky hor zavázal
lese ch těžby uhlí musí býti schváleno bá ~ Slk' ' l;~ dzanecha v horních
třeb
b'"
v'
n ym Ufa em čís. 14606
ité
u:rŠ
z~ůsobj,lá zameziti lP'ři opatmem výkonu pr~otr~~~a'k bez,pecno~tni, 0.ratření;
zalvodmm, aby prokázal že vykonával nad, ce ,e"mv.ovo ohrozelO1; Jest na
a že přes to nemohl n~b 'ti
b -1 ,doly na,l'eZltou kGntrolu a dohled
d.
~,
,.
'
Y 'R nenaJ J' veúomotStí o tom ; k:r;T k'
,
vyz~v u!e znzem zachycovačů vozíků ČÍ 8.. 14076.
,~c' 'l !C' e mlstú
kuter, Jemuž vzt.~la Šlkoda. tím že báňs1- '-mi 'ř d
okrsek 'Pro pramenitou o'blast 'gra:vita v, ,~ " ~ a y byl usc3:noven ochranný
v něm jakékf'Hv lkutání a dolování ~n~ o VD ovodll ,ohce a bylo zakázáno
báiíských úřadů á 'na základě 'vodopráv~~h~b~C na zakl~,d~ tohoto usn.esení
chyt~l~ prameny, na je'jichž oblasrt se v~tahov~~s~Ý~~a~~~I'~u~~~OV~dt'~ zao u erovo,
'nemuze se na obci domáhati 'náhrady tét O ~k orl Z
kutéře ,a 'be,z jeho souhlasu zas~hla 'Stavbou 'Sd Y d ,dův~odu, že proti vůli
čís. 14088.
I
vo, ovu u do Jeho kutacích práv
v

níků~Z~y~\K;Oo'~~~~f~~O~~nI~~,;f~~~P~g~ft~O

,

~'PoJtřeIllÍ ~na .Qch'ra~u děl~

Y

v

zel:ená hlin,lm nená'ieží Ik vyhraženým nerostům c
14176.
,polem 1.1Omí služ.e:bnos1:i Čí:5. 14606.
i s
IpOlkud Jde o zřízení služebnosti ve p s
I dl'
dekl Z'a' sebe ,a své nástupc~ v držbě k~~I:e~C,~ .o oveh~o po!e, jíž se kupitel
škody způsobené 'V pozemcích tědl dolorv~~ 1P?'~e.rnI ,ll ;na.Tok~u n~a náhradu
p~zemk'Ú'\Tého vlastnicrtví přicházející k d l,~ a }ez zakl~~~a veone z~vaze:ní
,c 1 s. 14265.
'
o fU 1 ipR'chtyrum do.J'ove míry

Hypotéka: p o zná m k a v Ý hra d y po řad í (§ 37 III. díl. nov. viz) k !ll i h o v n í
p ozn á mk a.
poznámka hyp-otekární žaloby viz knihovní poznámka.
při v n u c e,fl é dra ž b ě viz d -r 'a ž b a v n u c e -n á ne m o v i t sti.
í rolnický nedíl může býti platně zatížen Ipe,něžitým dluhem, ale jen, se svolením Státního pozemkového ůřadu; l}Jo;yolení uděluje podle § 5 vJád. ll3Jř.
čís. 451/20 a čís. II čl L vlád. nař. čís. 225/21 piřislušná obvodová úřadovna čís. 14572,
kauční:
nadzástavní právo ·ručitele, zaznamenané na kauóni hy-potéce, II níž
v době jeho záznamu byli poznamenán závazek vlastníka podle § 469 a)
obč. zák.; postavení jeho v exekuci nucenou dražbou čís. 14161.
simultanní: byla-li nemo"litost, na níž jest vtěleno [právo zástavní za pohledávku, -po té rozdělena na několik ideálních lPodílú, vzniká právní poměr podnbný simu.ltafiinímu právu zástaVinímu; Ihypotekární věřitel může
žádati zaplaceni celé pphledávky z 'každého podílu, ale může také 'kterýkoHw 'Spoluvlastnioký podil ze zástavního záva:zku propustiti č i s. 14549.
vlastnická: nadzástavní právo ručitele zaznamena-né ,na kauční hypotéce,
u níž pornnamenán v době záwaJtnu závazek vlas,tníkúv podle § 469 a)
obč. zák.; postavení jeho v exekuci nucenou dražbou čís. 14161.
ustanovení § 469 olbč. zák ,nepTatí při exekučním práiVu zástaV'I1ím ,č í s.

°

14223.
vzdal-li se knlihovní dluŽlnÍ'k :podle § 469 a) obč. zák. di,sposióníhO' Ipráv.a
s ,právem zástavním a záIVaze'k ten byl lmihovně pozrnamenán při další
úvě'rové Ipohledávce téhož knihovního vě-Htele, Jde, polktld poz,námka ta
není vymazá,na, ono vzdání se disposióního pfčÍ!v-a se zás.taVluím právem
k dohru následujícím knihovním věřitelům čís. 14288.
převod zástav,ního prárva se zamiklé pohledáNky n.a pohledálvku lnovou
lze provéslti jen knilhovině, a to i v pří'Padě, že jde o' novou pohledávku
téhož věřitele čís. 14288.
z § 469 obč. zák. nelze dovoditi, že hy zaznamenaným zástavním právem nemohlo býti ,nakládáno podle posledn1 věty tohoto paragraJu, jde-li
o záznam p,odle § 38 c) Ikniih, zák. čís. 14492,

v

porubnÍ smlouva, jíž přenechalo těžařsrt,vo do,bývání (rubáJní) I r '
,
senou pachtovní smlouvuu s prvrky ne' 11
I
..
Ul 11, Jest smlsmlouvy ~'~p'nÍ, j~:ž však v podstatě ies,f~o:':',~!;J pn;J~~mn!,- 'd~~brž i s prvkr
pachto'V:llI .c 1 s. 14265.
pre plSU o smlouve
»~'ot;:sedem« ve smyslu § 364 a) ohč. záJk
van~m
'na pozemcích škody čís. 14265. .

yr, jenž způsohí doloI',
,"
vastlll:k hor, byt i Jich

ach!"

P
osob r v,

P~~:,:oz přeln~chal ~řetí .'~sobě. (pachtýři) čÍs. 142~~.
z.a skody z dolování na 'v,llastnktví

třetkh

J'est i

~:k:te:e~.Q~~ J,~,~~~,:s~d~~~ ~~l~~~e:~:h~~yi~I~~n :!bll'tečh-nolllb škodu,
14294.

,I

''-'

slmtečnou škodu Zpltsorbe.nou při provoz o ' ,
v~nén~},
pachtýJi hO:l1ních těles čís.' 14294: vam

za

o

fU:

nikoliv ušlý
ou nedbwlostí čís.

h

-'''
or rUCI bez ohledu na z'aza vyssl mnc tze pokládati jen skutečnost jež ·nemá sV'
v,>;.
podnrku, s níž prováz nemůže počítati a .~,ž : ,
,ou pne,lnu v J;J'110VO-ZU
v,c:.ze~ .nesouvisejícími 'Č í s. 14801.
J Jest vyvoIana okoLnostmi s proHos~oda~sk~ družstvo viz spO'lečenstvo výrobní a hospo,dá,řské
Hostinsky 'VIZ InepIat'no'$'t sml,ouvy (§ 879 oh
'Ik)
,
Hromada valná viz iSrpo.lečelnlStvo.
c. za ..
Hromadění nároků viz 'Ů'iprava p.o,dle §§ 84, 85 c. ř. s.
Hudebník viz pojíšrtě'ní pensijní.
Hyperocha viz pozem,kov'a reforma (náhr, zá,ko.n c·. 329/20 sb. z. a n.).
v

Ideální podít viz s pol e č e n s tví s t a t:k U, z á s t a v n í p r á v 0, ,h Ypot é k :1.
Identita sporného předmětu viz r o z e ip řez 'a: háj e n á, r Ó'lL s.o u z e n á.
Imise: § 364 a) 'o b č. z á'k. viz h n r y.
_
jinak sousedské právo.
Indosament viz smě n k a.
Inkaso viz p o 50 tup.
Interese: nepoctiv}' držitel vkladní knížky, dané věřiteH do. zástaJvy, jest zalVazan
k ,náhradě interese vlastníku této kmÍžky; 'Poctivý držitel stává se držitelem
nepoctivým, }aikmile mU byla doručena žalo.ba ma vydání VěCI, již drží ,č í s.
14327.
Intervence
vedlejší: Jlhfi,ta ,k podám.í dovolací odpovědi vedl,ejšího iJntel'venienta po-číná se dnem doručení dovolání straně procesní čís, 14463.
postavení vedlej'šího intervenienta ve SiPoru ,č í s. 14617.
vedlejší intervenient, jenž nevstoupil se siVolením stran v právmí ,rozepři joako
stra'na, inemuž.e brániti hlavní straně, aby vzala žalobu Zlpět čj s. 14763.
Invalidní pojištěni viz p n j i š tě tl í s o ci á 1 n í
Inventář pozůstalnstní: nepom~nutelný dědic jest oprávněn ziříci se za pOzllstalostního řízení právního dobrodiní soupi,su čís. 14114.
.
'pro posouzení otá:vky, zda vkladní 'knížka paÍ'ří do pozústalOisti, newzhodu]e,
kdo má vkladní iknížku v držbě, ani na čí jméno je vystavena, nýhrž komu
:nále'žely peníze na v,kladní knížku uložené čís. 14690.
pojem hospodářského inveultáře čís. 14545.
viz též správa v;nucená pachtovních práv, exekuce (§ 334

ex.

ř.).

]me crediti: viz nabytí vlastnictví.

II !O

lili

Jatky viz p -oř ad Ip!f á v a.
Jazyk: bylo-Ji příslušniku menšinového jazYka d'
v)eho menšinovém jazyku, nebylo tím' porli~;~~e~~~ sO'U~dm t?zhodnytí jen
v

•

p~sobf tenrt~ 1!esprávný postup soudu zm<l'teČlnosll~ofr~~o Ja:~yk0.ve a ne~"

stredku -poema se od doruče-ní tohoto vyNzení nilwr II ~ _ OPl avnemu
?~10 straně k dodatečné její žádosti doručend v ~,IV • eprv~ ode dne,
Cl s. 14803.
ynzem v Jazyku státním
!přijal-li soud ža!obní OdPOiVěd' SťiOS<linou v 'az k
'" , , .
podmínek" pro :použití tohoto i'~zyka, a nařídil-Ir ú~tl1~e~sán~v~m: ač nebylo
ze 'Ůdp.Q.ve~l' byla podána včas a :hodí se k tomu lb 1l1~ J~, nam" w~hodI firn,
, '~OOlU Jedn8J~O; do rozhodnutí toho jest rekurs lPřipu[tnt~t2 í~. lnl14~;~~ po záJednaru na oko VlZ och ran a n á je m.n í k II (§ 20 (2)
'k < ,
48/
z. a 'll.).
' za . CIS.
25 Sb.
Jednatelstvi bez příkazu: § 1035 ob Č, z á'k víz p l '
,
§ 1041 obč. zák. viz versj,o in ~em
na moc proces fl!.
§ 1042 ob Č. z á k. vi'Z 'll á k 1'a' d
.
Jistina uhražovací viz draž b a v fl II ce'u á ne ruDV' t
.
Jistota: složil-li .někdo za "'h
"
. lOS ŤJ (§§ 226, 227 ex, ř,):

třetímu

cenné

'paPír/r:k~ :k~J~h~ ~~,tn_~;ns,'~ž::1ištění ,záv'a~ku

t?hoto proti

nictvím složitele, nejde o zápůjčku. sl ~'t 'I ~. le cenn~ paplTy zustati vlastcennýoh .p3Jpíru čís. 14832.
,OZl e ma pouze na,rok na vrácení týchž
'
b"
podle § 56 c. f, s, (§ 78 ex ř)' jislot
čís. 14152:.
. . "
' a muze ' yti: 'SJ,ozena i osobou třetí'
<

te:n, pro

'~oho~ byla jistota složena, nabýrvá na ní

,~~~~~o~iJe~~,~.,pr~i~~~h
,hesJ

<

byla' jistota stažena, at'

zásravmiho rárv;
záStl'vy "~áťe~~

předmět

\P~PUSttno, by bY'l~ ?lož~na jistota třetí

'Osohou s výhradou že ..
je li nes.
JI
S r{1oy~o vý:~ra~ou třetí osoha, lze' její~u ,nárv~h~n:~, z.e p~t~!u s!'Ožil:a
~-~veh, amlZ Je potfehi odkázati ji s jejím nárok~~Y~~ll1 J~stdoty ,!yCl s. 14152'.
a para oprava
složením jistoty k soudu Je po'dle § 56 c ř s
§ 78
stav.ní p'
k
d
a
- ex.:f. 'Zflzeno zal
ravo !pife metu sJ.ozenemu pro. 'nárok vz-hledelm k v'. t t
rbyla dána a ne-lze J" t t t b l '
-nemuz JiS.o a
d t'
: ..' k ",
1s,9 u U· ez svo!'ení vymáhajících věřitelů am' vy·a 1 anI Jl ~ pnemu ucel-u ipou,žíti čís. 14225.
,11
podle § 196 viz dra ž b a v n II cen á .n e m o v -1 t o st· (§ 19
u e Jisto a po uvo,!nent vracen-čl"

y

_.

' .

v

<

V Y ,

•

•

_"

•

•

v

při ~!:g~azJ~~~: it:i~SylnnYe'bté~
~kl~adhní kn~~k~ do.má~í sP~rřiteLny,6h~':P'O~lfské
, , 1 Jmyc penezmch llstavů 'V § 56 .
čís.

v

•

14257.
c. ,r. s. neJrne§ 54 Č. 2 kOlIk. ř.: služ·erb-ními kaucemi :rozumí se t, zv. nepr~,videlne' J"ilSto,ty',
jejich pojem čís. 14645.
.novaných

J{lid

řízení:

a

řád

n é ,p ok r

ač

o v án í ve sp oru (§ 1497 ob

č.

z á'k.) viz pro-

mlčení.

návrh na pokmčo'V'ání v ,řízení jsoucím v klidu, učiněný před uplynutím zákOIIlmé nebo smluvené lhůty, j-est odmítnouti z úřadu nebo k návrhu -odpůr
covu; -nestaJlo-li se talk, jde o vadnost, jež je n-~pravena tím, že druhá strana
se pustila do jedná,ní nevyiJkmu;vŠri porušení pfedpisů o 'klidu řízeni čís. 14411.
viz též prozatímní -Oipart,ření (§ 382 ex. ř,).
j(nihovnl poznámka podle § 297 a) obč, zák, víz IP ř í s ,I u š e n s tvL
poznamenání státní zá,ruky podle § 37 zák. 65. 45/30 Sb. z. ra u. nepůsobí jalko zákaz zcize:ní a zavazenÍ čís, 1432,1.
na nemo'Vi:tos1:, na níž jest knihovně 'Poznamenán zákaz zcizení a zatížení bez p,ovolení ministerswa sodální .péče podle § 53 vl. nař. čís. 16023 sb. z. a ln., nelze porvoliiti exekuci v.nuceným Vlkladem 'práv.a zástav,ního alni s podmínko-u, že- minirsterstvo sociální péče svolí k tomuto
vkladu čís, 14325,
hypotekámi žaloby: 'llsta;nolvení 'čl. II odst. 2 (2) zák. ze dne 11. 'prosince
1934 čís. 251 sb, z. a '111. o· vyloučení dalších olP,ra,vných ;proS'tředJků proti
rozhodnutím druhé stulic-e :platí též, jde-Ii IQ :poiZ·námku hy:potekami žaIOlby čí 5, 14468,
pořadí: .neby'l-H Inavrželll: výmaz práva zástavního, }e:ž hylo vloženo za poznámkou po,řadí pm zci!Zťlní ,nemovitostí, z á r o v e ň s v,kladem -práva
- vlastnického na nemovitosti, má zástarvní toto IprálVo účinnost proti na,..
bYlVatelúm nemovitosti čís. 14756.
význam IP o zná m k y v Y k o ,ll' a t e J '11·0 S t ti, vymáhané pohledávky pro
exekuci rnuceuou dražhou lnem ovitosti čís. 14724,
Knihovtú řád: § 20: vi'Z Iknihovní poznámka.
§ 29: pro po-řadí IkniholVlní žádosti je rozhadn.ou jen doba, kdy podání
došlo ,do podateLny, 'ne však doba, kdy do-što 'Podáni 'listovnímu, ,anebo
doba, .kdy listovní pmti předpisům jedn<l!ciho řádu z<llP1sal lmihovní žádost do deníku pro věci knihovní; předpis § 76 (3) j. 1". vztahuje se jen
na případy, kde ,se podání dostane Hs,t,ovLnímu o myl oe in, ni'koli 'z vůle
i-adatelolVY čís. 14273.
§ 59: viz kn-ihovrllí poznámka hyrpotekár'ní ža,lo.by,
§§ 93, 94: listtny, ·0 něž se opírá knilh.ovní žádost, malbou býti 'po formá~ní stránce přezkoumány jen podle stavu v době podá'nÍ žádosti
čí 5, 14627,
§ 130 viz stížno-st dovolací (v !knihov,ním řízení).
vklad: vkladem zástavního ipráva pro p-řev;o,dní poplatek, pro .nějž ji.ž byl
'POtv,olem záznam ,zástaviního práva, ·nepřetrhuje se promlčení čí s. 14598.
nebyl-li Inavden výmaz práva zástavní-ho, jež rbylo vl-o,ženo za pO'ználffiIkaru poř-adí IPro- zCÍizení nemovitosti, z á'f o v e ň s vklaJdem práv-a ;ylastruc,kého lna rnemovitost, má zástaW1í totO' právo účinnost proti naiby:va...
te,lů-m il1e:morvitosm čís. 14756.
viz též dr·ažba vnucená nem-ovitosti (§ 237 ex. ř.).
Zápis: zákazu zcizení a z.avazemÍ podle § 42 odst. 2 v,L. lnař. čÍs. 66(30 sb.
z. a n. není lna újmu nabytým právům předchozich mnihovních věřitelů
či s. 14321.
jinak viz k.ni h o IVn-i p'O znám k a, vlk1.a d, z á zlil a lTI.
záznam: z § 469 obč. zák. nelze dovoditi, že -by zaznamenaným zásta~ním
.právem nemohlo býti iflakládáno, podle \poslední věty tohO'to- paragrafu,
jde-li o záznam podle § 38 c). kni'h. zák. čís, 14492.
prúka'z podle § 41 b) knih. zák. může býti Jproveden prrúti každému nabyvateli nemovitoslti, lila lI1íž by,lo zástavní ,právo zazHlamenáno čís.
14512,
spravením knihov,ního Záz.naiffiU práva zástavního Ik zajištění peněžité
pohledávky ,nabývá se klniho;vního prá'Via s účinkem od chvíle, kdy byla
p'Odána žádost o záznam a vrzniiká pro opráv.něného oddělné ,právo, podmíněné spra'Vením záJznamu, kterého se vy-rovJ}.ad ·říze-ní cnedotýká a
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které lze přivésti po spravení k platnosti i za trva'nl' vy

'h
rov,nac! o
pořadí knihovni žádosti: mzho-dnou je jen doba kdy pod' , d Vl d
telny" ne v~B!k dOb:a,o kd~ do,šl'~ podá'ní list~v,nímu, a~~~o °Jo~a ok~Od~
s!orvm proti predplsum Jednaclho řádu z'3Jpsa! knihovn' Y'd '
Y llmku pro věd knihovní; předpis § 76 (3) j ř vztahuje s~ ,za OSlt ~p de~~e se podáni dostane listov:nímu o myj' e ~ ni.koli z vl~ln l~a ,grtl'Plady,
C IS. 14273.
, e z-a a. e Ovy
Knížka v~~drú: gři předr~žku<vmoholl ~o~le uvážení soudu jako jistota b' r ' V'_
JP.~steny tez v.k'Iadm knlzky domaCI spořitelny hos'Pod' ok'
b .'t 1 PX;
loZ'ny, ue-b i jiných peněž'nich ústavů v § 56 'e ř s 1~~SJ·m:..ne o ,lIhné ~a14257.
. ".
V'lovanyc Cl S.
,n.e_po~t~vy,' dditel vkladní knížky, dané věriteli do zástavy J'est a ' , k '
hrade
1 Irnt'ku t e'O'
'( k'ntz,
"k y; rpocHvý držitel stává se zdržitelem
vazan ifla, . "Int,-",.ese :rras
ne
iPOottvym,
JakmlIe
mu
byla
doručena žaloha lna vy-dáni ve'c' ··y d" č 14327.
_.
I, JIZ - rzi
ís.
čís.

14589,

.

y

braného statku zůstavá i nadále patronem, pokud mu zůstal kmenorvý zbytek
statku, a může mu ,býti :ponechána i správa tohoto o,ddě~ného jmění; vlast.ník
poz.bývá patronátu, tudíž i práv i povinností, pozbytím zbytku kmenového
statku; tento Zlbyte'k kmenového statku není vyloučen z exekuce a náleži do
konkursní podstaty; úpadce rOení opráv,noo se statkem tím 'volně Inakládati
a o něm právní jednání s údnností proti konkmsnim věřitelům konati čís.
14315,

hypotekáriní věřitel, jenž není zároveň věřitelem osobním, není
dati návrh na vy-hlášeni konkursu čís. 14509.

oprávněn

po-

Y

y

O "

odcizením vinkulované vkl1adní ílmíž,ky nebyla odcizena hodnota vYJ·ádřena'
Vikladem -č í s. 14456.
pro pa~ou.zerní ?táz'~y, zda v~l:aydní ~111íž:ka patří do pozůstalosti nerozhodu'
,k~o. ~ma vkladnt ,knIZiku v drzbe, an1 na či jméno je vystaven " nýbrž ko~eu'
:nal,ezely pemíze. na vkladní knížku u1lO'že,né čís. 14690.
a
Kolektlvn1 suůouva VIZ smlauva kOII,'ektivní (s.Južeb ')
KoUsni opatrovník v,iz o pat Ir o v n í k
ni.
Konúse rOzhodčí závodních výborů vÍlz z á v 'O' d fl i V Ý bor yi
Kompensace viz z a poč t e TI í.
Koncese: (aut-obusavá doprava osob)'
'1
obč. zák.).
v~z na Hada škody (§ 1295
hostinská vi,z I h ů t a.
jinak viz živnost Ihosti:nslká
Kondikc~ ~i:z 00 b o h a.c e 'll í ~ e z d ů vod n é· (k :)!fl di ik ce).
Kongru~. 'castky,y ~te,re vypJatj,ly ne!konw:~ální církve a společnasti svým duohovmm z, p~,usakl1 rd~tace~ paskytnute pmpodle § 5 zálk. čÍs. 122 '26 sb z a fl
z~ sta,t~1C'h pro~tredku, lUemahou býtI zapO'čteny jednostrwu;ě do ~mi, . , ;
SlJedinanych platu duchovních či s. 14570.
.
uvne
Konkludentní čin vitZ Č 1n k O' nk'lu d en tll í
Konkurenční zákaz viz oh c hod n í .p o mo ~ n í k.
koste1ni příspěvky viz dra ž lb a v n u cen á ne m o v i t o s t i (§ 216 ,č. 2
ex. r.).
Konkurs: padlle § ,5 .odst. 2 ,záko~a Čís. y 240/~4 sb. z. -a n. nelze vés.ti exekuci ·e.n
pro ypahledy~vkx, kte!,e. vznikly pred přIročím a v konkursu by ·,náležel Jdo
3. ~ndy; prI:OC} ~-~shha pohledavku, pro niž přísluší věřiteli právo na J"ddě
lene uspok'oJem Cl s. 14075.
v~řjte-I pocLstaty se může vzdáti p,řednosbního pořadí a spokojiti se s po ~
dlm l~a!TI'kurS!ních pohledávek či s. 14102.
'fa~a, za-~ladě, pr:a~QPlat?ě, p'o1V,~Ielf1é, vykoTI;aJné a dosud nezruše'né exekuce zaba~~m.~ mO'VLtyc~ ~e~I, lze 1 po uvalem konkuIisll na jmční povinného povolitI JJ:ch uSchova'Il:l Cl s. 14116.
!i'~'anční erár jest opráiVIněn navrhnouti vyhlášení konikursu pro dařl'Ové dluhy
CI

s, 14494,

p'řed vyhlá~enim G<olnkuffiu, -

pO'<tle ,§ 91, ex, no", 23/28 .b, z, a n, (§ 341
pyovo,lena a vy~olllavana vnll1cená spráwa tímto vyhlášením
ned~otl{]fl'uta, J1.~o~l:o~ena a nezrusená, nepřestává býti exekuční vnucenou
Si~ravou, podlehaJjlcl, ~?:z?r~ a moci exekuČiníha soudu čís. 14354.
doho9ya o U,hh.faz~vac! J'lstine pro vyhývámí 'Patronátních břemen není součástí
ZI~en;Z'OvacI o nzem v konkursu; patronátní jmění a s ním s ,'e' atr
na,tnl IPrá'\~a, náležejí do 'konkursní podstaty' l·e-l', na'sled;rem "P.ob1 na p 0·t ť
"
h'
' ,
'n
za mu nemo.,.
~1. o~ I" 'Spo'Jen~c ~ patwnatem stanovena uhrazovací jistina k zajiŠrtění vy~
yVaJnt patmnatu, Jde a vyluč'Ovací právo podle § 12 kOon-k. ř.: vlaSltnik za:a nasL ex .. r.) -

konk.

řád čís.

337/14

ř.

z.:

§ 29 čís. 1: »beZipIatným opatřením« může býti i převzetí rwkojemství a zří
zení zástavního plťáva; :břemeno důkazní nestihá konkursní podstatu, nýbrž
jest na odpůrci, by dokáz'al, že konkursni podstata -nebyla :odparovatelným
jedná'ním zk~ácelna čís. 14601.

konk,

řád čís.

64/31 sb. z, a lL:

§ 1: dlužniko'V·u neschopnost .plniti spl'atné záva,z,ky jest ,posouditi podle všech
skutečností 'a jest na nJ- us-ouditi, je,stliže nemá dlužník platebních prrors.tředků
a n-ejde jen 'O přechodný nedostatek těcht'o prostředkŮ čí S-. 14429.
§ 2 (2): jde-Ii o soudcovské zásta1V'llÍ právo, nr~byté za vyrnvnacího řízení
(pro útratovou IPů-hiedá",ku, j.e1ž ,nelbyi'a vyrovnáním dotčena) a lbyt.a..J1i ~r~
rovnací řízení zasta:veno a s.ouča:sně vyhlášen by.! konkurs, nelze pouzItl
předpisu § 2 (2) kon,k. ř.; !by.lo-li však 5'Orudcavského zá,s-ravního práva nabyto v pos'ledních šedesáti dnech před prohlášenim -konkursu, spadá 'Saudc:o;y:s(ké zástavní právo pod ustanoveni § 13 konk. ·ř. -a úČ'1nkuje konkurs na
vymáháJní zwjištěné l}Johledávky podle tohoto ustana.vení, padle !I1ěhož ·neLze
Zlrušiti exekuci, nýbrž jen Z1peněž'ovad řízení; musí-li však zpeněžCYV'ací řízení
býti Ipo:v.oleno z jirných dův:odů, nelze vě-řitele z něho vyloučiti, dakud jeho
.
zástavní právo nezwni,klo .č í s. 14148.
§ 3: úpadce, jehož nemovitost hyl a exekučně zpe1něže11'a, nemůže .platně am
Ulzavímti dohodu podle § 214 odst. 2 ex. ř., ani projeviti s Iní souhlas; k tomu
jest 'opifávněn jen správce !podstaty; uz,arvřel-li oS,prárv,ce :podstaty '5 knihO!Vnim
věřitelem takovou -dohadu, .nepřekáží její platnosti, že úpadce neby.I uvědo
men o rozvrhovém roku, a že nebyl .přítomen čís. 14202.
spaleČrníku, který upadl do konkursu, nepřísluší účast na Hlkvidad .spa"leč
r[Josti· lna j'eho místo nastlllPu:je správce kOonkursní Ipadstaty čís.. 14559.
§ 6: přenechal-li správce kankursní podstaty ú'P'adci UprIatňOlVianý 'nárok, jest
ve sporu úpadce 'O' splnění máro:wu prucesni saudce vázán usnesením tím,
pokud formelně vyhovuje předpisům konkursního řádu čís. 14437.
§ 8: ve sporu, přerušeném podle odst. 1 § 8 .k'Ů.ukursfl1ího ,řádu a tý1kajícím
se pohledáNlky, j~lž třeba přihlási,ti podte § 104 konk ř., lze pakračovati IP-odle §§ 115, 112 kon1c ř, jen tehdy, byla-li 'pohledáwh ",ři zkušebním roku
papře:na co do pravosti neho po-,řadí; v řízení jest přizpůsabiti žalobní ž~~
doslt stavu změ·ně.nému vyhlášením konkursu, lP'ři čemž jest možno uplatnIti
i p_rávo na addělené uspoko,jení čís. 14374.
upadl-li žall'ovaný za sporu v 1{IQ11lkurs a 'nepřihJási.1-H žalobce pOhledáV'ku
v wonkursu, může dalším sparem dO'm~hati se jen zwplacenÍ jejího- ze jmění
'konkuJ1su nepodléhajícího. čís. 14639.
§ 12: je-li následkem zábO'ru nemowitosrtí, spojený-ch s pat.r'onátem SÍ'aTIQvena uhrazovací jisblona k zajiště,ní vybývání patronátních břemen, jde a vyluč-avací právo podle § 12 k. ř. čís. 14315.
§ 13: jde-li o -soudcovské zástavní lP'ráva, nabyté za vyrovnac~ho .řízení (pr~
útra-rovou pohledávku jež nebyla vyrnvnáním -dotčena) -a byl1o-h vyro.vnacl
řízeni uistaveno a s~učasně vyhlášen byl kO!nkurs, nelze použíti předpisu
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§ 2 (2) leonk. ř:; bylo-li však soudcovSlkého zástavillího práva nabyto
slední,ch ~edesáti dnech před prohlášením konkursu, spadá SOUdcovSk':
st~~n~ p,ravo po~ ustanovení § 13 konk ř. a účinkuje konku'fs na
e
zaJl~tel1e pohledwvky podle tohoto ustanovení, podle něhož 'nelze
.

kUCl, rnýbrž jen zpe·něžovací .řízení; musÍ-.li VŠ<lJk Zipeněžovací řízení být" exe~

v1o!eno z ji:n~ch {~ů;rodů, nelze věřitele z něho- vylouč,iti, 'dokud jeho zás~!O:
pravo Inezam!klo C I s. 14148.
:vlH
§ ,27 (1):, n~ok zaměstnancův z p01iUšení z á k 'O il TI é ,nebo kratší smluvené
vy:povedm lhuty podle § 27 odst. 1 konk. ř. jest pO'hledávkol! z'a p'Odstatc,u.;
p~dl~ § 49 čís.; 2, k?ok. ř.; nám.kY,zamé~t'n'ancovy pro :předčasné zrušení 81uzebolho pomeru upadcem samym IP r e -cl rprohlášením ko:nkmsu ;náleže"
~ í~~~~e7~r podle § 54 čís. 2 kouk. ř. do první třídy konkursních věři,te'!{{
§ 3? \l)t,: »?lez:Pilat,ný m bopatřenímd(~ mŮ'ž~ býti. i převzetí ,rulkojemství a zří~
zas avn}'l~ IPrarva; '.'feIme~o ukazlll '~eshhá kunkursní podstatu, nýbrž
Jest :n~ 'OdipU~CI, by '~okazal, ze konkursm podstata nebyla odporovatelným
jednantm zkracerna Čl S. 1460l.
§ 49: rvě.ři,tel Ipodstaty se může vzdáti přednostního ;po'řadí a spakojiti se
s pořadím konkursních pohJ:edáJvek čís. 14102.
k 'P.?hl~.dávk.ám. za podstatou podle § 49 čís. 2 Ik'olnk. ř. náleží i náfklady sporu
u!ozene spravcI konkurení podstaty čís. 14355.
•
VIZ též § 27 (I).
§. ~O: rozvh9dfll~tí 'k011kurs.'l1fh~ k~misaře ve smyslu § 50 odst. 3 konik. ř. má
byh v ~ Zv ~ d a !ll: 'o ex:e k u C oll 1 m s o ude m před vydáním rozwrhového
usnese'nI CI s. 14310.
ustanove:~í § 50 'Odst. 3 konk. 'ř. vztahuje se i na útratové pohledávky správce
lkonk.UJ:SI~I. podstaty, ,která s ex,ekuóním prodeJem a ,razVlrh'Olvým řízením neSDUV1S1 Cl S. 14310.
exek~ční so,ud :nesmí v roiZvr~orvém řízení r'Qlzhodnouti, zda př,iihlášená ip'Ohledavka za podstavou vztahuje se na .po.dS<tatu Slpo-lečnou či zvláštní čís
14643.
.
,zadr~e'l:J.i si, s~rálV.ce v.'P0dstaty n,eipráv~rn peněžní částky, Jest ,konkursní
Jmf!1~sar o:pmvnen } pn l'Ů'zhodnuÍl o predlozenérn účtu mu uložiti co má
:P~?ltJ do ~QJnvkur~tll1 'P'od:s~aty i ~) námike věHtele za podstatou, že' správce
.nebyl OpraV!len Sl uhradl~l 'Sve utraty ve sporech jím ja!k'O konkursním 'SlprálVce1? ved~nych. rozhod~je ~o:nllwrs:ní komisa,ř a ne-liZe věřitele odkázati na
porad pra:va; kdy Ine111 spravce' podstaty qprávněn použíti celého výtěžJkti
podstaty Lk úhradě v.Iast<níoh IEohledávek Zla! podstatou čís. 14815.
§ 52: o 'Pořadí námku správce kon1kurs:ni 'Podstaty ITIIČi náhradu útrat zpeně
žení a ~r:zděleni z\'láštní podstaty platí první Q'dstavec a nikoliv druhý odstavec Cl s. 14136.
§ ~4 č.~~: služebními kaucemi l110zumí se t. z'v. nep:ralVidelné jistoty' jejich
pOjem 'C 1 s. 14645.
'
náro~y zaměstnancovy pro :předčasné zrušení služebního poměru úpadcem
samy-m -p ř e cl prohlášením 'kon'kursu náležejí s omezením podle § 54 'čís 2t
knnk. ř. do 'první Hídy konkursních věřitelů či s. 14768.
.
§ 55.: přec}lOv~em dafiové povinnosti ze zákona podle § 250 zák 'čís. 76/27
a ,vlad. !ll~r., CIS. 175!2;1 k § 290 ~odst:. 1 ~it. zák. ,~a dědice původ.nmo daňo
y~ho dluzmka nemem se p'Oradl dano've pohledavky v ko,nkurSIU dědicově
CI s. 14671.
.
§y 69: d!už~,ikoiV~ n~scho'Pno?t plnit.i .sl?latné záv.azky jest .posouditi podle
vsyech ~,kutec~ostt. a JeslÍ ma m USOUditi, Jestliže ,nemá dlužník platebníoh prostredku a IneJde len. o přechodný 'nedostatek těcht'Q pmstřdrků čís. 14429.
!il~anční erár jest oprávněn tUarvrhnouti vyhlášení konkwrSiu pro daňové dluhy
CI s. 14494.
§v 104: přihlášením nelze upl'atniti s účinky a s následky §- 112 odst. posl.
veta ~ § 1?~ odst. 1 konk. r. ip'0111e:dávku, která d.o vyhlášení konkursu ještě
lJl,evzmkIa c I s. 14102:.
.
~enl

§ 112: nejde-Ii o wzh~dnutí o útrat~ch sp?ru. j~l{Q ta~ových P?.dle § 114
odst. 2 konk. ř., .nýbrz o rozhodnutí o p-oradl utr.atove !Pohledavky podle
§§ 112 a 113 odst. 1 a 114 odst. 1 konk. ř., nelze použíti ustanoveni § 528
c. ř. s. o nepřípustnosti rekursu proti rOl)hodnutí d,ruhé stolice v .otázce útrat
čís. 14102.
.
§ 113 (l): žaloba o uznání pra'yosti kon~urs~í poh.Jedáv.ky patří k ~ýlu~né
příslušnosti konkursního soudu 1 tehdy, Jde-li o pohledavku ze sluzebmho
p.oměru, jež by mimo konkurs patři'la výlučně před pracovní soudy čís.
14073.
.
nejde-li o ,rozho.dnuti o útratách sp'oru jako t@kových podle § 114 ods't. 2
konlk. ř. ·ný.brž o rozhodnutí o !pořadí útrat.ové pohledárvky podle §§ 112 a
113 odst. 1 a 114 odst. 1 ikonk. ř., nelze použíti ustanovení § 523 c. ř. s. o' nep,řípustnosti rekursu proti rozhodnutí druhé stolice v otálZce útrat čís. 14102.
§ 115: ve sporu, přerušeném podle odst. 1 § 8 ko'nkursního řádu a týkajícím
se p'Ohledávky, již třeba přihlásiti podle § 104 k'O:nk. f., lze Jpokra,.čovati podle §§ 115, 112 konk. ř. jen teh~y, ,byla:l:i p'~h~edLávkv~ p!~ z,~t~š~bním ~r~~u
pClIpřena co do pravosti nebo poradl; v nzem jeSL Pr:t!zEusoblh zalo:bnl za~
dost stavu změněnému vy1hláše,ním konkursu, při čemž jest mo,ž·no uplatniti
i právo na odděle!I1é uspokojení č í-s. 14374.
§§ 121, 122: o přípustnosti opravných prostředků proti usnesením týkají,:ím
se soudního prodeje věcí, pa,třících do korukuf\sní podstaty (§ 121 konk. r.),
platí obdobně předpisy řízení exekučního :~ í s . .1432~.
,
p,ři 50'lld'llÍm prod,eji podile § 1211 konk. radu lest Je'n obdohne ,pOUZlÍi důvodů odkladu uvedených v § 42 ex. ř. čís. 14562.
.
spo:ry o :nárok na vyloučení rvěcí ,llenál:.željících ~o vk?tflikurSlll podstaty mov ,
hou tv-ořiN důvod odkladu podle § 42 'ClS. 5 ex. r. C l~. 14562.
exekuční soud iI1'ťsmi v rozvrhovém řízeni rozhodnouti, zda pnhlasena ,pohledáv:ka za podstatou vztahuje se na podstatu společnou či zvláštní čís.
14643.
.
k'
§ 124: zadržel-li si sp'rávce podstaty ne'Právem .pe'něž'ní 'částky. Jest ikon rursn.l
'komisař 'oprrávuěn i při rDlzhodnutí. o. předl:?v~e!llém účtu mu ttložJti) CO, ma
plniti do konkursní .podstaty; 'O ,namJtce ventele za podstatou, z~ spra,:ce
nebyl oprávněn si U'hraditi 'syé útrraty, ve sp'or~ch jím }a:ko v~~:}ll,lmrs'm11!- sp.r~rv
cem veden\'ch rozhoduje konlkurslOl kOffilsar a nelze ventele odkazah ,na
pofad prárv"a; kdy není správce podstaty 'oprávněn p~t;Žm celého výtěžku
podstaty k úhradě vlastníoh pohledávek z,a p'Odstatou ,c 1 s. 14815.
,
§ 127 (4): třebas byla p6kázá·na útr~tová po,hle-dávka, P?dle rO~'Vi~oveho
usnesení správci konkursní pndstat~, n~tde '}.'le~o OSOb~l narok, nyhrz, o pohledáv.ku kOlllkuTsrnÍ podstaty same, zucJistn.tl·Al se spravce konkursm podstaty ro.zvrhového íizení v této vlast'llos,ti. čís,. 14355.
y' '
§ 142: návrh na nucené vyrovnání předpckláda, ze úpadcy~ v ,do:b~ .povdapt
návrhu ,iest ochoten zúčastniti se nuceného vyc11Ovnaclho nzen,l ,~b~asne'illm
svého maje,tkového stavu; nep.ředložil-'li ip'OdrOlOnébo se~'n'aTTIu 'Jmem, 'rozhoduje z.da jest nebo může si bý!ti vědom že nepredloze'll1m sez;namu toh,o
nesp~lní předpoklady pro přípustnost návrhu na y"yro1\T:nání; z'~va J~o~ výho~y,
poskytnuté úpadci vyrovnáním, v rozpo:l! s ]~~?' ~ospO'da"rs!.~ml ?omery
nebo odporuje-li vyrovnání s:po1eónému zalm~. ventelu; Jest .r~'s'lb. pOdle rnajeťlwvých poměrů úpadcových a podle :pmvdepndobneho 'Vysledku konkursního řízení čís. 14814.
§ 151: zvIášlní výhoda čís. 14454.
Kontokorent: čím jest zalozen mezi stmnami Cl s 14693.
Kontumační rozsudek viz rozsude'k pro zmeškání.
Košerák viz :pořad p:ráva.
Koupě: :pře,dkupní právo viz .tamže.
_
jinak viz sm.JouvQ kupnl. v
.
Krevní zkouška viz otec nemanzelsky.
Křivé svědectví viz o b ,n II v ta říz e II í.
Kup viz s ITl I 'o II vak II p TI i.
, y

v'

y'

•

•
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Kupec: tyká-li se zažaio,vaná pohledávka podniku ve.de·něho nadále pod firmou ze~
mřelého zůsta.vitele na účet po!ZůstaIc'Sti" není závady, by nebyla žalována
pozůstalost

jako kupec pod touto firmou

čís.

14356.

podá-li vymáhající věřitel exekuční návrh pod bývalým jménem 'kupeckým,
jde jen o nesprávné označení, jež lze vždy opmviti čís. 14203,
Kurs viz iffi ě,fl a.
Kutací právo viz 11 o r y.
Kvota vyrovnací viz vy r o v 'll á,fl í.
-

Laesio enormis viz z krá cen í p ,ř e s po,J o v i 'll u.
Legitimace per subsequens matrimonium: přihlásilo-li se Inemanže]ské dítě z e z ák o 11 a k pozůstalosti po svém otci, jest přijati jeho dědickou přihlášku
s obmezením, že dodatečně předloží průkaz o tvrzené legitimaci pOŤom
ním sňatkem jeho matky se zitstavitelem čís. 14393.
legitimace nastavá ilPsO jure sňaltkem či s. 14498.
postup soudu při žádosti dítěte, aby 'porucenský soud požádal správni
úřady o vyznačeni legitimace v matrice čís. 14498.
Legitimace k rekursu, žalobě viz op 'f' á v II ě n í k e s IP o r u, k s t-i ž TI o s t i.
Lékárna viz s p ,r á va v n ll, cen á.
Lékař !ll e m 'Ů cen s. k é poj i š ť o v n y viz poj i š t ě rn í s O' c i á,j itl i.
Lhůta! § 904 obč. zák.: úmluva, že má býti plněno podle Hbovúle dlužníkovy, omezuje práva věřitelova více než úmluva, že se má pl!niti »podle možnosti«
'nebo »až se dá« 'č í 8. 14329.
odložení splatnosti pohledávky, až žalovaný dostane hostinskou koncesi
čís. 14819.
§ 933 obč. zák. vilz spr á v a pro vad y, o b o h a e e;r i bez d ů vod.fl ť.
k opravnému prostředku: vyžádal-Ji si pro-cesní sO'ud prvé stolice vyhotovení svého rozsudku a doplnil-Ji je útratovým výrokem, jest po,čítati
lhutu k odvolání, s nímž byla spo~ena stížnost do výroku o útmtách,
od duručení opa-aveného písemného rozsudku 'Č i s. 14267.
v d,ražebním řízení podle § 352 ex. ř. platí osmidenní reklllrsnÍ lhůta
(§ 65 ex. ř.) čís. 14308.
zrušovací stížnost podle § 46 honeb. záll<. p,ro čechy jest podati ve Ilhůtě
patnáctidenní (§ 54 (2) zák. ds. 100/31 sb. z. c. 'n.) čís. ]4451.
lhůit,a k podání dovolací ndlPovědi vedlejšího intervenie·nta p.očíná se
dne.m doručení dovolání straně pro-cesní čí 'S. 14463.
povonI-li procesní soud navrácení do předešlého stavu :pro zmešká·nÍ
lhůty k odvolání, jest usnesením jeho vázán i odvo!lací soud čís. 14613.
bylo-li přís'lušniku menšinového ja:zyka .ďoruče.no sondnÍ rozhodnutí jen
v jeho menšinovém jazyku, nebylo tím ip'OJ"UŠťlliO jeho právo jazykO'vé
a nepůsobí tento Inesprá'vný postup soudu zmatečnost; Thůta k opravněmu prostředku počíná se od dOlfLlč,e.ní tohoto vyřízení, ni!k'oliv teprve
ode dne, -kdy by.lo straně 'k dodatetné její žádosti dmučeno vyřízení
v jazyku s,tát,nÍm čís. 14803.
bylo-li dov.oláJní nejvy!ŠŠím soudem prO' opožděnost odmítnuto, .nelze povoliti navrácení v předešlý sÍlav pro zmeškání dovolací lhůty
a néplati pro ten příp3Jd předpisy §§ 146 až 154 c. ř. s. čís. 14774.
stavení: rpřerušením sporu podle -vl. nař. čís. 142/34 sb. z. a 'll. přest~r běh
:lhůty k do'volání; .Jhostejno~ :kdy bylo usnesení o přerušeni 'SpOTU dQ~1U
čeno stranám ,č í s. '14197.
, § 534 Č. 2: byl-li směnečný rp1:atebni příkaz doručen osobě již dušeVlně choré,
jesrt p'očítat.i lhůtu ode dne, 'kdy 'byl doručen směnečný rplatební příkaz
zákonnému zástupci, !byť i zřízen byl teprve po:zději Č i:5. 14652,.
§ 575 (1) c. ř. 8.: plati takě prO' žalobu 'náJjemce proti p,ronajímateIi pro hezprávné odnětí smluveného užívání části 'nájemníhO' předmětu čís. 14737.
§ 46 (2) konk. ř. čís. 64/31 sb. z. a n.: jest lhůtou práva hmotného; pro její
vÝlp,očet platí předpis § 902 O'dst. 2 abč. zák. čís. 14781.

.k _. 100/31 sb. z. a n. viz 'll es po í n é. ~ i z, e n í (§ 49).
§49za. c1 S.
"V!'·IISI]nl
68
(3)
zák. čís. 26/29 viz P o ]1 s e II I 'P ,e
.. , .
§
_.
/25'
mě s t 'll a n e c z e I e z nic n I.
§ 2 zák. CtS. 217
~lZ z a
y ' k ' ní smlouvy pro zkráce.ní přes popromlčecí lhůta na,:oku y.?a, zrus~'~~mu~zavře-ní :kupnÍ smlouvy; 'Ihoste}no,
_
lovj,nu ceny obecne pocma se,
y, y '
zda pl'Odate'i 'P~od.ainou věc y~oS'ud dr Z! C I s. ly~8?3. co dnem kd)' do'š1-o
, lhOt § 33 zá'k els 9/14 r. z. poema s'-,
kr~~:,~~!sné~~ propuštěni úř~?'I~íka, "nikoliv dnem, k~y n~116kl6 z bezdůvodného lPfoputění mohly by~ na sou~ .'vz!1eseny e 1 s.
.
vi-z též :p o j j š t ě 'll í s m.j u V !ll 1. IP e n Sl J n J.
Licence kinemat~~afi~ká Vizlki~e:n:tDo~:~,:;osti viz společnost veLikvidace: v e r e ]'n e (} b ClO n I
p
ře j '11 á.
spol~u viz SIP O' I e k.
.
y.
_
.)
orlsaha'vyjevovac\.
Listina společná (d,OPISY VIZ,
..
;se skutečnou vůH čís. 14130.
__ _
nesouhlas vttle vy.iádTené ·hshnou viz též pod p i s.
'dokud nebyla vydána kuLitispendence viz r o z e pře z ahá j e.fl á. "
Losy: smlouva o koupi losů na gplátkf. 'nem zav~)z.n~a), zákona ze d.ne 30. ,června
pi-teli nřcdepsaná lishna o prodeJ! podle §
a
1878 ,Čís. 90 ř: z. čís., 14!,4~.. y, y ob'ed:návku losů zrušuje a žac1.á vr~
oznámil-Ii kupltel prodavaJIcl fm~c, ze d' J "c' firmě ještě dříve než jí byia
cení splátky' ~, d~ošel . . li tent~. d~P~s ~rokl~;i~~ldva nedušl,o I.k wjedncrní platné
odevzdána JCJlml a.ge~ty OIu1e nav a ,
'.
.
a závazné smlouvy Čl s. 14149.
el'''h ,losech kde'žto v prrodej,ní hmluvilo-li se při ob~ednárv~e rloySU J~n jD ~vldeny jakO' předmět prodeje losy
stině, je~ byla zaslan'~ ~o 'aiem~epr,o~:jní listina novOU nabídkou čís. 14289.
sdruže'lle, byla do?atecne zas ana ří"na 1924 čÍs.. 2141 sb, z. a 'll., nelze poustanovení § ~ z~kona ze dne l,~' ~tavehní' iosy' nabízení dukátu !pN proužíti, prodala-ll hrma s a mda ~ ~I~I působ u Jaké Ihylo zakázáJno zákO'nem
deji losů jest lálkadlem pO' O: ne ,o z . ' ~
14760
ze dne 12. dubna 1935, 6s,. 75 srb. z. a n. CI S.
.
,v

Q

"

V

"

y

Ma1oživnostnik vi,z exekuce (§.251 č~s: 6 ex. L).
Mandát viz 'smlouva zm'ocnlltels.~.
y, '
Manifestační přísaha v,ilz pří s a.J~ a ym an lf es t a~ ~li l~ n í o p a t'ř e 'll í (§ 382
Manželé: od děl e n é by dll s t e viz op rr o z
čís 8 ex. r.).
'rozvod, rozlu'ka y~z.tam.že.
' , , ' o'patře.ní (§ 382 čís. 8
vý'živné zatím'lll Vl'Z pl'O'zatlm.nl
ex. ř.).
jinalk Vlez ~ V Ýž ~y ll- é.
, d YI Y, 'm podniku manželově, pl!ní povinnost uloje-li manzelka emn~ ve, v y( ~becne ~,1' nodl'" svých sil a výdělku podp0 119ženou jí v § o ~2 ohc. z~'~d ~' Yd:;::~~e: Aíž b"-y poskytovala otCI slušnou vy'Vala) a 'nemuze za to za a o
,
Y'
živu čís. 14157.
y
.. Z8!stu' Dval při jednání před ro-zhodnm
zm.ocn.:Ha-H maJ.'ll,že!~ka ;~a.fl'Ze.la, by J~ h' ,~ťPpO]' ednání nemohl nález 'rozhodmanžel vtfatil plnou mOc ne ,
'y
y'
14446
r s účinkem pro mam:zelkm
c 1 S.
.
sou d em, a
.
čího soudu 'býti dorrucen mOiuze 1
Manželské dítě: v Ý ž:i ry ,ll é ,:iz t a ~ ž e.
jin'ak viz dítě manzelske.
Manželský původ viz dít ě.
.
'
ManželstVÍ: r o z v o.d, cr- o z 1 u k a vtZ ~ ~ .m z e:
' y o
'viz v Y z I V fl e T Q. d 1 C U.
,h
Matka: !ná~o,k na vyz~yn~vací viz výživné dítěte manželske (I.
_
p'OvlInnost vyzlv
Matrika viz dít ě.
y

y

,

y

•
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Mezinárodní právo soukromé: interlo'kální právo vlz Slove'nsko a
Podkarpatská Rus.

Mezitímní návrh určovací v,jz určovací návrh mezitímní
rozsudek viz rozsudek mezitímni.
.
Měna: pokud pojistník, ujednavší v ro-ce 1906 živo1ni .pojištění na markovou rnv
německou a domáhající se nyní vypl'acení pojistné sumy v měně která b~U
v o!běhu v, Ně,me,C'~ll v době splatnosti
fOoce 1930), nemůže s~ dovoláva~
ustanovem statm umluvy ze dne 4. kvetna 192:6, ujednané mezi republikou
~:s~o,ISIove~skou a ~rál'O'v5tvím Italským 'O plnění smluv týkajících se polistem. na. ZlVOt a duchod (čís. 35/27 sb. z. a n.) čís. 14180.
?yla-h, cJz~zemská ,firma }a~ině'~~m v.tuze~ské fir:my nucena za:platiti ods~o.ctne v cl,zozemske valute, Jest 11 p~lz.nati Y'I~O~ tuzemské firmě !nál'ok na
nahradu toho, co byla :nucena zapla:tJtl, v mene ceska.slovenské podle 'kursu
z doby vzniku škody čís. 14195.
k výkladu čl. 7 f). a čL 42 úmluvy 60/26 a čl. IX A d) 2,. úmluvy čís. 34/27
sb. z. a ll.; preJudl'clelnt vyznam srpravntch wktů (prohlášení dozorčího úřadu)
v otázce měnové čís. 14477.
v jak~é:n kursu splád se zápůjč'ky poskytnuté v cizích valutách (zák. čÍs. 88/
19) C J s. 14485.
dluž'Dík jest povinen z důvodu prodlení .nahraditi věřiteli škodu přirvoděnou
,poklesem smluvené drzí měny čís. 14649.
Jdeo-Jli o smlouvu 'mezi tuzemcem a cizin.cem, jest použíti tuzemského, práva
1 p~r,~ pos~u~e:~í práv.níc1:. ~i'tsle,?~~ prod·Jení té které strany čís. 14649.
v Jake me!lle Jest vyplaLi'tl pO'1lstenou sumu, zní-li žirvotní pojistka vystavená v roce 1'909, na tehdejší ma-rky rněmecké říšské měny· rozhodná jest
měna v době skuteóné výplaty či s. 14813.
'
mě'lllo;~ou~,doložku nelze považovat~ za ujednaný z.pd-sob výpočtu ceny (§ 2
vL nar. CIS. 164/33 'sb. z. a :n.) Čl S. '14115.
viz též čín ž e, srn 1·0 tl van á j e m 11 í, II r 'č o v a cín á vrh mez i _
t í mn í.
devis~é předpisy: s hlediska devi'8o~ých předpiSŮ není -překážky, aby povolena exekuce byla vykonána; předpIsy ty přicházejí v úvahu teprve má-li
podle výsledku exekuce dojíti :k uspokojení pohledávky vymáh3!jícH~o vě

Sv

řitele čís.

14258.

Město: ruče:ní měst, jež vznikem iflašeho státu byla rozdělena, za závazky V'zmilldé
lp,řed rozdě-Iením čís.. 14705.

Mimořádný dovolací rekurs viz nesporné řízeni (§ 46 zák. čís. 100/31).
Mimosoudní výpověd' viz v Ý p o' v ě ď zná j ln u.
Mimosporné řízení viz 'n e s p 'O r TI é říz e 'TI í.

Mistní policie viz n á hra.d a š k o d y.
příslušnost vi1z pří s oj u š n o s t.
Moc plná viz p ,Jo ,n á m 'o c.
vyšší viz hor y.
Mora viz 'prodlení.
Motocykl viz p o. j i š t ě 'll í sml u v 'll Í.
Mravy dobré:· s o u těž e viz s o u těž n e k a I á.
jinwk viz ,TI e pia t n Q. s t s m I o II vy.
Myslivost viz hon i t b a.
Mzda viz sml o II v a s 1 II ž.e b TI Í.
Náboženská společnost nekongruá1ní vilZ k o ·n ,g rr 1.1 a.
Nabytí vlastnictví: pře v 'O dem viz pře vod v 1a s tni c tVl.
vydrže-nim viz vydržení.
platným titulem k nabytí držby a vlastnictví není ]dstina o sobě ný,brž
právní jednání ,Jistinou tou vyjádřené; -nebyl-li, podle souhlasdé vO.le
stran pozemek předmětem kupu, a vůle stran byla v listině jen. .nesprávně

vyjádřena, stavá se kurpitel jen jeho knihov,ním držitelem a vlastník l?ozemku může proti němu zakročiti žalobou podle § 372 ouč. zák. -Č 1 s.

14130.

předchozí

dohoda stavebníka 5 vlasrtníkem pozemku o pruvedení stavby
na pozemku tom vylučuje nabytí pozemkn stavebníkem podle § 418 ohc.
zák. Po.sl. věta čís. 14345.
z ustanovení § 414 obč. zák neplyne, že, kdo zpracuje cizí věc se souhlarSem vlastní-ka, st'ane se v!lastníkem výmbku Čl s. í4467.
§ 367 obč. zák.: nemŮ'že se ho dovolávati ikupitel koste,loních vecI, prodal-li věci ty farář o své újmě a bez souhlasu nadřízených orgánu čí 5.
14213.
předpis druhé věty § 420 obč. zák nepjatí pro rostliny a kv~tiny, jež
jsou pěstoiVány v ciZÍ půdě je'n proto, aby byly odděleny a zCizeny, ,na
př. při obchodním zahradnictví čís. 14669.
komu byla odevzdána věc i;ure cred!ti~ a~ věděl, ~~ zůsta,-:it€il, 'nebyI, jejím vl'a-stníkem, .nenaby,j k Ol ode'vz,da'll1m mre credtŤ1 vlastmckeho prava;
prodal-li věc -ku.pí-telí, kte.rý o. tomto nedostatku věděl, ,nenabyl vla~t
nické'ho práva k věd ani kupitel čís. 14820.
má-I,I ten, kdo koupil věc od nevlastníka, nabyti ve smyslu § 367 obč.
zálk. k ní vlastnictví, nesrrní jaJk v době uzavření kupní smlouvy, tak
i odevzdání koupené věci a, 'byla-li věc odevzdána pod odldádací podmínkou, i IpO' celou dobu až do splnění pOdmí.nky, vědětl, že zdzitel
nebyl vlastníkem pliOdané věd čís. 14330.
zástavního práva viz z á s t a V !II í IP r á v o.
Nadzástavní právo viz p r á voz á s t a v n Í.
Náhrada nákladů (§ 1042 olbč. zák.) vi. náklad.
požární viz po'žárnÍ náhrada.
za vyvlastnění viíL v y v 1 a s tn ě II í.
škody: po řad p r á va vi,z t a,m ž e.
~ p ,o ci d o -1 o v á n. í m viz hor y:
.,
,
po. dle a II t o 1ll. Z á k 'O IJ1 ,a VIZ a u t o mobil 0' v Y z a k o :n.
pod,J e § 364 a) ob č. z á k viz žal 'Ú b ,a z á p ů r č í, h -o,r y.
podle § 364 b) olbč. zák. vi:z sousedské právo.
§ 1293 obč. zák.: nelze přisouditi náhradu za ušlý zisk, jehož lze dodliti jen bezprávným zásahem do mwjetkových práv třetích osob čís.
14070.
o
"
•
§ 1294 obč. zák.: tře:baže nebylo !ge'Zpe~no~tních ·pře~pisu IP!'?' .1!rclte
opatření ,na ~C'hmn~ děln!ků: bylo záv:,o;d111 ipre~ .to yovJ.l1en y,cnnI~I potřebná bezpecnostlli 'opatrem1, 'zpuS'ohIla zamez1b pn opatrnem vykonu
'práce děLnikovo ohrožení čís. 14076.
.'
~
§ 1296 obč. zák.: novému nabyvateli domu nehe k'lástl za Vlnu, z.e se
nepřesvědčil O' sta:vu ~,omovJ1í přípo:jky. (k:;naUsa'č'ní), nebyl ..li 'odborlI~.í~
kem, a jestli závada, 'le,ž nebyla ,anI zjev-ne patrnou, mu :nemohla by tl
známa čís. 14137.
§ 1302 obč. zák.: kdy ručí majitel do~u l~le~dHně s obcí vza úraz, je!11í
postihl chodce před jeho domem na UhCl, lez nebyla osvetlena a u.pravena ,č i s. 14334.
spoluvlastníci prod~ného 'P'?,zemlktl ruč~ kwpiteJ~ nedílně za šk,?dru, způ
sobenou nedodržemm kUp111 smlouvy, Jde-ll 'O Jednotnou ,kupm sml'Ouvu
o něm a ne o oddělené, n'a sobě nezávislé koupě pozemků čís. 14394.
§ 1304 obč. zák.: při. určeln~ rozsahu náhradních ~ároků podle ~ ~~ úr~::
zák. 'V případě sf2'olu'Za;v~není poškozené~o na l\ra~u. Je~~t .zt~Ť1h V~~!,
nároku podle §§ 1304, 1325~1327 obč. zak. a od 'lil ode'Clsh 'castlku, JIZ
PO'šKozený dosbl od úrazové pOJjišťov?y č í~. 1.4~03.
'v
..
§ 1311 obč. zák.: kdO' ode~~dal zbran O'sob.e, Jez~ n~byll~ ?,pra\llnena Jl
'TlO'siti (§ 36 zbroj. pat.) a lez 7. neOlpatmosil qJostrehla trehho, neodpovídá poško,zenému podle § 1311 II. věta o'bč. zák., .nýbrž jen za pO-dmi·nek § 1295 obč. zák. čís. 14469.
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~?O překročil zákaz o používání dětí
CIS. 420/19 sb. z. a n. ručí jim i za ~-ři hoOl?~ n~. zvěř :podle § 7
14783.
'
skodu, JIZ pn honbě ut.r;pěly či
§ 1319 ob,č. zák.: .při plynové uliční svíti1ně z
;wyvedene na p'Ozemku«' jest na ma'iter d'l ave~ene na Jane, Jde o dílo
Vy.

V

•

menu] uči.niti vhodná opatření který~h 1 dl a, aoy . . p!okazal, že neopa_
m~um~ě požadovati; maJitel dÍla neučinl~ ,e pomeru ~ stav~ věci lze

soudem, musil-li později v důsledku zákazu nadodstoupiti čís. 14256.
~do ručí zaměstnanci, jenž z příkazu zaměstnavatelova vypomáhal při
práci třetí osobě, za š'kodu, již utrpěl při této ,práci čís. 14336.
namm

před rozhodčím

řízeného úřadu

od

rozhodčího úřadu

různé:

y

v~a~en!. nebeZlpečí, nevyměni.!...,li zavčas lan~V~~~ ,:hodna opatrení k ,od_
být" pn bedHvém přezko:umání známa čís. '11~gg~' vadnost musela mu
§ 1320 Ob~. z~: pojem chovatele zvířete či s. 14672
§ 1325 o~c: ~a~ •.: při výméře bolestného nelze přihr v t·.
cova zaVl'llenl Cl s. 14097.
lze 1 ke stupni škůd...
kdy jest poškozenému jenž nemůže
(50%).,.. hle~íc k 'neutěŠeným hOSPOdář~'~~~l1lzen~Uo praco~ní. schopnost
bec, pnznatJ náhradu celého vy' dělk v, y pomerum naJeztl práci vův,.
u ,e I s. 14711.
§ 1326 obc.
zák.: nahrada přísluší poškoze ' , .
nou ,část těla z,aha-liti šatem čís. 14520. nemu I tehdy, lze-li 'Zohyzdě_
,ev

§. 1327 obč. zák.: používa:la-li malťka, 'h 'v v
pmění otoovy a zároveň k pinění
.sv~~ v~delecv~ých příjmů k dok nezl. dětem, nelze nezl. ,dětem u sř~~ z~ onne vy.zwovaeí ,povinnosti
byio matkoU' na výživě pOSkytovárfo
naro~~ na nalhvadu toho, co jim
14172.
'
, a co Jilm tak ušlo její smrtí čís.

oprávnění mají nárok na nálhr'a-du všeho c"
o
o.soby ,k vyživování povinné ne .en tOho' o Jim ~ubec
usmrceným poskytované č {s. 1~689. ',CO Jim uS'lo na zákonné výživě

§ 1330 obč. zák.: vzdal-Ii se poš'kozen' , '

, .

n~roku na odvolání urážlivého .nebo p~ v~mlr~:n~_l byt 1.V trestním řízení,
nen domáhati se ho žalobou podle § 1;33z~bl~11O,. pr~l~vu. není opráv-

~ us.~anovelllí §

133? O?č. zák. nelZe ,dovoditi zdrioz::~í ~'~~kl~I~8.
vykladu vpos!edm, vety druhého odstavce čís. 14665.
Cl s. 14128.
§ 1333 obc. zak. ,,>z p r 'O dle fl i
ručení .. ~aměstnavate1e: p 'r o '~e ř i h:1 ' " .
k POjlstě-nÍ 'Vi-z pojištění ,pe~n .', a,se.nl. ,za,'~es_tnall1:ce
ť.b v
sIJ,nl, soclalnl
r; ~z~ neby.lo bezpečnostních I řed . o
v. "
~',
t:!.elmku, !byl zá'V'odní přes to IpO~inertIS~., '~~? ur~Jte ~pa'tre'I11 na oohranu
~rení, z,pů,sobilá Zia.mez,lt při opatrném ~C,t~1 I, p~tr;-hna ~e~pečnostní opaJest na závodním -arby prokázal"
~ O~llI prace delmkovo ohružení'
!mlu ;a. dohled a 'Že přes to 'ne~,o~~ ,~rb ?~~~,v'aJI nad dol~ tnáleži~(}u korn~
ze krrtJlcké místo vyžaduJe' zrřízemÍ z hYl a :~e.nab:yl vedomosÍl 'Úl tom,
péče' .odle §
v
ac yoovalcu vozlků čís. 14076
nanéni~; jenž l~'~'~Í Ob~~i~~~' j:1ČJ uloželll,:~zaměstnavateli, niikoHv z'a~ěst
třehu ,ochra.ny ,č í s. ~4132,.'
Y zame:;tnavate,le upolZo'rňov'a! na pov

nestačí, že pracov.ni místnost vyhov
-1
v .
votním, nýbrž její zaúzení musí b '~iv~~a, pr~dplsum ~tav~bním a zdraa zdra,ví zaměstnanců dost-ateóne" Yh • ~ove,y ~by pn .nem ibyly život
,y . .
, c raneny CI s. 14132.
"
vyrazem »naradl« Je wzuměti :předmVt
v,
ú:kJouů čís. 14132.
"
e y, urcene k provádění pracovních
q

!l.o,spodář, který zjednal k mlácení -odlbor- 'k
., ,
.
zlvnostensku, a za 'P'lat pro tfetí oso'b
nl a, ,~ifOV?'Z.~JIClho mláceni po
i
§ 1157 obč. zák. za úraz jejž utr
v ~stm, mla Ílckou, neručí podle
h~SP,~d~!ova, na vále ml-átič,ky čí s.p 1423~~estnane:c pracující z příkazu
statllJ uredmk, plřejímaje úřad rozhodv'h
Y'.
,
bude udě-leno Je tomu Inadřízen'
'v, Cl. o, Clnl t~alk ~ vyhradou, že mu
rozhodčího Ibez této výhrady i~bu~:rd~~l svo.]e~l; prevzal.~li proto úřad
,
anam za sk-odu vzmklou jim jed-

br:

bylo-li policejním -předpisem ,nařízeno, že »'kaž-dý vlastník, paohtýř anebo
sp:rávec ,domu je 'povinen chodník před domem při ná'ledí dostatečně
posypávati :pÍskem 'nebo popelem«, postihuje tato ,povinnost jen pachtýře, jímž se razumí i 'uá'jemník, šlo-U o dům ,pronajatý či s. 14198.
byla-li cizozemská firma 'Zavi.něním tuzemské firmy ,nucena zaplatiti -odškodné v ciz'ozemské valutě, jest jí pořiz'nati proti tuzemské firmě nátrok
na náhradu toho, ,co byla ,nucena zapla1iti, v měně 'československé :podle
kursu z doby vZJniku škody čís. 14195.
pov,in'l1'ostí p-o.gypáv,ati v zimě chodník před ,domem uložené poUcej'ním
řádem městským, není nikdo zbaven již tím l že obec po' vyhlášení .onoho
pOlicejního řádu sama dávala chodníky posypávati 'č í s. 14378.
obec v čechách nerucí za škodu vzniklou z'al-obci vyhoštěním čís. 14475.
majitel IP e n s i -o n u úízeného j.ako podnik po zrpúsobu hotelu -ručí hostům 'pensionu podle § 970 ohč. zák. (§ 1316 obč. zák.) 'č i s. 14565.
'IlťJllIaléhaHi IŮpráV'něný v roční lhůtě § 936 o:bč. zák na s'PInění slibu,
nemá Inároku ani na náhradu škody pro nesplnění čís. 14567.
ručení p,J y n á r n y za 'škodlivé příhody :při podnIku ,č í s. 14618.
v e ř e -j n Ý not á ř jest zo-dpověden majHeli směn'ky za škodu Z'Pu,s-obenou tím, že - ač by!1 včas, 'Požádán - -předložil směnku k výplatě
a udnU -protest pozdě, domní'V'aje se, že den 26. Ipro,since je svátek státem uznaný čís. 14625.
pouhá záruka ur'čité vllasnnosti .g a m a o s o lb ě .nezakládá ještě z.aviněni podle § 1295 ohč. zák. či s. 14677.
k.o v á ř jest povinen uPQlz-omiti os-alby, jež se zdržují v ,kovárně, 'ua nebezpečí úrazu z odlétaJjídch štěpinek železa při práci, třebas bezpeč
nostní předpisy živ:nostenského práva nemají o tom zvláštního ustanovení čís. 14827.
z3Jmě'Stna:v-ateli nel!z,e up.říti ,právlo, Iby přezkoumal činnost svých zaměst
nanců, by se tak vyh.nul 'nedor,oizumě:ní a sporům se .zákaZiníky; pokud
se taková kontrola dě'je v nezávadné formě, ·nelze v tom ,spatřovati
zlehčování zaměs.tnance ani p-oŠlkozo:vání jeho. obchodní ,činlllosti čís.

14174.
kutéř.

jemuž vzešla škoda tím, že báňskými úřady ,byl ustanoven
ochranný okrsek pro pramenitou oblast gravitač-niho vodo'Vodru .obce
a :bYlIn zakázáno v něm }akékoHv kutání a dolováni, a ž'e ubec na zá,kladě tohoto- usnesení 'báňských úřadů a na základě vodoprávního konsensu z,řídila vodovod ,a zaohytila prameny, na jejichž olb\Iast se vztahovalo výhradné kutisK;o kurtéřovo, nemu'že se na dbei domáhati náhrady této škody z dův,odu, že proti vůli kutéře a 'bez jeho souh-llasu
zasáhla stavbau v,oodov,odru do jeho kutacích práv čís. 14088.
provozovatel koncesované a u t o b u s o v é pe r.io d i c'k é d ·op'r a v y
osolb je povinný ,náhradou škOdy, 'ktecr-á vznikla jiným dop'fa'V'cum-kanceslonMům tim, že svémocně změn:i-l svůj úředně sc-hválený jízdní ·řád
či s. 14184.
,přiv1odil-li -kdo křivou výpovědí odsouzení, lze se lHa něm domáhati ná:hrady škody, třebaž,e byla z.mešk~TI'a lhůta k žalobě ,Q 'ohuoiVu čís. 14190.
funkcionář obecní (zák. čís. 329/21 sb. z. a n.): zdali žaloba obce o náhradu škody proti obecnímu funkcionářovi byla podána v,č,aJs ,a:nelbo zda
je promlčena. jest posouditi podle dne, kdy nwbyl lpravomoci výrok dohlédadho úřadu o povinnosti k 'náhradě šk-ody; !I1ámítkou, že zodpově-dCivilnt rozhodnuti XVII.
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§ 16 d
nost, obecn!~o fUl1'kc.ionáře pominula uplynutím lhůt
dene, nemuze se soud zaJbývati b lo-li "
y v . , o . s~:. 6 uve_
ro-zhodnuto o povinnosti k .náh~ade~ S'kOdPraY?Platn4e spravlllmJ urady již
ák " 109/18'r. z.: vyzaďuJe
"
Y c 1S, 1 347
z • C1S.
se aby ma'etk . . :
.
.
dem, '~:ltným ke zrušení odsuzu~ícíh,o rozsudk . OV~ uJ!11a v~mkia mllk!a~
honor!lr vypj'acený za posudek universitního r~f takovy~ n~kI~dem neni
t~ční .~tÍž,nosti 'k zachování zákona čís. 142~5 esora, pnpojeny ke Zma_
VIZ

tez smlouva nájemní (§ 1109 obč', zák).

Náhrada škody dr~hou (zák. čís. 27/1869 ř. z.):
§
IPr~hoda :'. '~opravě; jde o ní, poranil-li
o
khstJmml cestu]iciho čís. 14524.
pruvodčí vlaku štípacími
Náhrada útrat vjz ú tra ty:
Náhradní dědic viz Id ě d ~-c .n á h T ad ní
doručení viz d OTU Č en í.
.
Náj~m viz s ml,o u v a ln á j e m n í p a ch t o V.fl í
Nájemné ~ěci: ~h ů t y §.575 c. ř. 's. viz tam že.'
prlslusnost VIZ tamže
jinak v~z 'V ýp 'ov ě d', v yrk i:i z e n í.

J:

y

Náklad podle § 1041 obč. zák. viz ve r s i o i TI r e m
podle § 1042 obč. zák.: na základě smluvníh
'k
.
z převodu, ,nelze se domáhati i náhrad tO hzavaz li zapra'(lti poplatky
pla:!k~ v ~Polilšt~cím řízení, nerpvokázal_h Ž~lo%c~O ž~YIO slozeno na p~
slusnym fmančmm úřaaem pravoplat
~Y'. ~oplatky bYly pnnýc~l ?PbravnýCh prostředků pwti vY;ě~e~r~:~~I~t p~p~~ttůOuvŽ~1 P;I~244ust
nem tm <l) aby ten, kdo plní "cizí zákonrno
.
.
,5 I s
.
na zřeteli určitou osobu kterou chce sVyu POt~n,os~ ,JIZ pn plnění měl
zá!k. zavázati ,č ís. 14480.
m pnemm podle § 1042 obč.
osaha uvedená v § 143 orbč ,'k .
'dati, ·náhradu 'll' t
'
.' za :' Jez ;P0skyt!a dlteti vý'živu, mŮže žádítěte, 'nikoliv ~ša~~~~kdt~~esl~d;eJ?es~l, Pov~'I~n pOdl,e z~k-ofla ,k výživě
čís, 14480,
, p o v o an k vyzlve teprve po ní
v

v

v

•

v

v

•

N~k1adatelstvi státni: r~ráv,ní jeho povaha čís. 14719.

Nak1ady řízení <Viz Ú tlfaty.
Nánůtka nedostatku legitimace viz op r á v 'll ě n . ,
nepřípustnosti . 'ad
'
1 K e s por u
por u práva viz pořad práva
.
nepnslusnosti viz 'P ř í s I 'll Š 'll '0 s t '
promlčení viz 'P r'O m ,I 'č e 'H í
.
započtení viz z a poč t e ,'11 í.'
v.

v

Námitky P!oti ,~ovolení exekuce viz ž a lob a : 'o dle §§ .
,
proti smence, směnečnému platebnímu pPříkazu .' 35, ~6 a 37 e x. r.
N' k
VIZ sme<I1'k a
aro y: nepat,rné viz :n,epatr'l1é věci
.
pr.o rOZlhodinutí o otázce, zda, nárok je 'nár k
' ,
:,e]!Hoprávlním, ,roohodll!.ie, zda strana jež °see~, sO~k~omo?ra,vnlI? nebo veJehov sphněnÍ; je ke stmně, k níž se t~hoto urO::e'll~~,:~a dur:enl n~roku nebo
5p!nenf dO~I?áhá, jako druh proti druhovi v ' ~m~~ .p~I'Pa.,. ne na .'mz se to,hoto
meru inadnzeiUosti a pod-řízenosti čís. 1478K
u ~ouradnosÍJ anebo v po-

Nářadí :(.§V25
iz ln á h !)a d a
=~.

š k o. d y (r uče

fl

i z a m ě s t in a vat e I e)

'

e x e k tl C e

Nar~oVání k vojenské službě viz z a mě s t:u a ne c s o u k r o m '
Navraceni v p"ed ']' t
y.
, r es y s av: povolil-li procesní soud navrácení do pr'ede"l 'h
t
pro zmešká 'lhOt'k d 1'"
'
s,eo savu
:soud oČ í-s. i~61'3~ y í o vo am, le'Slt usnesením jeho vázán i odvolací
byl.o~li dov'plání ,nejvyšším soudem pro opožděnost d ',t
volth :nav,racenÍ v předešlý stav pro zmeškání d o n;mu, o, ne,lze popro teln případ předpisy §§ 146 '154
ovolacl lhuty a nepjati
,
az
c. r. s. c í s. 14774.
v'

y

vilZ exekuce (§ 54 ex. ř.).
mezitimní viz určovací návrh mezitímní.
_ žalobní viz ž a lob a.
_ v opravném prostředku viz stí ž n o s t, o d vol á n í.
Názor právní: vázanost sou-du viz tamže.
Nebezpečí podle § 370 ex. ř. viz ex e k u c e z aj j š f o v a c í.
Nedí1 viz p o zem k o. v á r e for m a.
Nedopatření omluvitelné při placení vyrovnací kvoty viz v y r o v n á n í.
Nedospělec viz nes v ép r á vn)'.
Nedostatek: O'P r á V:ll ě ,n í k rek II r s u, k e s.p o ,r u viz op r á vně n í ke
sp'oru, k stíž<nosti.
plné moc-i viz plná moc.
procesní způsobilosti viz způsobilost ke SDO'fU.
za~to'u-p-ení viz zmatečnost (§ 477 čis. 5 c. ř. 5.).
Nedovolená úplata viz och r a'll a 'n á j e m c ů.
výhoda v,jz ko-nkurs, vyr,ov,nání.
. Negotiorum gestio viz jednatelství bez ~příkazu.
Nejvyšší podáni viz dra ž b -a v n li cen á.
Nekalá soutěž viz s o u těž n e k a 1á.
Nekongruálni náboženské společnosti viz k o II g r tl a.
Nemanželské dítě: v Ý ž i vn é viz tam ž e.
zjištění otcovstvi viz otec nemanželsk~·.
ji,natk viz dítě nemanže',lslké.
Nemocenské pojištění viz ip o j i š t ě, n í s o c i á ln í.
Nemocnice: moravsko-slezský fond jest oprávněn navrhnouti exekuci 'k vydobytí
útrat za ošetření ve veřejné nemocnici na MO'ťavě a ve Slezsku čís. 14380.
p-řípus,tnost exekuce protí majiteli soukromé nemocnice s !právem veřej1nosti
na pohledávky příslušející mu za léčení v této. nemoonici; vy,máhajícímu vě
řiteli musí býti dána možnost vyjádřiti se O' projevu okresního úřadu, daném
po,dle čL XI. 6s. 2 zákona .čís. 123/23 sb. z. a n. čís. 14653.
Nemožnost plnění: p r 6 d e v i; s o v é rp { e d p i s y viz d e v i s o v é IP ř e d rP i s y.
byJo-li prodate.Ji dáno pov.olení k vykácení dřeva na sto~ato v rozsahll
neporně.rn_t menším, než bylo ve smlouvě předpokládáno, může ku:pHei
odstoupit od smlouvy pro dodatečně nastalo.u nemožnost k plnění čís.
14406,
k výloladu § 1447 obč, zák č i s, 14725,
Nemravnost smlouvy Viil n e p 1'a t·n o s t s m I o' u vy.
Nepatrné věci: h D d II Q: t a p ř 'e .cl m ě t u s por u viz Ů' cen ě n í.
Nepiatnost (nemravnost, nicotnost) smlouvy: o k i oll e' mat o g r a f i c k é i 1-ten c i vjz ik i 'll. e mat o. g r a f.
o zabraném majetku viz pozemková rreforma, zajisNávrh

exekučrú

určovací

těnípůdy.
obč. zák.:

závazek převzatý z donucení (§ 870 ohč. zák) jest jen
nep.Jntný, a- uz'ná-li jej strana zavázavší ~e k pln.ění, jest llz'nání
platné č i s, 14209,
§ 879 ohč. zák.: jode o smluV!ní pokutu, má-li ce'lý ;podíl na zisklJ' :z.amě'5t
'nanci dosud nevyplacený propadnouti ve p'r-ospěch podpůrného fondu
zaměstnanců, ,dopustil-li se zaměstnamec nep-octiv-osti proti zaměstna
vateli, opravňující tohoto, by ho okamž1'tě propu-stil; úmluva tohoto
znění ne.příčí se dobrým mravům čí '5. 14078.
porušení patentního ,práva předpokládá živ.nostens'ký prodej .předmětu
chráněného vynálezem; nečiní proto jednotlivý obchod nkot·ným čís.
14165,
byla-li prodána: vě,c (motocykl) s výhradou v'lastnického :práv,a a kupite! da:l žalobci ~ prodateli - na místo placeni z'boží odcizené, jest
dání t.o podle § 879 odst. 1 obč. zák nico1né a 'nemělo účinku zapla§ 870

re,lativně

7['
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cení, věděl-li pro datel o původu ZbOŽl nebo bylo-li pro rl. zboží to
14178.
l;jednání, jí!llž hylo urš enÍ 0v~~ěny zam~stnancovy .ponecháno volne
u~aze z.ame?t~avatelo~e, '~erpncl se dohrym mravům; došio-li k tako_
vemu ujectnam, neplah am :podle § 1152 obé. zák. přiměřená mzd
zřelé čís.

ujedU3JllOU čís. 14210.

a za

ún;Iuvva, kterou ~,aměstn~nec, proje~il s~uhlas se srážkou polovice doda_
tec~e pre~:~sa.~eho POJ1st~eho, ~~ pravD zaměstnavatelovo ke srážce
zaJmklo, pne! se UMafllOVeOl § 11 CIS. 26/29 sb. z. a ll. a je nepřipu~t1 .
, : ; . la
a absolutně nepla1:ná čís. 142:22.
ust,:ll?vení slu~eibní s~J,?wvy, že zaměstnanec, přestoupí-li ke kOn'ku_
r~'?v~mrnu PO~ntku, ztroaCI ~~rok na 'provise ze smluv, jež uzav.l'eI nepnel se dobrym mravum c 1s. 14430.
'
smlnuva, podle které poskytuje hostinský byt a stravu třetí nsohě, může
býti neplatnou pro rozpor s dobrými mravy čís. 14461. ~
v

?SO'~:a, jež :~a;~y~ši dov~oznfho ~?~olení 'I?:rdle zák čís. 418/20 sb. z. a Ilo,
Je prenecha trett osolbe k pOuzltt, il1e:mUze 'se domáhati soudní nchrany
svých nároků z tohoto jednání či s. 14482.
rozdíl mezi nicotností a ,neplat'nlQstí smJ,ouvy ,č í s. 14493
obchá'zenÍ daňov)'ch a pOiplatkový,oh předJpí1Sů Inečini sm:louvll nicoinou
Cl s. 14493.
z~m~ě.~~nan~c, je:nž :bY'~ p.ů;,.věřen. zaměSltn~a'Vat~'lem, hy mu sjednal tl 'banky
zapuJcku, 'J,~d~a 1~,~o11 yem'GS~ a pochvostl, jíž je .povinen svému za.,.
mestn~vatel1", l~stl,lz:.:'1 bez Jeho. ~vO'lení ,vymíní odměnu (proviSi) za
Zlprostredkovanl zapuJ'cky; zaplaceni ta:kJoveto odměny nemuže na bance
soudně se domáhati 'Č Í s. 14579,
lk § 9 min. 'Hař. čÍs. 1191/-12, ř. z.; pi'atnost .'Úmluvy ,Hcenciáta. ko:nc"'se
~ třetí .osobou,}ž se tato zavazuje objednávati u jednotiiv}'ch PŮjčO';en
hlmy rvlastním jménem a na vl-astní účet a je dodávati licenciátll ,k před
vádění čís. 14717.
podmínka kupní smlouvy, že dodaný předmět jest kuplteli až do úplného
zwplacení předán pouze do u,žívání, že ,nesmí se státi 'příslušenstvím nen;ovitosti a ž.e 'kt;'pit~~1 výs-lo.vn,ě se, ta,ké zř~ká práva uči'niti věc spoiemm s ,nemnVl'tostI p!f1slusensrt'Vlm teto, nema právních Účinku umožňujíc obcházení zák'ona ,č í s. 14788.
'
smlouv~ služet:ní, )~ž ,!byl zaměstnal~ec, ustanoven v podniku zaměstna_
vaJtel<:v c yrC?ofll!1! Clsmkem ~'avo~p~Olpltne a se zaváza-I, že bude ze svých
pn)mu pnp}ace!I, na Ů'stavm clsmky a kupova'ti noviny, nepříčí se dobrym mravum CI s. 14796.
ne~m;avn.ost I;>r~v~!hc: jednání !~~t posuz.ovati jen podle abjektivních porneru; uJednam, J1mz se sout~Z'\Itel zavazai druhému soutěžiteli za slih
prDIvise, že se nezúčastní soufěž,e (nepodá nabídky), -neodporuje samo
o sobě ještě dobrým mravům čís. 14806.
§ 1174 ob~. zák.: nelze ~~}o:~ti ·n~ vrác,ení částky, kterou složila jedna
ze srnluvTIlch stran ik zajlstem Srvych zav3!Z!ků z diferenčního obchodu
čís. 14384.
Neponůnutelný dědic viz díl op o v i fl rfi. ý.
Nepravidelná služebnost (§ 479 o bč. zák.) viz h Ů'T y.
Nepřihlášení k pojištění viz poj i š rl: ě TI í P e ,n s i, j 'll í, s:o c i á I n í.
Nepřípustnost dovoláni, stížnosti viz d D vol á n í, s tiž n o s t.
exekuce viz e x e k II C e (§ 39 ex. ř.), ž a 'lob Y IP odl e § 35 36, 37, 39
čís. 5 e x. ř.
'
pořadu práva viz p'Ů řad' p r á v 'a.
Nepříslušnost viz p, ř í s 1u š'll o s t.
Nerozlučný společník v rozepři viz sp o! e č e ns tví v r o z e p r 1.
Nesporné fízení: opatrovnictVÍ, porrll'čenství viz tamže.
pozů-st,a,lostní řízení viz pozůstalost.
rejstřikové řízení viz rejstřík.

zvýšení odměny advokáta podle §. 7 v 1 ~ d. 'n a ř. CI s. 95(23 s~. z. ~ n.
platí jen co do řízení tam llvedenych; vyrazem :,..>v nespornem vu?ec« Jest
rozumětI len nesporné řízení soudní, ni'kol'iv však úko·ny ,řízení mImosoudního čís. 14439.
či pořad práva: dobrovolná dražba ,společné nemovitosti předpokládá .dohodu spoluviastní.kú i o dražebních podmínkách; není-li této dohody~ l,est
k návrhu na veřej'no'l! soudní dražbu podle § 3.52 ex. ř. třeba pravoplatneho
fO.zsudku na zrušení spoluvlastnictví 'ťodle § 843 obč., zák.; st<lln?ve.nj dr~..
žebních podmínek přísluší exekučnímu soudu podle zásad neSlp,)rneho rlzem;
pořad práva pro určení dražebních podmínek ,jest vyloučen čís. 14542.

zák.

čís.

100/31 sb. z. a n.:

§ 6 (37) zák.: zleti.1ý smluvník není oprávnělll k rekursu proti usnesení opatrovnkkého soudu, jímž byla se h v á I e n a dědic1ká dohoda mezi ním a inezletilcem čís. 14.066.
vykonavatel poslední vůle jest aprávněn navrhnouti, aby ,pGz~~t~lostní sou~d
ustanovil správce po.zůstalosti, a pndati rekurs do usnesenl, 11mz Ihyla sveřena správa pozůstalosti dědici, jen,ž podle jeho 'názom 'nebyl Ipovolán zůstavitelem podle poslední vůle za d~d!c: ,č í~ .. 14~05. ,
'v
náhradní dědic jest iiž před uskuteeneilltm dedlckeho napadu opravnen podávati návrhy nerb? šHžJ\1osti ~o d? sprB:~y pozůsta,lostní ~ í s; ~4305.
,
nestačí že zůsta:vltel ustanovl'l Sam urcltou 'osobu substJúlwmm opatrov1mkem· t~kový opartrovník může býti ustanoven jen soudem, jest pak účast
nike~ ,n'zení ,a jest ho slyšeti o :návrzích dědiců čís. 14305.
§ 17 zák.: i v nesporném ,řízení jest n:t;-do~tate~ rekurslníh? Inávrhu závadou
rekursu' 'nenÍ-l1 mkurent zastoupen pralY·n1m zastupcem, Jest na soudu, by
jej poruČil a poskyti mu možnost dOipI'l1,iti rekurs patři'oným rekurSlllím navrhem podle zákona; je~li rekure:nt zastoupen práv,ním zástupcem, nelze po··
stupovati ani 'Podle §§ 84 a 85 c. ,ř. s. čís. 14067.
.'
.
§ 18 zák.: ustanoveni § 16.1 prvýv odst.avec n~sp. '~a.t. nez?a"vuJe soud p,ov!'n:
nosti slyšeti od'kazov·níka l'ako ueasull'ka, ma~h by-tI vydano TOZlhodnuh, lez
se přímO' dotýká práva odkazov,níkova ,č í s. 14561.
§ 23 zák.: neúplnost řízení mohla by býti nezákonností jem, kdyhy byl porušen předpis § 23 nesp. zák. čís. 14245.
§ 34 zák.: j, v nesporném řízení lze dopLniti roz·hodnutí podle §§ 419, 430
c. ř. s. čís. 14637.
§ 37 vi. § 6.
§ 40 zák.: i v nesp.orném říze-ni jest n~do~tate~ rekursníh? návrhu závadou
re:lmrsu· není . .H rekure'l1t zastou:pen pravmm zastupcem, .Iest na s'oudu, by
jej pouČi'l a poskytl f!1u. možnost dopl-niti rekur~ lfJ.;atřiÓ:1ým rekursním navrhem podl'e zákona; ]e-h rekurent z'as1oupen pravmm zastupcem, nelze postupovati ani Ip-odle §§ 84 a &5 c. ř. s. čís. 14067.
,.
do opatření učině'll,ých za nesporného řízení je rekurs vyloučen ČI s. 14636.
§ 45 zák: v otázce vým~;y výživného ze z~,ko~a, s.t~pove~ného v i'Ízení r:~~
sporném, nemůže nejvyšsI soud rozhodnouh anI v pnpade § 45 nesp. za".
čís. 14722.
§ 46 (1) zák.: proti rozhodnutí soudu druhé stolice I) tom, komu ~ rodič.lI
má býti dáno ditě do výchovy a výživy, jest do,volací reku~s ".~,hpustny)
ustanovení čl. V. ČIS. 2 zákona čís. 251/34 sb. z. a n. tu nedoLpa,da CI s. 1438b.
§ 46 (2) zák.,: us·nesl . . li se poručenský (op:atrorv.~ickY) SOU? j.en ~a svoleni
ke stihání výživou povinného podle § 9 ahm. zakončl) neUUTIlV sam samo··
statného návrhu na stíhání, ,není v tom 'nezákonnosti čís. 147fJO.
není ,nezáko-nnosti, neby1a~li výměra Q.ceií.ovaných pozemků za účel~rr: ~y
měření dávky z přírús,f.ku hodnoty zjištěna podle sHua,čního plánu cI~ll~lh?
geometra, nýbrž podle údaljů sdělen~'C'h katastrálním úřadem; odchyIny udal
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civilního geometra není ještě důkazem nespráv,nosti sdělení katastrálního

úřadu čís.

14125.

po,jem »nezákon~osti«, byl v1'.Jožen v čl. V. čís. 1 zák. čís. 251/34 sb. z. a fl
a )esht t~hodt~ zaK?~'~eho :vykladu (§ 8 obě. zák.) použíti při roz.hodovánÍ
vsec .pnpa II po ucmnosh novely, t. j. od 1. ledna 1935 čís 14245
neúplnost říz~ní mohla ,by býti nezákonností jen, kdyby byl 'poruše " " d .~
§ 23 nesp. za'k. čís. 14245.
II pre pl::">
proti rozhodnutí soudu druhé stolice o tom komu z rodičů ma' b 't' d'

'h o~r a VyzlVy,
.. ' ,Jest d
' rekurs
' .pnrpustný;
.
' Y 1 člano
dv~'t'e d'o ,vyc
o'volaCl
ustanovení
V

~lS. 2 zák'ona CIS. 251/34. sb. z. a n. tu nedopadá čís. 14386.
.
J~~t .nezákonno~tí, ,n~hleděl-,Ji soud při stanovení odškodného podle želez_
mcmh? v~yla~tnovaClho z~k~na ani Jk převodnímu poplatku, ani :k újmě, způ
sobene, sÍlze.n~m hospodarem na novycll ,nemovitostech čís. 14610.

§ 4~. zák;: }hut~ 'k o~n?,vě ,?,espoméh.,~ řízení jest še5timěsíční a počí-ná se
v pnpade, z~ ~akladnl nZ,em s~ skoncI1o usnesením rekursního soudu (tře
bas p,otvrzuJlcl~ ~snesenl pr,:eho sou~u) ,dnem následujícím po 'Uplynutí
15 dm od dorucenl rozhodnutI rekursmho soudu -č í s. 14249. _
§ 5~ (2) zák.: z.rušo,vad stížnost podle § 46 honeb. zák. pro Čeohy jest podatI ve lhůtě .patnáctidenní čís. 14451.
Nesvépráynf: ustanov~lnÍ § 189 o,ds;t. ? ds. :patentu z rolm 1854 upravuje jen form-:l~l, p~stUIP '~n zhotoV'o'v;aJllI pl~emne smlouvy, uzavřené jménem nezletilce,
:ne;esl vsa~ ota;rk.,~ :tmo1Jlle~0 pmva, zda .;'mlouva vyžaduje schválení soudu;
otazku tu Jest resltl s -hl!edlska § 233 obc. zák.; pnkud pojišťovací smlouva
uzavřená 'otcem nez-J.e.tiIého dítěte, vyžaduje soudního schválení? čís '14129'
Neurčitost žaloby viz ž a I o lb a.
.
.
,.
Neúroda (viJ. na ř. 'č i s. 142/34) viz zem ě děl e c.
Nez~bavitelnost viz exeku,ce (§ 251, 'exekuce na platy).
Nezak~nnost (§ 46 (2) zák. čís. 100/31) viz -ll e s por n é říz e n í.
Nezamestnanost: ~ d k Ill;d.e x., e k u c e ~zák. čis. 34/34 a další): výhod n'enÍ učasten ~neZa1ffieSlt,!,atny, Jenz lna se Iprevedl poz,emky v dražbu jen proto aby
oddálIl uspokOjení pohledávky vyrnáhajíciho věřitele ,č í s. 14388
'
pl;ati i pro út~raty .,~poru ·a e;Cekuce jako 'Pří.~I.ušenství vymáhané ,p-ohledávky,
~t, vzmlkly pred ,Cl po 28. -unoTU 1934, :platt-li 'Pm hla,vní pohledáVku samu
Cl s, 14391.
~.,~: POj,i:s;vnými prém}em.i m~u-mí sejen dávky vybírané a placené podle polIstovaCI smlouvy, mkohv vsak pO:]1stné ukládané a pllacené podle zákonu
o sociálním pojištění čís. '14183.
pojistnýrni'.,prét.niemi nejsou příspěvky !k sociálnímu poji.štění čís. 14252.
§ 4: JnevyzaduJe 'se, aby osob-a, která provozova,la samostatnou výdělečnou
'~~nnos:, se j~,vzdal~ zptI~(]ben:t a, s ~~inl~er:t vzd~.,ní se živnosti podle § 144
::Ilvn .., r.; stael, oz~am!l...h po,vInnY'prIslusnemu Ufadu, že se vzdal jen do,c2:sne pra,;oz.,~'y.an.e vyroby, ,stalo-h se tak, pro všeobee'né hospodářské pomery; Inezalezl am na tom, ze se toto vzdaní stalo až za exekučního ,řízeni
č i s, 14092,
!kdo Již .,~éle než tři léta před účinností zákona 6s. 34/34 -sb. z. a n. neprovozuJe zí'V1nost, ,anebo !kdo složil -koncesi ve prospéch jiného :nemůže se do'
v,olávati záko'na !ČÍs. 34/34 sb. z. a n. čís. 14110.
lp,ředpolkladem ne.ní, aby o:5-()ba, jež se musHa vzdáti živnosti .pro hospodáfské
poměry ,spInHa: ,formální předpisy živnostenského řádu pm opráv·nění k provozu živ:nosti, 'nýl~rž stačí, že Ihyla sHmostatně vydělečně oČÍlnn.ou ,č í s. 14252.
II 'osob !Jmenovanych v § 4 nestačí důkaz, že jsou hez zaměstnání ale roz' .
hodna jest i 'oko.Jnost, }a-ké -mají příJmy ,č í s. 14405.
vztah:--,je Ise i -na ty, 'kdož pwv,ozovali živnost jétko veřejní společníci firmy
(v'efelné obchodní společnosti) -č í s. 14552.
samostatnou výděJ.eĎnou či'll'ností není pouhá kapitálová účast spo:Ječníka obchodního 'Podniku 'nebo jeho účast hmotnými prostředky čí 5. 14730.
Nezleti1ec viz .ll e sv é p r á vn ý.
Nezpůsobilost k právním činům viz 'll e s v é p r á v 'n ~r.
ke sporu viz z:p ů s o bil 'o s t k e s p 'o r u.

Nicotnost smlouvy viz n e,p I a t

II

o s t s m I o II vy.

Nosič (midražní) viz doprava železničnÍ.

Notář: náměstek notáře, i když vede samostatn,ě notářsko~ age-ll~~, r~present~je
notáře a jest považovati jeho Ú'kony za ukony sameho lfiotare Cl S. 14CJ?8.
veřej-ný 'notář jest zodpověden ~aJjite~i.. s-mě?ky za š~odu., Z;pů5~~e:nou hm,
že _ ač hyl, vč:as pož~dán - predlozl~ sme."ku '~ vYlpla!e a llcmI1 ~ro.t~st
pozdě, dommvaJe se, ze den 26. prosince Je svatek statern liznany CI s.
14625,
Notářský spis: i aik o ex e k II čni tít II 1 (§ 1 čis, 17, § 3 zák, čís. 75J71 ř, z,)
viz e.x e k li C e.
. ..
byto-li podkladem vydáni směnky právní jednání neplatné P?dle př~dpISU
§ 1 b) zálwn~ ze dne 25, šer":,en,ce_ ,1871 ~ís. 76 i. Z., 'nevzl1lkl mezI strastranCllmi Iplatny záv'azek smenec-ny ClS. 14015.
viz též ob ch o d.
Nouzové území '(vL nař. ,čís. 142,/34) viz zem ě děl e c.
Novoročné viz r emu .ll e r a c e.
Novoty: podle ustanovení všeobecných pojišt'ovadoh podmínek .shodného So § 32.
zákona 'ČÍs. 501(;119'17 ř. zák. musí pojišťovatel, odvolá-l'! 'Se ~-a ,~-r~padm
dolo'žku .oro porušení 'bezpečnostního smluvního ustan-ovenl, ~okazah, ze p~
jistník takový předpis lporušil 'a že se pojistitel v měsíční lhůte, co s~.,dovede.l
'O porušení oné závaznost!, ~'a pr~padní dOI?,žku odvolal anelb v teze dobe
pojistnou smlouvu vypovedel; nejde 'Ů nepnp~stn?,u ,n.ov;~tu (~.§ ,.482, 504
c. ř. 5.), upl'atn'il-li p.ojistn~k teprve v 'Oprav-nem nzelll, ze pOjIstitel tento
důkaz Ineprovedl čís. 14147.
. ,."
.
..
v rozlukovém řízeni neplatí zákaz novot v opravnem nzelll, pO~lld Jde o .ZJIštění, zda -uplatňovaný ,a ,niŽ'Šími stolkemi uznaný rozl~uko::y ~uv?d, J:~t
opodstatněn', platí však, kdyby ,šlo 'o to, 'aby se v 'Ů'pravnem nzenl 'Pr}va~t;'IY
v platnosti nové sk,ute6nosti, jimiž má býti důvod mzluky do'kazovan c 1 s.
m~,

.

,

novoty podle § 482: druhého odstavce c. ř. s. Čl s. 14672.
Nový silostroj viz IP o j i š t ě 'll í .s m ,1 li V n i.
Nucené zastupování advokátem viz a d v o kát.
Obec: .p o řad 'P r á va viz tam ž e.
_' stavební ,řád viz tamže.
z a.m ě s t 'll a ifL c i ,o hec n í viz tam ž e.
. " . ., "'
Ipo-vinnosti po:sylpávati v zimě chodník před domem uJ,oz,ene pohce'j'lllffi radem .městSlkým není nikdo wave'n již tím, že obec po vyhlášeni ,o'noho pO'licej.ního řádu -sama dáv,ala chodniky posYll?ávati yČ i s. 14~78 . .,.
byla-li pro,ti obcím !neho ústavům ~n:ed:nrm v c1:.,~1. zak. C!S, .12.3/23 s~.
z 'a :no -Inavržena exekuce na movlte FIleCI bez 1b11'ZSlho, 'Oiz.uacem, lest ex .... .k~1'Ci povoliti 'a: teprve !po jejím výkonu - ale je.,ště 'před jeho schválením --:požádati ,olm"esní úřad 10 ,r?'zhodn~t~, ~da a, :po}tU?, je exekuc'e na zalbavene
movitosti :přípustna Ibez lilmy vereJ.nych za:Jmu c ~s. 14434. ,
ručení měst, jež vZlnlkem našehO' státu by-la rozdelena, za zavaz:ky 'Vzmkle
před 1io:zdělením IČ í s. 14705.
. , . , .
p r á v ln i jed n á il1 í: !Usnese:ni obeení~o zastuptte.Jstv'a o vyplat:, novoro,cného -musí se státi, 'Z'(lJ Ipodmí'llek § 10 zak. ze dne 12. snpna 1921 -clS. 329 sb.
z, a 'll, čís, 14443,
.
b
'h d
z m o ,e 'll ě II e i (f u ,n k c i o n á ř i ,o lb e CTI í): z,dali žaloba ,o' 'c.e o na .,ra u
škody proti Oibecnímu ,fumkdonáři hyla podána ~čas ,anebo zda, Je ?roml~c.,ena,
jest posouditi podle dne, kdy na:~yJ. pravo~-o,cl VYTOj: dohledacl~o uradu
o povinnosti ok náhradě škody; nam1tl<!Ou, ze zod-povedn~st o'beoc?Iho funkdonáře pominula uplynutím lhůty, v ,§ .16, .,odst. .?., uvedene, nemuze s~ sou~
zabývati, bylo-li pravoplatně spravmm1 urady J1Z rozhodnuto o povmnostt
k náJhradě škody čís, 14347,
,
"
nařízení '0 v Y k 1 i z e n i vydané podl-e § 125 stavebmryo radu pro .čecl:~ ze
dne 8. ledna 1889 čís. 5 z. z. čes. obecní rad~u obce Jako stavebmho uradu
,'l

'
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prVnI stolice není exekučním titulem podle § 1
potvrdil jeho vykonateInost čís. 14341.
ex. r., I kdyz okresní úřad
o'?ec v čechách 'neručí za škodu vzniklou ž·alobci vyh t
nahrady podle § 1037 1041 úbč zák s'" TI
o v
os emrn Cl S. 14475.
kat~l, ,~te;ý ~roved'l ctÍlo bez -platnéh~ u~n'e~~~z~b'~~~ársatil~~~;bCi podniop;av?€'m vladního komisaře čís. 14681.
'.
pravm .povah~a. ohec~í ,?is.cirpHnámí komise čís. 14681.
Jl:f~~5~ez »verejHOpraVmITll ,korporacemi« podle § 23 zák. čís. 204/3?
_ čís.
v.

v

v

v.

v.

židovská
pv_.
'
,
I
'k náboženská·
v,
",
~lPU~..,t nnsI
poradu
pmva
pro žalobu dv'vě· . . 'h k
o,ra a oseraka protr žIdovské nábažen k' b'
, , ~1. JSI o andan od

0.

ná~~k

určitého dne -na trvalý odpočinet.e.g Cl na vydaTI! hstmy, že byl
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Obecní dáv~y viz d á v k y.
POdnl~Y výdělečné.: n~jso.u od~išnou osohou od obce čís. 14541
~f~y u~~~~~yem !})ra~rl11hO z~stu~ce ~ohecn}ho podniku pro spor ·platí .před_
zaměstnan
~ pro s ~<linovem pravmho, zastup ce obce samé čís. 14541
ec VlZ zamestna'nec o,hecní
.
Obchod: předpis prvé}1~ odsta'vce čl. 2,73 obch. zák. 'zahrnuje té rb l't
~
proto I -darovam býti obchodem. v t
dV'
• Z I era I. y a muze
bez skutečného odevzdání ~.
'
om pnpa e nem k darovací smlouvě
druhého -odstavce ,Č'! 274 Ol;~~l ff~re;~a. !~r~~.,n.otáfsbkého spisu; 'domněnku
sama .č í s. 14286. .
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O chodní p~mocník (zák. čís. 20;10 ř. z.): zaměstnavateli 'nelze Ul řiti "
.
prezko~mal činn;ost syých zaměstn.a:nců, ,.by se- tak vyhnutnedl::g;ua{u~2
a, sP?ntm se zakazm'ky; pokud se ta'korvá kontrola dě· e v nezávadn!
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neni obchodním pomocn'ke
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~ ~: ~aměst~anec (pfO:?ava.č)

v p.rodejně tabáku ve velkém i malé
a vztahuji se naň předpisy zákona o osmr
ho.dm~e Ipr~cov:ní době, nikoliv !předpisy nařízení 'hývalého rakouskéh~
~'liTI. h~aJ~EI z~ dne 10. června 19B ČÍ\S. 442G6 čís. 14521
~mluvm -uredmk obce ustanovený v hospodářské
d 'k'
'b
hřebním
't
)' " b h '
' m po IHII u O' ce (po,
us avu Jes! O' C' o-dmm pomocníkem čís. 14681.
§§ 1~, .16: lze p~~~ně uje.dn3;ti, že ná:r;ok na remuneraci přísluší zaměstnanCI Jen za urclty,oh podmmek pokud se t' ce
~
ten za určitý,?h '~odmínek ztrác'í 'č í s.' 1420l , ze zamestna:nec nárok
zVY'kl~st :vyplacetJ lUovor'Oč.né může se utvořiti i tehdy kd ž b 10 ' odlc
kolekhvTIl smlouvy stanovení jeho přeneoháno 'Zaměstn~vat~i Č ls 1~372
~d I ,d>,?sazením z práce«~ zaniká nárok zaměstna!ncův na do~oIenou'
{yz. Ol a, po kterou zaJmestnanec v tom kterém roce pro »v saze tl!
z prace« nekona~ 'sJ1užbu: dosáhla nebo překročila dobu dovol'enlst l,~
venou v § 17 zak o O'och. pam. či s. 14369.
ano
§ ,27: st~čí, že lP'!opouštěcí dopis by-I ,odeslán na adresu kterou zaměst
nanec salli zamestlnavateH udali dokud ,nebyla! změ:n~ 'ohl 'v
'
~.
P?dlhe.
oznámiti
pne azl do prace Čl s. 14078.
'
pou~á ~lOžnost, že nemo.c potrvá déle než šest tydnů, není důvodem
~. predcasnému propuštění ve smyslu § 27 čís 5
Cl s. 14111.
.
zák. o OIbch. pOTIl.
Jes . Ol

~hodmm lJ)omoomkem

Y
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?:

~racov-ní.ho ř~d:u zaměstna~ec

zaměst~ava.t~~enpa~o~~;l~

k předčasnému zrušení služebního poměru podle § 27 čís. 5 zák o obch.
pam. jest potřebí, by mezi vznikem propouštěcího dův-odu a propuště
ním byl'a časová souvislost \; í s. 14111.
otázka, zda se zaměstnanec stal svým jedná-ním nehodným důvěry zaměstnavatelovy, Jze řešiti jen s hlediska 'Objektivního. podle okolnosti při
padu a obecného mínění, míholiv podle su-bjektivního mÍ'nění zaměstna
vatelova čís. 14112.
10rZvázáním služebního poměru pen s i o n o v á ním končí se povinnost zaměstnancova konati sJuž:by a nastá'vá podle § 1154 obč. zák.
Sip I a t n .o s t .odměny zaměsin.aJnc-ovy všeho druhu čís. 14291.
§ 29: zrušil-li zaměstnavatel ,bez .důvodu a předčasně služební smlouvu
se zaměstnancem, nelze v tom, že tento na to ,konal v podniku na základě nové ,smlouvy se zaměstnavatelem po krátkou, předem stanovenou dOlbu pr-o-zatím pr3.ce odli'šného druhu, spatřovati jeho souhlas se
zrušením předchozí smlouvy čís. 14364.
us,tano:ve:ní služební smlouvy, že zaměstnanec, přestoupí-li ke kO'nku,r-e:nčnímu podniku, ztrácí narok na pwvise ze smluv, jež uzavřel, nepříčí se dobrým mravům 'č í s. 14430.
~ 36: ustanovení služební smlouvy, že zaměstnanec, přestoupí-li ke kon,kure-nčímu !podniku, ztrácí nárok na pro vise 'Ze smluv, jež uzavřel, nepříčí se dobrým mravům čís. 14430.
smlouva, jíž je vysloven zákaz soutěžení činnosti zamčstnancovy na pět
lEt po s'končenÍ ,s-Iuželbního' poměru, jest neplatna, pokud zákaz přesa
huje dobu roční čís. 14697.
§, 39: zaměstnanec nemá ze zákona nárok, aby na vysvědčení byly
vypočteny veškeré práce, je,z konal zaměstnavateli, může však se zamcstn-avatelem ujednati, že ve vysvědčení budou uvedeny vykonané
;práce přesným vyjme:nová'oím co do druhu; pokud jest míti za to, že
se zaměRtnanec a z:-.městnavHte.! podrolhiH vyhlášce presidia inžen~lrské
komory čís. 14777.
jinak viz též zamčstna,nec soukromý (zák. 154/34 sb. z. a -n.).
zmocněnec viz 'p ln á moc.
zvyklost viz zvyklost -OIbcho,dní.
Obchody splátkové viz s plá, t k o v é .o b c hod y.
Obligace solidární viz s o I i d á r:Jl o s t z á vaz k ll.
Obmeškaný vydražitel viz dražlba (§ 154, 155 ex, ř.),
Obmezení žaloby: i pro ohmezeni žaloby pla'tí ustanove'ní § 2,37 c. ř. s.; vzdání se
ž,a1o'bního nároku může se státi jen výslovně, ni'koTiv činem konkludentním
čís,

14113,

čís,

14113,

z toho., že se ž'alovaný neohm-dB lP,ruN prohlášení žalobce o obmezení žalobní prosby, nelze ještě usuzovati n.a jeho 'Souhlas se zpětvzetím žaloby
nebyao-H obmezení ža.lolbní prosby dovoleno podle § 237 c. ř. s., nemohl
soud tento. zákonný předpok'lad nahraditi soudním usnesC'ním podle § 235

c.

ř.

s.

čís. 14113.

obmezení žwlobní prosby jest ,částečným zpětvzetím ž-alo'lby, jež se mŮže
státi po. !prvním roku jen za předpokladů § 237 c. 'ř. s. a rov:ná se ve svý,ch
účincích, došlo-li k němu nás-ledkem částečného zaplacení zaž-alorvané p,ohledávky, formáJlnímu zřeknutí se 'nároku, o němž rozhoduje, došlo-li k obmezení na částku pod 20.000 Kč podálOím, došlým k soudu před počátkem
ústního je-d':nánÍ, podle § 7 a) odst. 1 j . .fl'. samosoudce čís. 14729.
Obnova manželského společenství viz pro- z a t i m [1, í o pat ř e .ll í (§ 382 e x. ř.).
Obnova řízení: v ne-spo,'rném říze'ní viz nespol',né říze'ní (§ 49).
§ 530 Č. 2 c. ř. s.: přivodil-li l~d'Q. křivou vÝlpovědí ,odsouzení, lze se .na
něm domáhati náhrady škody, třebaže ,byla zmeškána lhůta k žalobě
o obnovu čís. 14190.
§ 530 Č. 7 c. ř. s.: zamítnuta-li' v základním sporu žaloba o uznání nemaJnžeJ:Slkého otcovství z důvodu, že žaloval1ý pod,le v)lsledku krevní
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zkoušky nemuze býti otcem dítěte, nemohly rby zpusO'biti příznivější

rozhodnutí pro žalobce důkazy, že žalovaný souložil v kritické době
s mat~ou dítěte; okolnost, že jiný odborník vyslovilo průkaznosti.
zkoušky jiné mí,n.ění, než z'na'lec, jehož mínění přijal soud za r02:hodu.iici".··.
není důyodem obnovy čís. 14145.
nemá místa v rozepří-ch, o nichž platí zásada vyšetřovací, 'poku.d lze

nové skutečnosti a průvody upla,tniti ještě v řízeni op-ravném čís. 14337.
pra'\loplatný rozsudek, jímž !byl vysi:oven rozvod z výhradné -viny nedo~
stavivšÍ se strany, brání této z důvodu rozepře rozsouzené, Iby podala',
samosta,f·oou žalobu o otázce viny na mzvodu manželství, může se vša:k
domáhati obnovy původního sporu z dOvodu § 530 čís. 7 c. ř. s. v otázce
viny na mzvodu, Ibyť byla zatím již podle § 17 rozl. zák. povolena
roz·luka man.želství a původní výrok o vině byl převzat do TOZllukového
usnesení čís. 14706.
žalobou .o obnovu nemůže ža'iovaný, jemuž původní žaloba nemoh:la býti
doručena a jenž byl proto ve spo:ru zastoupen opatrovníkem, dodatečně
uplatniti proti žalobě skutečnosti, jež mu Ihy.ly známé v ,době 'SIporu, byť
nebyly ználmé opatrovníkovi jeJj zastupujícimu čís. 1481 L
Obohacení bezdůvodné a kondikce: nárok na slevu z ,nájemného pOdle druhé věty
§ 1096 o:bč. zák. ne,jz'e posuzovati podle obecných pře.dpisů o správě (§§ 922
a 'násl. obč. zák.); neplatí proto pro uplatnění nároku propadná ,lhůta § 933
obč. zák.; bY1lo-li nájemné zaplaceno předem, jest nárok na poměr:né vrácení
činže náfO!kem z bezdůvodnébo o.:boha,cení ;podle § 1435 'orbč. zák, jenž se
promRuje v ,řádné lhůtě § 1479 obč. zák. č Í's. 14143.
žalo'bou z 'Ohohacení nelze zrusiti práV!ní následky pravoplatného rozvflhového usnesení, šlo-li Q pohledávku, Je.ž byla prohlášena k rozvrhovému roku
a'Ů niž a o jejímž pořadí byJ:o pravoplatně ro,zhodnuto v'roz'vrhovém usnesení čís. 14272.
předpoklady t. zv. obecné kondikce causa data causa non secuta čís. 14483.
Obrana viz ,ll á m i tk a.
Obsazení soudu: p r a c o v n í lb ,o viz p r a c o v fl í s o tl -cl y.
jinak viz :přísluš,nost podle § 7 a 61 j . .o.).
Obsílka: do ru,č enÍ viz ta mže.
Obstávka administrativní viz s r á ž k y a dmi II i str a t i V.J1 í.
soudní viz ex e k u 'c e (§ 294 ex. ,ř.) , ex e k II cen a p I a t y.
Obtížnějši dluh viz pJaceni (§ 1416 o.bč. zák.).
Obživ,nutí pohledávky viz v y r o v n á ,n í.
Ocenění sporu: skládá-li se za,žalovaná pohledav'ka z několika položek, z ,nichž ani
jediná nedosa·huje hranice pro věcnou příslušnost Slborového soudu, mohou
s,hodnou vůlí stran položky ty býti uvedeny v takovou skutkovou a právIlÍ
souvislost a sečteny tak, že tvoří jednotný pralv-ní důvod žalobního ,nároku
či s. 14087.
o tom, zda jde o véc nepatrnou, rozhoduje především peněžitá částka v žaJ,obě žádaná, takže se pak již neu·rčuje hodnota 'Předmětu sporu podle §§ 55
až 59 j. ·n. či s. 14448.
Odběr piva viz sm·Jouva nájemní.
Odbočka viz filiálka.
Odbytné: 'rozvrh odbytného, na nčž vedena jest exekuce zabave.ním a přikázáním
k vybrání, řídí se pravidly exekučního řádu, třeba jej soudce provedl v ří
zení nesporném 'č í s. 14748.
Oddělené bydliště viz pro z a tím n í o pat ,ř e ní pod '1 e § 382 čís. 8 ex. ř.
Oddělné právo (uspokojení) viz k o n k u r s, vy r o v 'll á ni.
Odevzdání viz pře v o od v 1'a s t!ll i c tví, z á s t a V 'll í P r á v o (n aby t í jeh o).
pozůstalosti viz P o z ů s t a I ,o s t.
Odhad: za účelem vyměření dávky z přírůstku hodnoty viz
dá v k a.

d' d
dání nesmí se
'tasti (§ 794 o z.) ku 01 o evz
doživotní
při určení hodno"ty "ne2lovlkuteč,ností v době odhadu známých
e
hleděti k to m.u , ze '1?0 t ~ pouze u.rčitou dobu čís. 14771.
..
břímě již zamklo a ze rv o
t
b,avuJ'e soud povinnosti
. odstavec nesp 'pa 'nez
b
a
dkazovník: ustanovení § 1.61 pr:-,y.
8 ~dst. '2 zák. čís. 100/31 s '. z.
O
slyšeti odkazovník~ la<ko ucad~tn~,~a. ~§ s~ přímo dotý.ká práva odkazovmkova
, ,. b' ti vydano ,rQ.zho nu 1, Jez
n.), ma-ll Y
'b
n) viz
čís. 14561.
.
děl c i (zák. čis. 33/34 a da,\ší s . z. a ' .
dklad exekuce: protI zeme
O
zem ě děl e c.
.
(zák čís 34/34 a další) viz II e z aproti nezaměstnanym
.'
. . ",'
mě s t n a fl o s t . ,
, ' . n v loučení věcí nenalezellClch d9
§ 42 čís. 5 ex. ř.: Sipory o n~~?kd o aod Yodkladu podle § 42 čís. 5 ex. r·
konkursní podstaty mohou tvo 1 1 llV
v

v

.Čís.14562..

121 konk

ř)" při soudním prodeji jest

jen abdobne po-

v konkursu (§
, . " h v § 42 ex. ř. č [s. 14562.
.
V'ti důvodů odk,ladu uv~de~ycv ,
'I
'ch do konkursnt po.dstaty
v

:'

o·ná:.o~ d,~a
-~t~,~,~f;duV~~ldl~e§a ~~e~lí~. 5 ex.
-uvo _.
'
mohou

~~~ry

Odkladný

tv·QlnŤ1

účinek: stí ž II 'o s t i

ř. čís.

14562.

v

,VIZ

st 1 z ,fl o s t.

'Odměna advokáta viz a d v o ok a ~ , I

=

za dílo viz s rn '1 o II v a o
1 Q.
spr o st ř e d k o vat e 1 s k á.
sprostředkovatele viz s m I o u v a

Odpočivné viz pen s e.
.
Odpor podle § 158 obč, zák. v~z dl t ,e a lob a pod I e §§ 35, 36, 37 e x. ř.
~ podle §§ 35, 36, ~7 ~x·dr.. vt~ ~ v n u cen á :ll e m o v i t o stl.
dl § 213 ex r. ViZ r a z a
,
v

po tieb . exekuci viz ex e k II C e ber n 1.
. J'ež podléhá
pro
erOl
..
d' úkonem soudní pravomoCi,
d
vd' valobní' !přijetí JeJI na sou Je
O POV;řezzkumu ~yšších soudíl čís. 14353
~ '". : k' v k o n ku r s II viz k o TI k u r s. . .
do důvodu a ne co do
OdpurC1 ,n~o. náhradu škody přiznaný žalobcI Je~ c§ 9 zálk ze dne 27. března
I~t~~, :e~í vykonatelnou pogl~~~7hkoO~á~~I)~tTI:~k~d se týče § 8 odp. řádu ze
1931 čís. 64 sb. z. a n.Jo pU
z čís 14071.
.
nedne 10. prosince 1914,CIS. 337 { t \em' proti druhému spolllvla:stmku"k
m
odpůrčí nár9k.; tvr~enYdlsPo§lU;3~ :~č. zák., podané druhým srpoluvlast em
"
sobe zalobe po e
bral1t
-o
"
'zástavního
čís: 14219.
v'
3 odpůrčího řádu vztahuje se 1 na znzeUlti
pokud
stanovení § 2 CIS.
' '
,"v't 1 uže proto odpom va ~ráva p,ro iakoHkÚ'l~v IPOh!~dá~:~o V~~~:~,o~ení _ i knihovnímu zástavnímu
'sou tu dány podmmky Cl OVaJTI ,
'k č i s 14363.
J r'vu zřízenému pro pravou po.hled~v, llv'd 1 ~ roku 1931 ,není -nárokem ·na
~á~ok' na ·náhradu pO'~le §" 1: f~odOmr~k~~ jeho upl,atňovánÍ ~! s,, 144~~osti
náhradu škody .a ,nem ::avJ,ll. nt tliže není vůbec 'naděje lna 'lvysem moz
Ů'dpůrčí nárok je vyloocen, Jes .
.
~
. ."
.
. d'ano, J'akm,le
byl
uspokoJem
Cl S .=51
'
.
2 ", 3 odpůrčího řadu
'Je
~,
b vevězkrácení věřitele, , Je §,v CIS., , ~a dlužníkovo jmění; netre'~!l' ~ Yvv . _
.nteli znernož.něn nebo sttz:-,ll. zasah ční rostřdeky; o ta<ko,vé shzem vv~n!e ,

-

v

,v'

t'~~~~ ~~~:,~~a\d:š~c~~~fd;:j~~fli:;'~I:ě~itpe~á~M:
:ir~:iVe~~:Uj~j/e;oJ~af~zl~i'~~
·t tl' zabave'll1m pO,zIVacIlO

nernOVl os
'ff
'14515.
. d h z členů představenstva o úmyslu dluŽ/níkově zkra 1 1 vevědomo-srt Je no o
. d v tva čís 14658.
d' k vě
řitele rovná ~e vyědomos tt žar~~~ná můž~ namítaŤt nej~n, fe pohle ~;v: ze=
strana v odpurclm SipO~
'brž i že pohledávka ne ni vubec po P
)
řitelova ne ni 'Vykonatelna, ~Y: 14800
'ména že nikdy nevzmkla c 1 ~'I '1447 obč zák.) VIZ sml o II v a
J "
1
(§§ 918 a nas , ,
Odstouperu od srn ouv~
těž n e k a 1 á.
(ldstraňovacÍ žaloba VIZ s o U
Y

I/

V
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Odškodné podle § 1266 ob - 'k VI'z V ' - .
,
~ p"
lastnv.. c. za .
y z 1 v II e m
I
n Vyv
ent VIZ vyvlastněni
aUze ky.
Odštěpný závod viz f i I i á I k a.
.
Oduznáni manželského původu viz dít ě
Od\'olání: 1 h ů t Y o d vol a c í viz I h ů ~
~ ,o v oty viz tam ž e.
y.
f l Z e -ll J ~ ř e d p r a c o vn í m i s o II rl Y viz tam ž e.
?dporu]e-h se rozhodnutí ve věci hlavni Iz ' '. ,
'
.
Jen odv,oláním Cl s. 14267.
'
e vylOk o utrataoh 'napad-nouti
nedostatek odvO'laciho návrhu podle §§ 467
~:4ctlo2U formální, kterou by byb lze l1apra'Vit/~S~d7e a~J7J4 CI8'853 c. !. s. !1~ni.
.
.
:::;;-;
a
c.r.s.CIS.
1 odvol~.cí ~ou d je vázán usnesením okresního 80 d ,
.
spory, J1mz bylo rozhodnuto že přísluŠln'
k' u ll,. ~ddělenI pm pracOvni
o"ddélení téhož soudu čís. 14791
ym
Je dna:m o ža1lobě je Sporné.
třebas prvý soud nepojal do
:h .
v
zák. čís. 251~:34 sb. z. a :n. bsy~eo~v~~~~f'dkU dO:lo~.ku ~podle čl. IV. odst. 2
o Sipor pracovní a ro.zřeši,l~li si tuto
. soud oprayne'TI :zkoumati, zda jde
podle předpisů ~ Odvolacím řízení ve spo~azkuh kladne, ,'?yl ~?právně.n: jednati
dů
•
. .
orec pracnv:nJch 'c í s. 14798
. ~y. ~yla-ú Jedna ze stran slyšena
,cl v ' ,
,.'
,b~,tI ,?r~ha strana připuště'na o téže okgl~ s'f.nsahou v ~rve vostohcJ, nemů.že
pnseznemu výs.1echu' stranu v prv' st rO. 1 v~ °vd~Ů'IaCl~ nzení ani k ne-o
lací soud opětně vysl~chnouti ovše;
o ICI pn.;;e~ne slysenou může odvo_,'.
čís. 142<60.
"
s upozornenlm na přísahu již slož,enou
.Y.

v,

v.

v

spis: podáním odvolacího spisu jímž b 'I 'n '
v celém rozsahu, je právo stra~y podl~ § :ade n }ozsude~ PTyn.ího soudu
roto odvo.lání býti vzato zpět a nahrazeno ? c; r. Sct' vyc~rpan~, nemůže,
4276,
novym o voIaClm spls.em Č i s..
Odvoláni podle § 1330 b,
,
y ,
o c. zák. VIZ náhrada škod
Ohrozem usPOko1etlí viz exekuce zajišt'ov
'
y.
Ochrana dO~~cího trhu práce (zák čís. 39/28 . a C I.
"
.
ClZlnce jest příhodou v zaměstnav ~ .\ne,?ostate.::i{ svO'lem k zamestnán!
opr~vn.ěn propustiti zaměstnance j'e'~ ~~~te o~o.lbe; zamés'!nav3'tel ,nebyl
spravmho úřadu ,č í s. 14089.
o o, ze nebylo udeleno povolenf
Pl'

v

d~~ěry ~ve veřejné knihy viz k n i h a IP o zem k'O '
najemcu: pro:na]' al-Ii Jeden z ob II
I I
. o va,
z~'ru~h,: ,nájemci zároveň oc~ram~~o~~~_l~s~~~lI ,byt ve sPole~'~ém domě,.
~ldall-h oba takto pronajat· lb t
h':, ,ona ,na ,ochr. naJ" a vYPo!ednotné právní jednání IpJníh~ 's~,~,l::l~~ "h~ druhy spoluy}astník celé:
ce~,oll ochranu, která byla podmínko
:1 .~nl a, tedy, pronaljem i zarua § 1016 abč, zák,) 'Č í s, 14360,
u ce e o smluvmho obs.hu (§ 901
O'~hrana 'nájemTI1~ů a jednotné ·ná'm b"
'"
.
zako'i1 'Ze své och.rany j'en lČa'o.Ť jJctY tythu a J!~ych mlstnlOstí; vyjmul-li
ďť
I
""
e
no
ne
o
'1Iajemníh
I
t
al VD" UOu výpověď ani z vyj'm t' č' • . ' o,pre;,dmeu,
neze
14465.
u e, astl, a,nl' z celku čÍs.
Y'

v

§ 20 zák. čís. 48/25 sb. z. a fl • bylo li 'fl'"
_
nájemní ,dohu zaplacené skryto"pod - , ~Jet;Ine predem na smluvenou
z důvodů Úspory ó1nžovní daně a d '?z~aC~TI1m »stavebního p,říspěvku«
~ 916 ,~bč, zák.; úplatu tuto' .'est ' ~; y, /d~ _o jedná,~í ~a oko po:dl.e
FV~o na]emné a nikoliv jako z1káza;1O u~.o\ aJl Pct° dle lPI ave povahy JeJf
mimo ná'jemné čís. 14765.
u up a u anou za pronajeti bytu

~,za platnosti záko:nů o OChraně ná'.e ,'k .
32/34 sb. z. a n., by10 před ol{llad ,mnl u, Jez prredchazely zákonu·
,v

C1S.

v

,

•

dené v § 1 (2) čís. 9 z á k . . P
em pro. nyár,oky -nMemníkOlvy uveka0nÍ břímě stihá 'pfO.nají~a~e\:: 44(28 za'Vme'lll pro'llajímatelovo; dů
čís. 14727.
' vyznam slov »po odevzdání bytu«.

vyhl. čís. 62/34 sb. z. a n.: zřeknutím se »předem« podle § 18 (2) jest
vzdání se nějakého nároku, jež se stalo před splněním nebo nejpozdě.ii
při plnění slíbené úplaty č i s. 14447.
šestiměsíční promlčecí lhMa § 18 (2) :k uplatnění nároku na vráce.ní
nep,řiměřené odmě,ny za zprostředkování nájmu začíná ,běžeti- od zrušení
nájemní smlouvy předešlého nájemníka, spadá-li zprostředkování :nájmu
a vyplácení odmě-ny ,do téže doby é í s. 14489.
§ 26: skládá-li se byt ,uájemníkuv :kromě kuchyně a obytného pokoje
pr.o služehné ze tří obytných míst-ností, jest od L ledna 1935 vyloučen
z ochrany, třebaž,e dva po'koje s kuchyní byly na'jaty dříve a třetí pokoj
později čís. 14721.
chudinsk)" fond 'Obce v Čechách se základním ,účelovým j měním jest pokládati za samostatný právní podmět; dům připsaný v knize pozemkové chudinskému fondu, 'ne:ní ve vrlastnictví, nýbrž jen ve s:právě obce
čís, 14712,
roznášení mléka nel'ze považovati za výkon: pOVOlání v 'bytě; při výkonu povolání má zákon na mysli jen výkŮlll! povolání náljemníkem, nikoli Čllenem jeho rodiny nebo jiným spolubydlidm čís. 14186.
o tom, 'Zda byt je vyňat z oc'hmuy, rozhoduje jen 'S.tarv bytu v době
výpovědi ,nebo v době, kdy jej zákon z ochrany vyjímá, nikoliv úmluva
stra'n 'o lpovaze bytu při uzavření nájemní sm!louvy 'Č í ,s. 14324.
§ 27: nevztahuJe se na případ, v němž smluvní stranou ja'ko nájemník
nového ľbytu jest dřívě'j.Ší ,pronajímateI, třebaže ,najal byt pro svého dří
vějšího lOáJjemníka 'č í s. 14740.
.ochranná doba (zák. čís, 61/25 sb, z. a .o.) vj,z zaměstnanec sou'krorný.
Okres: IP roj e· v v U -1 e viz pro j 'e v v II 1c.
{}kresní nemocenská poJišťavna 'viz poj i š tě.n í s o c i á I n L
zaměstnanci viz z a m ě s t n 'a'u e c D' k r e sní.
-Okresy zvlášť těžce postižené neúrodou (vl. inař. 'ČÍs. 142/34) vilZ zem ě děl e c.
'Omluvitelné nedopatření při placení vyrovnací kvoty viz v y l' o v ,n á >ll í.
.omyl: ve smlouvě 'o dílo je úplata dodate.čně ujednána tím, že po,dnikatel zaslal
účet objednateli, jenž jej uznali a vyúčtovanou cenu bezvýhradně zmplatil;
.pro omyl, který se podnikateN' 'při 'Vyúčtování phihodi,l, lze také ujednání
úplaty napadati jen za přecLpo:kladú § 871 a násl 'ohč. zák. čís, 14096.
podepsal-li kdo listinu důvěřuje. křivému ,předstírání druhého. smluvníka
o znění Jisti'ny, neschváHI svým 1P0dpisem obsah iisN'ny čís. 14504.
·Opatrovanec: nezpůsobilost 'k právním 'činum viz nesvé-právný.
(Opatrovnický soud: IP ,ř-Í 'S 'tu š n o s t vi,z tam ž e (§ 109 j. 'n.),
ustanovení § 189 odst. 2 cís. patentu z roku 1854 ,upravuje jen formální
'Postup :pfi zhotovování .písemné smlouvy uzav,řené jménem nezl\etHce, neřeší však otázku hmotného práva, zda: smlouva vyž'aduje schváJleni soudu;
otázku tu jest .řešiti s hlediska § 233 'OIbč. zák; poku.d pojišťovad .smlouva
uzavřená otcem jménem 'nezletHého dítěte vyžaduje soudního schválení?
č is, 14129,
úmrtím opatf1Ovance (lJ}muČenc.e) 'nezamik,lo opatroV'nictví a veškerá pusobnost opatrovnického soudu, jde-U o dokonče,ní jednání započatého za 'života
opatrovancova, jež nelze přerušiti beze zřejmé škOdy pozůstalosti, po pří
padě dědiců 'č í s, 144021.
»vrchnostk llIvede·nou v § 145 obč. zák. není o.patrovnic'ký 'soud 'Č ís. 14424.
ustanoviti OP3't-fOv,níka osolbě svéprávnosti již zbavené a k dalším ú.konům
příslllšeljícím opatrovnic'kému soudu jest povolán okreSiní soud 'Qoznačený
v § 109 j, TI, čís, 14638,
Opatrovník: domáháno-li se 'žalohou solidárního plnění na otci a na :nezletilém synu,
nemuže -otec zastup-ovati nezletilého syna v tomto sporu a jest dítěti zříditi
koHsního opatrovníka; nestalo-li se tak, jest ,řízení zmatečným počínajíc doručením žaloby čís. 14170,
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viz nesporné řízení (§ 6).
prozatímní viz prozatímní opati'cni.
úsporná personální (zák. čís. 204/32 a 54/32) viz ú s por fl á o pat ř e II j.
personální, peněžní ústav.
Opětná dražba viz dražba vnucená nemovitosti (§ 154 ex. ř.).
Oposiční žaloba viz žalob a 'P o dle § 35 ex. ř.
Opověď k rejstříku viz rej s tří k.
Oprava: pOdá'oi (§§ 94, 85 c. ř. 5.); i v nesporném řízení jest nedostate,k rekurs~.
ního návrhu závadou rekursu; není-li rekurent zastoupen práJv.oim zástupcem
substituční

Opatření

jest na soudu, aby jej poučH a poskytl mu možnost doplniti rekurs ipatřič~

ným rekursním návrhem podle zákona; je-li rekurent zastoupen práv,ním zástupcem, nelze Ipostupovati ani podle §§ 84 a 85 c. ř. s. čís. 14067.
jest rozeznávati věcnou nepříslušnost od nedovoleného hromadění nárokú
v téže žalobě (§ 55 j. ,n., § 227 c. f. s.) i bylo-Ii v ža.Jobě poda,né u okres'nílm
soudu n.epřípustně hr:omaděno několik nároků v ceIkové výši přes 5000 Kč
jde o vadu fnrmállnÍ, která je napravena tím, že ž'alohce obmezí nárok n~
5000 Kč, vzda'V se přebytku čí 5. 14163.
podá-li vymáhající věřitel ,exeku6ní návrhy pod 'bývalým jménem kupeckým,.
jde jen o nespráv'né oZ'nače11í, jeIŽ lze vždy opmviti čís. 14203.
v .pracovním spo,ru o hodnotu vyšší než 300 Kč musí odvolání obsahovati
odvo:lací návrh; .nedostatek návflhu není jen form(ÍJ1ní vadou, již by bylo
lze na)praviti pOdle § 85 c. ř. s. čís. 14264.
nebyla-Ii v návrhu na povnlení zatímního -opa-t,ření 'llvedena doba, na kterou
je zatímní opatře.ní žádán-o, jde o formá,jnÍ vadu, již lze napraviti pndle §§ 84,
85 c. ř. s. a § 402 ex. ř. či s. 14299.
nedostatek .odvolacího návrhu 'Podle §§ 467 ds. 3 a 471 čís. 3 c. ř. s. není
vadou fO'fmální, kterou by bylo "lze na'Pravirti podle §§ 84 a 85 c. ř. s. či s.
14412.
rozhodnutí (§ 419 c. ř. s,): nej:de O' porušení předpisu § 416 c. J. s., ani
zmatek podle § 477 čís. 9 c. ř. s., vydal-li soud písemně rozsudek (výrok)
jiného znění, než jak byl ústně prohlášen, šlo-li o patrnou nespráv,nost výroku 'ro,zsudku ústně prohfášeného a vada ta byIa dodateč·ně v 'písemném
vy.hotovení rozsudku napravena čís. 14357.
do rozhodnuti zamítajídho 'návr:h na opravu vyhotovení r:ozsudku pro nesQ:uhlas s rozsudkem prohlášeným může hýti po' uplynutí odvolací Jhíity
podám samostatný rekurs, třebas v době doručení tohoto usnesení nebyl
rozsudek dosud pravoplatný t í s. 14802,
Oprávnění k rekursu v ř Í 'Z e n i p O' dle z á, ok. č í 's. 33/;34 viz zem ě děl c i.
pod ,d ,1 u Ž'fl. í k a viz pod d 1u žn í k.
vnucený správce nemovitosti jest oprávně-n k rekursu, pokud to vyžaduje nerušené provádění vnucené správy čís. 14540.
v konkursním řízení: r.ozhodnutí správce ,konkursní podstaty a usnesení
věřitelského výboru o 'Odporování právnímu jednání, dále usnesení konkursního komisaře, jímž vzal na vědomost usnesení věřitelského výboru
o přístupu správce konkursní podstaty k trestnímu řízení pro maření
exekuce JaklŮ soukromého. účastníka: a konečně přístup správce konkursní podstaty k dražebnímu řízení, zahájenému proti úpadci, týkají.se
konkursní podstaty a úpadce si nemůže do nich stěž'ovati 'č í s. 14315,
ke sporu: ze smlouvy uzavř-ené centrálou nemůže býti žalována filiálka.

°

čis.14236.

týká-J,i se zažalovaná pohledávka podniku vedeného nadále pod firmou
zemřelého zůstavitele 'na účet pozůsta:losti, .nenÍ závady, by nebyla zalován.a po:zůstalost jako. ,kupec pod touto firmou čís. 14356.
domáhá-Ii se někdo konrfesoJ1flÍ žalobou podle § 523 obč. zák. také
knihovního vkladu vydržené polní služebnosti (§§ 481 a 1498 obč. zák.),
musí žalovati všechny spoluvlastníky služebneho pozemku čís. 14517,

"Vt v , smluvní (rozhO dči
viz též p o z ť1 s t a -1 o s tJ pOJ ~ sen I
s o u d), smě~, k a.
z a n . 'e-li oprávněná osoba nesvéprávná,
podle § 9 zák. CIS. 4/3~ Sb·v. v . zák" ~právněn ien poručenský úřad; ~o
yzl
jest k nárV~hu P?dl: §k v: h · TI ' stíháni nemanželského otce podle § 8
ručník nem opravnen
navr II a
vyživ. zák. čís. 14263.
"
I' ní odvo·JánÍ stížnost.
opravný prostředek VIZ d o '~o ~ d'
v b a v n ~ cen á n e m o v i t o sti.
" . , (§ 172 ex r) VlZ
raz
.
.
Orgán verelny
. : . d :b a p r a cO v n í o s m i h od 1 n o v a.
'hodinová doba pracovnt VIZ o
.
osnn
,"
o
bilo s t k e s por II vrz tam z e.
osoba pravOl.cka: z P, u s o
~ třetí VIZ t ret 1.
"
,
" I aktů (prohlášení dozorčiho
tázka předurčující: prejudicielm vyznam s,pravmc 1
.0
úřadu) v otázce měnové č
14477,v Cll' ručení 'nemovitosti za ;pří8'l~šnou
~ bylo-'li správ:ním aktem v,v~~v?ven~ ~e 'k e nemovitosti, 'bylo tím zaroven vyčást dávky z majetku vďn~eJsí:ho ~ as 'm a dobu kdy zákon o dávce z masloveno, že se toto r~lcem vzta;huJe na ~~~áJn tírn'to a:ktem čís. 1-4440.
.
}etku nabyl ú~i:nnostt; d'o~~~ J~r:~o~~ po,jišfovny dělnické, že jde o,t'Ůd~:
soud jest vázan roz 1~ nU 1. . t spatřovati i ve vyměření úrazove o ukový úraz; roz.~,o~,~uŤl o tom Jes
chodu pojišténcl Cl s._ 14513.
v Ž Iby!y soudním úředníkem vyhotorozhodnutí v směneč'ném 'Sporu, ~ nem Ve v ni'ch nebyla označena Ů'soba
vené 'protesty uz·nány ~a ne.platne 'Prot~~~ zda' vyhotovení těchto protestů
rprotestáta, ne.prej:udi,~uJ~' ,rozh~dn.utlt' °t-ohO, 'kdo protest vykonal čís. 14714.
sta.jo se purušením ureaifll povLnnos 1
I
vivovací
viz
výživné.
otec: ipovi1nnos t ~~!'
",
'žirvné rodi-čiL
n á:r Ů' k .ll a v y z I v n e VI~ vy,
'.
domáhá-Iii se zletilé díté na manmanželský: jde Ů' .ryze m~le~~?vY'hnaw:'u'fčitou dobu, po 'kterou se nemo hto
želskem otci zapl'acent vyZ1vne o z
samo vy.živov'a1i Č ís. 141~5., 'h
lnění na ,otci a na nezletiJém s~ny:
domáháno-li se žalobou ~ol1darn:' ,? p" '.
tomtO' SlpOru a jest ditetl
o.tec (liastupov.ah nezletileho syna v
nemuze '
'k v,
14170
zříditI kol}isního opatrovlll' a Cl S"
'
'oud mající rozhodnou tl
.. Vt V 'otcovstVI' procesm s ,
velského
nemanželský: .,z 1, I sen 1 dl § 156 ~bč. zák. o žalobě z neman~,
'k
po vylhovem odporu IPO, e.
'zlmmi vyhraženými v § 156 Ol c. za c,"
otcovství, lQes~í se o~lr~tI. ota
n'm ředrnětem žaloby čís. 1~2!1~'
soudci nespomem u , ~~brz vle~ 1~~ 1 oz~odné pro ustanovení pOíUCfl1Ka
nemanželská matka, Jez mela v o. r.: r roto Iporučnicí ze zákona a nepořádné bydliště 'fila: Slov~nSlku; lest ]I~ P ke sporu jímž se jménem svve?O
třelbuje schválení poruc~ns~eho ~O? ~covství a' placení výživného c Is,
dítka aómáhá na zplodlteh 'Oznam o
.'V
14770.
,v
' s e Ilatně vz.dáti práva domáhati se . . zpst;:111
nemaJI1Želské cilte nemuze
'~
v I . -r o uznání nemanzelskeho
nťmanželského otcovství z'PI,odlte~v,a; t:: ap~~~í zájem na be:zodkladném
otcovství osoba zletilá, mUSI prro v,,;za 114799
zjištění tohoto právního poměru C,l s, , ~ oru žaloba o uznání nekrevní zkouška: zamítnuta-li v zák]"ad~1ml ,~, podle vý,sledku -krevní
t
ty' z důvodu ze za ov,any ,
, - v·v, 'oz
manželského oe: cov~. 1
drt~ nemohly ,by zpúso'biti př1zm~elSl I :
zkoušky ,nemUze by ti .~,~cem ~ ev' 1 lb e soulož-il v kritické dube s malhodnutí pro žalobce dukazy, ze za o c
kOll dítěte ;č í s. 14145.
, 'f domněnku nemamželského otco~
dů;kazem zkouškou kr~e .lz~ vyvraJ\~t s nemanželskou matkou v knství i tehdy, když udanltrvy otec· 1 e e
tické době s?ul.QIžilvčís. 1451t.kt o MaN múže býti způsabilÝ!ll prodůkaz krevm zkoU'sku podle va oru
st í i když důkaz krevnI zkoustředkem k vyvrá,cení don:me:~kYB Ů' t~ovzů~t~1 nerozhodným čís. 14807.
škou 'Podle krevmch skupm , ,
v

Í,t"

o o

v
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Pactum de contrahendo: pokud jde nň, zavázal-li se pojistnfk pojišťov:ně, že
pojištěnou realitu svěří, jakmile bude znovu vystavěna, opět v její výllra,ónr
pojišťovací ochranu t í s. 14733.
nenaléhal-H oprárvně:ný v roční lhůtě § 936 obč, zák. na splnění slihu, '
nároku ani na náhradu škody pro nesplnění čís. 14567.

byla-li ;písemnost smlouvy

určena vůlí

stran, platí

předpis

§ 886

obč.

že smlouva stává se skutkem terprve jejím podpisem a platí podle § 884
zák ..právní domněnka, že stmny ;před podpisem nechtějí býti vázány;

ujednání neplatí v ta:kovém případě ani jako předběžná smlouva podle §
ohč. zák. čís. 14401.
Pacht: viz sml o II v a fl á j e m.n í a pac h t o v 'll í, Ú op r a v a pac h t 00 v fl é h o.
vnucený viz g,P r á v a vn II cell á.
Pachtýř: držba služebnosti je sice mnžná, avšak nemůže býti při pozemkových služebnostech vykonávána ,pachtýřem »ve vlastním jméně«, ,nýbrž jen jménem
vlastníka; vykonává-Ii pachtýř obsah pozemkové s·lužebnosti ve vlastním
jméně, muže tím nabýti držby této služebnosti jen jako ,osobní služebnosti
čís. 1407'9.
pachtýř zaJbmných ,nemov.itostí, jehož paClht p'Ominul důsledkem zkráceného
přídělu uskutečněného ve formě trhové smlouvy, uz,avřené mezi vlastníkem
a ,příděJ:cem a schválené Státním 'Pozemkovým úřadem, má proti vlastníkovi
takový nárok na oaškodné za investice a meliorace, j'&ký by měl podle náhradového záJkona, kd}'lby by! pac-htované pozemky -převzal Státní pozem_
kový úřad 'č í s. 14433.
Palmare viz ad v ok á t (od měn a).
Papíry cenné viz ce'n'ué papíry.
Patent: po-rušení patentního práva !předpo'~ládá živnoste'nsk~1 prodej .předmětu chráněného vynálezem; 'neči.nÍ pwto jed:ootli'Vý obchod nkotným podle § 879
odst. 1 O'bč. zák ,č i,s. 14165.
svolil-li dodatečně majitel patentu k prodeji chráněného 'předmětu, půsOlbí
schválení to ,ex tunc čís. 14165.
zbrojní V'iz náhrada ško,dy (§ 1311 o. z.).
Patronát a p O' ze' m k o v á r e f o 'r m a viz p o zem ,k o v á r e for m 'él (n á h r ad'ový Zákon).
konku,rs vi!z !ko'llkurs.
Peněžitá pohledávka (§§ 370, 379 ex. ř.) viz ex e k u ce z a ji š ť o v a c í, .p r 0zatím,ní opatření.
viz též pfevod 'vlalstnictví.
Peněžní ús.tav: v k I a d,fl. í 'k níž k y viz k 'fl' í ž k y v k rl a dní.
(zák. 6s. 54/321) viz -b'a'nka, zaměstnanci b'ank (peněžních
ústavu), spořitelen, Ipense.
Pense: ž el e z nič :n í ,h o z a m ě s t fl. a:n ,c e viz .z a m ě s t n a 'n e c žel e.z nič.fl í.
úředník uvedený v odst. 3 čl XXXV zák. čís. 54/32 sb. z. a 'll., který vystoupi,l ze služeb ba·nky k její výpovědi nebo dav s.:ó.~ výpověď, nemá nároku na smluvn.í 'Pensi ,č ís. 14297.
snížiti odpočiN1 né a zaopatřovací rpo,žiirky ve srny-shl odst. 4 čl. XXXV zák.
čís. 54/32 sb. z. a n. lze jen po předchozím jejich přezkoušení v tom směru,
zda jejkh smlurvfl.í výměra. byla; :nepnměřeně vysoká (nadměrná) 'č í s. 14381.
ustanoveni odst. 3 ,čl. XXXV ČÍs. 54/32 sb. z. ,a n. o snížení odp-o,čivných a
zaopatřoV1acích požitků pozůstalý'ch rpo bankovnkh zaměstnancích vztahuje
se i ,na po'žitky, které 1byly smluveny meZ'i Ibankou a pozůstél!lými; ,netřeba,
aby byly smlu.veny přímo mezi bankou a banlk'O'v.nim zaměstnancem č í.$.
14470.
ustanovení odst. 3 čl. XXXV zák. 6s. 54/32 Slb. z. a 'n. nedává bance právO!,
aby zcela zastavila odpočiv.né a zaopatř,ovací .požitky pozůsta1!ých, k jejichž
placení :se d'ohrovolrně z'aváza"a čís. 14470.
měřítkem, do jaké míry mohou býti odpočivné a zaopatř-uvací požitky pozůstalý'ch podle ustanovení 'odst. 3 61. XXXV zák čís. 54/32 sb. z. a 'fl. snÍ-

v
.
ženy jsou odpo:čivné a zaorpatrovacl

v·tky po.dle právních nředpisů O pena to zda· ozůstal)r by měl náwk

pOZI

sij'llí~ pojištěni zaměst~,~n,ců '~f: ';ř~~gi~frn,O pen'Sijní~ pojištění zaměstnanců,

na důchod (rentu) penslj.fl1 p?
v . 14470
Inebo jen ·na výplatu odbyt~eh~ ~ 1 s. zao at"řovacích pO'žitků pozůstalýc~. p?
nepřevyšuje-li výška Odpoclv,nyc a d p v· . h a zaO'patřovacích pozltku
vt
kh výšku o pOClvnyo
, v
bankovních zames nan~.',
o.'štění zaměstnanců ne,ní banka O'pravnena
podle předpisů o penslJm~b2x~ 'k ~'s 54/32 S'b~ z. a n. čís. 14470.
je ,sní~iti Eodl~ ~,dst9Ji~b sb z. aZ~ .. ~~ ·moc zákona či s. 14674.
vladm nanzem ClS.
.
v t
c o viz z a mě s t n a n e c Ž epensijní fond.:" ž; 1 e z nič 'fl. i c h z a m eS ·n a n u
le:znlC'll1.
v'
."
'"'('nI' rviz .p o ] 1 S ten 1 'p e·n s 1 J n 1.
pOjtse
.. v v '
.• ,
'
_
ústav všeobecný viz pOlIste'nl pens l l n 1.
.'V

pension viz náh'rada škncty.
písemná forma viz for m a.
a viz tam ž e.
Pivo.: p.Q od S u d ,n i c k á srn,'I o u ~
Placená dovolená viz d~vol:,-na . . ",v-tv, 'pensijn<í (pořad práva);
placení: 'V Ý k O' n. o r g a: n u V1Z P '0,11 ,s : ~ 1 látk 'na dluh poštovní poukazkr,
_ ipoužil-li dlužnÍ'k p-ři zapraven~ ~~s~~I~e~čini'1!ti tak a ,O'bdržel-li věřitel mamusí připočísti rp0J'.Jate~ za ~v!ln~~s lnil dlužník splátku řádně čís. 14106.
sledkem toho mene, nez mu pa n", P emovitost zaniká zaplacením pohleexekuční zástWVI,JÍ ,právo vyd?byt,\ na :nl~tí při exekuč'ním právu zástavním
dávky; usta:noveilll ,§ 469 'dbc. za . nep
čís. 14223.
, . ' b n' dávky z ná1emného nenI po uplynutí
vázán k zaplacení proti obci jedině
ani podle pravidel ,o yylblram O' e?ďl
14denrní lhůty uvedene v § 4 rpravI e za
.
';
11 ·e c'hráněn poctivý dlužmk!
majitel domu čís. 14361. v,
§§ 1415 1416'zákonem C1S. 33/34. sb .z .. ". .. J•. sl ochoten platiti a platI
zeměděl~c, 'kte~ý podle ,~V~~~ Pt<:~~~t~cv\e~O~~~h pJ~vin'en ,přijm~uti ,částečn~
tolik kolik může; vYIl1:a aJtc 1 'v::rt I, f' proti poctivému dlužníku zemědělcI
pla,c~ni ,ale, přijme-'li Je, ~n~mft'Ze ye~ Id' f- Hbiti ,odklad exekuce či s. 14094.
',e'Xe'ku~i vůbec, 'nep'řijme-~l Je, m~u~l SI ' ~ i'rovnacímu věřiteli před splatností
částka zaslaná vyro~naC1'm ,~lUz<I?'J.~e;~ !k~iv určeni nemusí býti nutně zaposlplátky na vyroV'nacl kvv,?tu I ez la e o
čtena 'lila tuto ,s~lá:kU. ,c 1 s. :4~,18.
ě děl e c (zák. čís. 33/34).
Platební příkaz směnecny VIZ s m e oll k a, zem

Platnost smlouvy vi'z n e~p,l a'Í'H, os t :~á\On~ v i~ 1,e z nič n í.
Platový zákon vrz z a m e s t:n a,n e,c
"
. _I
' )
"
e k u ce (§§ 290 a naS. ex. r. .

Platy: exe'kuc e ,na ne VIZ ex 'v
,
. v. ,70/73 ř z) pově-řen vedením
Plná mOC: r o z s a h: }?~l-~i, .~d-?'.,,~:uzstvf~ (Zr~··ec~~. zastupit·elské OP,rávnění př~dT
správy ne!b ur;clte .jeE ~ash, nep h . Ph J ,I ' moci ustanovemm § 26 zak.
pi-sy 'stanov, :nýlbrž ndl se rozsa lB o p ne
čís. 70;73 ;ř. ~. ~ í s,, 1t4,60., :' směrodatným rozsah .příkazU, nýbrž rozsah
v ,poměru k trehm. -OS.O, am nem v' s 14460
plné moci, jak se Jevi1~
yernek ,c·~st uděle:~,a tim, že principál trpí" a,t;y
presumptivní: ~bc'hod~l ,P na ~?~ J vání vyloučen.ý, Vystupoval v pravmm
jiný, tedy I sPQllec'n~k -::e z,a;~, po
styku jako jeho zmlc.ne~e~c Cl s. ~42~2. n' porbŮ'čky tedy jako obchodpro, objem ;plné r;tt-oCl ~mgent~ , an ~v ~lné moci 'j-ak se jevila ,na veního zmocněnce, 'Je -smerodatny rozsa I
,
nek čís 14416.
v
v··· t·
émie ač podle sm_~o.u. . za' stu·Pce 'po]Tsťovny zmocnen rpn]lm.
v,
'
•
.kdy Jest
I tit~ ~ prpnmo
pojišťovně Cl S.
vy pojišťovaci je-st pojištěnec povinen pal Je

nt

14450.
, v . 70/73 ř z.) pověřen vede'ním správy
byl-li kdo ,~r~ž,~t,ve!ll (zalk ·. os. . ho zÁstupi'telské oprávnění předpisy
neb určité Její ca-stI, nep,a t I pro Je
72
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~~anov, n.ýbrž řídí se rozsah "eh ' I '
.
{:lS. 7°1.73 ř. z. čís. 14460.
J o p ne mOCI ustanovením §
v pomeru k třetím osobám není srn
roz~.ah plné n:0ci, jak se jevila na ve~~~d~t~,ym rozsah 'P'ří-kazu, nýbrž
procesru. zmo-cnem ke sporu uděl'en' 'd t e l s. 14460,'
e Je na ere-m bez p"k
vu"bec nepnpustné čís. ,
14230
fl azu za stranu jest
p:o ustanovení práv-mno zástupce obecníh'
'
ta. 'pl~y p-latné pro stanovení :právního zástu -o potnlku pro Spor platí před~
v

"

v

v.

Jna} J:dnaI~1i zmocněnec s třetí os b

Plnění:

ze

.

,pee o' ce samé čís. 14541

Jed~á )~~nem zmocnitelový~ ~~Jz~~~r~, vlas.tnírn, !l'n~ž dal naj~vo

zmo.~llIteh Cl s. 146219.
~' e m o Z.fl -o s t viz ta: mže.
p,re,,:zetí viz převzetí dl

lm naTak tretl DS'oby proti

'

h

ik opravněnosti žaloby o zapl-acen~ k~~' , '
.. ,
'~~ho dodána koupená věc podle ú 1pnt ~eny St~CI: byla-li řádně 'nabídnuta
~ I s. 14306
m uvy o vy,dam rozsudrku v Prvé stol" .
uml , "
.
let
.....uva, ze ma býti plněno podle 1i!h o l ' "
d~nt~l?va více ,n'ež úmluva, že se má pf:·~·e ,dl~lzmko,,:y, obmezuje práva
..a« CI~. 14329. o
I I »po e maznosti« nebo »až se
}lnak VlZ placení.
Pobočni závod viz f i I i á II k a
Počátek lhůty vizI h ů ta,
'
POdání: oprava jeho (§§ 84 85
'
u soudu viz
'v,
1 .. '
c. r. s.) vi,z tamže.
(§ 29). prls usnost soud·ní (§ 7 aj. -n.)! knihovní řád
POddlužník: stá t ' k
d
"
s:ložen', Ja o po .. d,luzll'1 viz exekuce (§ 295 ex. ř.),
, ' n a s o ude (§ 307 ex ř) v' t
'
pOddluzlOíku p,říSluší právo k rku"
I.Z
a m z e.
ip'říčí--1i se pla:teibní zárnove'd' o es' Orbs~ P~okh usnese.nÍ o povolení exekUce J'en
ť"
'/" "
e za: onu b I r "
,
Slzen ·nebo Ihyly-li mu dány neodůvodně,' , ...{-I jl poddlužník nenáležité
,1P?d~luŽlník -ne~ůže se zastavenou' ,a'hledn,e pn 'az y, čís. 1408~.
kcera mu V'zmk,la proti jeho věřiteh te avkou kompensovah pohledávku
věřitele t~etí osobě čÍs. 14307.
prve po zastavení pohledávky, jeh~
.'Ileuvedl-h' vymá.hající vě.ř.itell v exeku" .
to na jeho, ymb čís. 14532.
entm návrhu správně poddlužníka, jde
SOU? '~'emuze vydati v exe1kučním lí~e'llí Jo 1: h"
kOVI, Jehož ,opatrovník bydlí v ci
~ a e '~I z!lpoved' proti ~poddrillŽíní_
P?d op~~rovnj.ctvím, 'bycHel v tuz.em~:~(~ u, b~~ ~m poddlužník, který je
vest.) CI s. 14557.
rov. s elem mlU. sprav. čís. 133/27
Poddolování viz hor y.
Podll 'I k' ,
~ens Y VIZ spole'čenstvo v' rob, .
Ideá!ní viz. 'Společen.ství strtků nI a hospOdářské.
na Zlsku: Jde o' smlu'l'llí pokutu má-Ii C~l' lad'
.
nevyplaeený pmpadnouti ~e- Prospě Yh p dll ~a ~Isku zaměstnanci dosud
d0'Pustil~li
se' zaměstna'nec ne-po Ct'I'VOS
c t.!}Jo
p~lineho fondu z-aměstnan-cu',
., ,
I proti..
jlCI t?ho-to, by ho okamž-i1ě Propustil. " 1-' zamestnavateJ:i, 'o-pravňu.
dohry-m mravům čí s. 14078.
' Um olIVa tohoto znění nepříčí se
Podmi~~: .pr?najal-li jeden z obou sp01uvlastnik b
najemCI zároveň ochranu p'odle z 'k
u yt ve spOIlecném domě zaručiv
takto pr
. t' Ch
'
,
al Ona na orohr náJ'
'd '., .
.
" " onaj~ y 'uyt, S'c·hváli1 tím druhý sp01 "I" ' " a, vypovl ajl-h oba
Jed-nam prv:mho spoluvlastníka t d
'. uv ~stll!k cele Jednotné právní
byla podmínkou celého smluvulhoeOIbsf;ont§Je~ I zaruče.nou oe,hranu, která'
Podtnínky pojišťovací viz pOJ'ištěn,' sml II . 1 a § 1016 o. z.) čÍs. 14360.,
P dnlk ..... _,
"uvn,
o
o~u viz obecní podniky
.
spolecenský (zák " 54/32 ~ ,
POdnikatel provozni ( .. CIS.
S'u. z; a n.) viz h a 'D k a.
Podnikn.,,·, úraz v,'z p §o Jl,. ~dt~t. ~ !iut. zak.) viz a u tom o 'b i lov y'
~~J
, s eUl urazové.
záko'n.
v

o

-,'

v

podpachtýř

viz úp r a va pac h t o vn é h Q.
podpis směnky viz smě -fl. k a.
práv.ní v)'7,znam doložky v pojišťovacím návrhu, že navrhovatel uznává sta(fiovy i pojišťovací podmínky, když je při podpisu návrhu nemohl znáti čís.
14450,
podepsal-li kdo listinu důvěřuje -křivému předstírání druhého smluv.níka
o znění listiny, nesohváHl svým podpisem obsah listiny čís. 14504.
hyla-li písemnost smlouvy určena vů.J.í stran, nejsou tyto smlouvou vázány
před jejím podpisem čís, 14401.
podpora chudinská viz exekuce zajiŠťovací.
podstata úpadková viz k o n k u r s.
Podsudnická smlouva viz sml o u v a .'ll á j e -ID n í.
pohledávka: ex e k ll' cen a 10 i viz ex e k u c e.
.posŤ-up její viz tamže.
placení viz tamže .
vzájemná viz z ap o čten í.
odevzdání její znamením -č í s. 14829 .
Pohrůžka: jde o ,nespravedlivou Ipolhrůžku, když ten, jen.ž jí používá, má právo ji
ve skutek uvésti, nemá-Ii však právo použíti donucovacího prostředku k účelu,
k němuž ho pOUŽívá čís. 14576.
závazek převzatý z donucení jest jen re~a'Íiv'ně neplatný a uzná...Ji jej strana
zav<ÍZ-avší se k plněni, jest uznání pllatné -č í s. 14209.
Pojistka: exekuce na ni viz exekuce (§'§ 294,295 ex. ř.), pojištění
smluvní.
Pojištění abonentní viz p () j i š t ě n í sml u v n í.
Pojištění smluvní: záko.:n-né zástavnd práv-o podle § 127 poj. ř. viz
zástavní zákonné p,rávo podle § 10 aut. zák., pojištění sociáLní.
»Ťfetím« podle § 127 1. poj. ř. jest osob-a pOIŠkoze-ná provozem silostroje
čís, 14410.
kdy jest zástupce pojišťovny zmocněn :př1jímati prémie, ač podle smlouvy
pojišťovací lest pojištěnec povinen IjJla:titi je přímo pojišťov-ně čís. 14450.
právní 'význam dolovky v 'Poj~šťovacím návrhu, že n:av'rhovate,1 uznává
stanovy i pojišťovací podmúnky, když je při podpisu -návrhu nemohl
znáti čís. 14450.
žal-obni žádost, znějící obecně jen na zproštění škody pojistníka pojišrovnou, je neurčitál ; k této neurčitosti jest hleděti z úřadu čís. 14670.
pokud j'de o pactum de contrahendo, zavázal..Ji se pojistník pojišťovně,
že sv-ou pojištěnou a shořeIou realitu svěří, jakmile 'bude z'novoU vystavěna, opět Y j-ejí výhradní pojišťovací .ochranu čí 5. 14733.
přijala-li pojišťov.na pojišťovací návrh za .odchylných P' od m í 'll e k, zamítla jej ve Slkute'čnosti a nedošlo k ujednání smlouvy j pojistka, ,obsahující totOo právně neúčinné přijetí, jest [flo'vým návrhem pojišťovny,
jenž musí býti pojistníkem písemně přijat, Ibyla-li podle tohoto nového
návrhu vyhrazena pro veškeré pr'o'llilášení IP-oji-stnfkova vísemná forma
čís, 14351.
nejasnost :p o j i š ť o v a c í ch p 00 d m í oll e k stanovených rpoj1šfovu.ou
jde na její vruib j vykládá-li je pojišťovna slOožitějším způsobem v ten
rozum, že i nezavi:něný :lÍrm pojistníkŮV il1_ení pojistkou -kryt, nelze
z toho vyvoditi nedůvodnost nároku pojistníkova či s. 14173.
nový silostroj: slOovy po-lišťovadoh po-dmínek »·nabude ...Ji pojistník na
místě pojištěného si1ostr:oje jiného silostroje« lIze -rozuměti bud' ,nabyti
vlastnictví nelbo' skute-čný výkon provozu 'novým silosírojem; podm~nKa
-není sploněna ~iž kupem nového sHostroie -bez jeho odevzdání 'a vzetí
,do pr.oVOIZU pojistníkem; Ilhostejno, že pojistník -př~hlá:sil nový silostroj
II policejního- ředitelství čís. 14188.
stanovi ly-1i :pojišťovací podmínky, že pojišťovací poměr se přenese na
»nový silostroj«, jehož nabude poj'istník do 'šesti měsíců po tom, COo pře
stat býti vlastníkem VOzu uvedeného v !pojistné smlouvě, jest ro-z,uměti
1
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»nabytím nového
právu čís. 14828.

sU.astroje« alespoň p

Y

omer

o'bdo'b.ny'

_'.

v,lastmckem~

rozhodčí ,soud ~řízení): kdo podle obsahu pojišt'ovací smlouvy jest s '.

l~smh:vmke~, Je~t proce~~.í stranou v Í"Ízení rozhodčím a aktivně Jt~=

~movan ,k z~lob~ 0, b~zucmnost .~oz~o?Čího výroku čís. 14664.
g
t,ttraty sporu. pra,:'?' z<:st~pcve pO]lstmkuv nemůže od tohoto požadovati
u~ra'9' ,sporu, Jestltze ved~l, ze ho podle pojišt'ovacích podmínek (IP dl
n~chz u~:a~y sp~ru vedeneh~. n~ pOdp.ět pojistitelův na jeho poukaz ges~
s~m POJIstItel) ]menov'al POJl~!ltel zastupcem -pojistní'k,ovým a že pojistmk ,pode~sa:l pln?~, moc z pTI.kaz;.' pojistitelova čís. 14691.
~.ava,za!a-h se IPoJ:stovn.': hraditi ..utra,tyv.z nároků uplatněných proti po~
Jlstmk!1 a~ to .P?,mer~m JIch. k popstne castce, pokud ji převyšovaly, jest
pro vypocet JeJlho utratoveho zavazku rozhodná výše nároku jaká byl
podkladem 'Pro výpočet útrat čís. 14738
,a
měna: po~ud pojistník, ujednavší v ro,ce 1906 životní pojištěni na mar~
kov?u menu, německou a .dom~hající se nyní vypJ:acení pojistné sumy
v m<:r:e, ktera byla v.olbehu v Nemecku v dobf splatnosti (v roce 1930.)
n~muze ,se do,:"olávatt l!stanovení stát,ní úmluvy ze dne 4. :května 192~!
uJedn~n; mezI :f;'P~?I~kou čes~~slv0,:enS'kou a královstvím lta,js'kýni
o pInem sml.t~y, tyka]lclch se pOllstem ,na život a důchod (čís. 35/27
Sb. z. a n.) Cl s. 14180.
.
v jaké, měně jest vyplatiti pojištěnou sumu, znÍ-<li životní 'pojistka, vy~taven~ v roce 1909,_,:,na tehdejší marky německé říšské měny' rozhodná
Jest mena v době skutečll1é výplaty či s. 14813.
'
p'~~dlení, v placen} \ p,ré111ie: poskyNa.-1i pojišf.~vlfla ve všeobecn}'ch poJlst?vac~ch podmlll~ach k zap~a::enl nasledne prémie vyčkávací lhůtu
~ tlm, ze, ,nebu:Ie-h v této ,lhute zapl~cen-a, zustane povinnost pojiš~
tnvny k ~ahr~~~ ,ode dne '~platnosti premie -po dobu prodlení v klidu,
a zasla'lya-lI P,OJls~ovna uP'Ů'~!.nku ,o zap.lacení následné prémie se složenko~ rpos~ovmh~.~ekové~,o u~~d;u ne ,prede dnem splatnosti, Inýbrž 'O 'ně
k9 hk dm pozdeJI, nerucI POJlstovna za pojistnou příhOdu která nastala
pred z~pl~cením l?~émÍ'e, zbýva!?-H .p,oFstníkovi ještě do~ti času pojistnou preml1 zaplatIti do! dne pOjistné príhody čís. 14220.
ne>b}la-li 1?rém~e v ~:9rad:né lhůtě zažalována, jest pojišt'ovací smlouva
zmsena, trebaze _po'pstovna -da'Ja upomínkou o nedoplatek najevo- že
nepomýšlí na zrušení smlouvy čís. 14271.
'
byla-Ii upomíJUko~ p~jistI~Jkovi .dáJna 9o~ateóná }hůta, ne'byla tím posunuta splatnost, nybrz udelena Jen seckavací lhuta k zapravení nedopl~ťku a melze propad-nou lhůtu po-čítati tep,rve od konce dodatečné lhůty
y

v

Cl s. 14271.
pr?p'~d:ná '~h~ta" do kter~ ,~'Odle p-oj!Šf.ova~ích p,odmínek musí býti první
premle zazalovana, ;pIatI I pro pnpad z.e premie byla zaplacena jen
částečně čís. 14271.
'
lhůta, do ,níž jest soudně u.platniti nárok na zapllacení prvé prémie je
pmpadná čí ,s. 14611.
I
.
nalbyla-li obmyšlená osoba náro.ku ze smlouvy o 'žIvotním pojištění tep~ve, kdy~ -nastala ,pojistná př.í'~od~, může použíti práva ,daného jí § 26
z~·v.o pOl· smIouve a zap-latItl zaroveií. dospělou splátku pojistného
s uClnke,?1 v llst~novenÍ tom uvedeným; ja-kmi.le nastala pojistná ;pří
hoda, stretl se zaV'~zek obmYSlné OSOby zaplatiti pojistnou prémii. se
závazkem pojišťovlny zaplatiti pojistnou lIláhradu čís. 14474.
st:any mohou umluviti, že smlouva trvá dále i když nebyla první prémIe v propadné lhůtě zaplacena čís. 14611. '
.
byla-li do~: .splatnosti p:vní pr~mie, smluvně odsunuta, jest. počítati
dob~, v lllz Jest llplatmh soOudne narok na zaplacení prémie ,ode dne
nove smluvené splatnosti č í 6. 14611.
'
ustanovení pojišťovacích podmínek ,o zániku pojišt'ovací smlouvy z dů
v~;du nezaplacení pojistné prémie v dodatečné lhůtě ,nevztahuje se na
pnpad, nebyla-li za:placena p r vn í prémiová splátka čís. 14812.

průpadná

doložka: podle ustanovení všeobec-n ý'ch pojišťovacích podmínek shodného s § 32, zákona čís. 501/1917 ř. zák. musí pojišťovatel, odvolává-Ii se na průpadní do,ložku pro porušeni bezpečnostního smluvního ustanovení, dokázati, že pojistník takový předpis porušil a že se
pojistitel v měsíční lhůtě, co se dovědělo porušení o'né závaz-nosti, na
prúpadnI doložku odvolal aneb v téže době ·pojistnou _smlouvu vy,po~
věděl; nejde o nepřípustnou novotu (§§ 482, 504 c. f. s.), uplatntl-h
pojistník teprve v opravném řízenÍ. že pojistitel tento důkaz Ineprovedl
či s. 14147.
ustanovení § 32 odst. 3 zákona o pojišťovací smlouvě ze dne 23. prosince 1'9'17 čís. 501 ř. z. jest 'nutící pravidlo, ale jen ve ,prospěch pojistníkův 'č í s. 14352.
pojem »ipřehánění škody«; ztráta nároku pro přehánění škody nast~vá
jen., byla..li škoda přeháněna obmyslně a tO' pří jejím zjišťování Čl s.
14623.
třetí osoba: přijetím p,ojistky uzavřené ve pro-spěch třetích osob pozbyla pojišťov·na práva něco měniti na ustanovení pojišťovací sml0t;vy
ohledně obmyšle:ných osob; pojistník múže tak učiniti, není-li -obmyslených osnb v pojistce uvedených; us!anovení § 132 II. poj. řádu platí
je.n tehdy, nebylo-li smluvně něco jilného ustanoveno čís. 14663.
započtení (§ 27): pojistitel nemůže si z ná~ra~?v~ ·P?hIedá.v~y pojistníkOVY, již si dal ipoško-zený podle § 308 ex. r. pnkazat~: sr~zItí ~adr:e;né
dospělé prémie i z j i 'll Ý ch pojišťovacích smluv pOJlst.ll1'kovych Cl s.
14596.
výpověď p.ojistného poměru daná jed-naltelem pojištěného společenstva
či s. 14673.
byla-li podle poji.šťovacích podm~nek oprávněna kaž,dá strana ,k výpovědi po nasta,lé příh-odě pojistné, pojistník jen tehdy, odepřela-li pojišťovna odův-odněný nárok na odškodné nebo- obmeškala-li se,v může
pojistník tohoto svého pr-áva použíti jen pro pojistný poměr, v nemž se
tyto p'ředlloklady výpovědi shěhly č i s. 14762.
výpověď pojišťovací smlouvy -daná ú s t'n ě :nabyvatelem nemovitosti
ř e di t e ,I i filiálky pojišťovny jest účinná, nebyla-li ihned odmítnuta
proto, že neOdpovídá smluvené formě čís. 14833.
proti škodám: pojem »přehánění ško:dy«; ztráta náwl~.u pro př~h~n.~ní
škody nastává jen, byla~1i škoda přeháJněna .Qibmyslne a to pn jellm
zjišfovánÍ t í s. 14623.
zcizení (nabytí) pojištěné věci: pokud pojišťovna, neodpověděvŠí. po
dlouhou dobu (osm měsíců) pojištěnci .na dopis, jímž opetně prohlasll,
že trvá 'na výpovědi, dané podle § 65 (2) poj. z. a. ,odmínutév p~jišť-ov
nou, ,a vrátil qJojišťoV'ně zaslanou pojistku, souhIa'slla se zrusemm pojišťovací smlouvy 'č í s. 14098.
, .
oZlI1ámil-li zcizitel pojišťov.ně zcizení pojištěné věci, a>ni~ se ,?~l zml'~.lll
o změně v ,úohově bylo na p'ojišť-o-vně, wby upozornila ZClzItele, ze
pojišt'ovací s.mlouv~ zaniká teprv,: ~měnou ': ~choyě; n~u~i;nivši tak,
zabránila sama, že se z'avlčas nedovedela o zmene v uchove Cl s. 14301.
předpis § 66 (64) zák o. pojistné smlouvě nevztahuje se 'na případ splynutí společenstva (pojistníka) s jiným společenstvem fusí čÍs. 14759.
požární: byl-li nárOk !poji'stn.íka na výplatu pojistné jistiny stižen soudním zákazem, neby,la působnost zákazu dotčena tím, že pojišt'ov:na pojistnou jistinu ;s,]ožila p~odle § 1425 ,obč. zák. na soudě; nespo.r-ný soud,
stavši se tím rp'oddlužnikem, jest Iprávě tak zákonem vázán Jako poddlužník původní čís. 14123.
pojem »ipřehyánění skvodJ;«~ ztráta náro~u pro p~~~á~,ění ~~vo,dy ,n~!á;v....á
.jen, by.Ja-li skoda prehanena ob mysl-ne a to pn JeJlm Z]lst-ovanl c I ~.
14623.
proti úrazu, -na život: z pojištění Iproti úrazu, jež se podle pnjišťovacích
podmínek nevztahuje na úraz pn používání sil-ostroje, jsou vyloučeny
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j~n škody, které v konkretním ř' d
SlIostroje čís. 14259.
p Ipa e vzmkly skutečně jen použitím
nabyla""li obmyslná osoba nároku ze smlo
'"
p:ve, když nastala pojistná příhoda můž llVy v? zlv'?tním pojištění tezak. o poj. smlouvě a zaplatiti zá~o "e POll~lti oprava <faného jí § 26
s účinkem v ustamovení tom uvede ,:en ~os'P~.Jou splátku .pojistného
h;:>da, střetl se závazek obmyslné ny~; Jakmtl~. ,nas~.a1a pojistná Piízavazkem po-jišťov,ny a zaplatiti POIj= Y Za,~latIÍ1 ~~]lstnou prémii se
oU
proti zákonnému ručení. smrt
.. I .k
na radu C I S" 14474.
šť
'
•
POjlS Ol Ova nemá
"u'
•
OvaCl smlouvy proti povinnému ruče'.
v. zapo;;~l zanik poJipoj!~tník, jenž ujednal pojištění proti ~~r:~rovozu Stl.ost:oJe čí s. 14270.
majItel hostinství nepozbyJI zájmu n
··~t~m. z pOvtnneho 'ručení jako
čís. 14534.'
a pOjIS enl propachtováním živnosti
Y

•

smrtí pojistníka hospodáře nezaniká
....
smlouvy proti následkům zák""""'''''e·h
l?oJ~stny pomer z poJišt'ovacf
d ., t .
'-"lIU
.Q pov~nneho rucení
ars VI, -nepominul-'H zájem na Il oJ'išté:n' v, 146
,z provozu hospoběž • (
1 C 1 s.
99.
ne,~ a~nentni); § 166: prá~nÍ účin ahonennn"h
~
p:ohlasemm majitele časopisu, že IpojistH u
o pOJ':.stem sJednaného
plSU pro p~jpad smrtelného .úrazu čís. 143~g.JSf0Víl1Y IPredplatItele čase
exekuce: narok povin.ného na v d'"
..
býti za'baven jen podle § 295 e y am. POj'~d~k, ~oud.ně uschovaných můle
P?,ji~tky ..zní :na doručitele; tí-~' j~s~a~~~~n \l1radubPouk~zuFcímu, i když
?am pOjistek nejen proti soudu 'e
.ano .~a 'avem ;naroku na vy:.
I pro,ti poji-št'ovnám; zabavení n'á';o~un~, ma, fOjlstk~. v, 'llschově, nýbrž
'hledavek z pojistek plynoucích) lze
~ v.yp atu .pojIstek (zabavení po.'kpa ua ty.~~ JSou v soudní úschově
provésti jen podle § 294 ex v
I ťI
'
. lf. za, azem PO)lSťovnám
b dL v 'k •
iP ,a ly,; ,navrh na povoleni exekuce zabave"
d : a y, u;:nl ovi
mkovych nemusí tu obsahovati ud',.' d
uve e,n~.ch -naroku dlu:7.doručitele nelbo na určitou obmy'l <lim, z a jd;, o pOJistky. znějící na
~
~.
s enou oso'b u Cl s. 14342
zli!<- CIS. 145/34 sb. z. a n.: předpisy §§ 79'
....,
mery, "tryající v den- účinnosti zákona -čís la:5/8334Pt.abtI 1 pro pojistné po1934) Cl s. 14675.
. " . z. a n. (20. ledna
:~Ojp'i~~ÝvPéohměr jest IPo'klád,ati za ukončený $ol-ožením .
porve .
rl US~' '~soudu. ,podle § 79 odst. 4 čís. 14675.
pOjistné náhrady
IS ~t ~~c~ske VIZ po jl ště n í s oe i á J n Í.
tnValtdnl
vtz .p () ji'ii š tén í soc i á,J 'n I..
••
PensIJní: úmluvou mezi re;pulb1ikou československ
~b. z. a Ifl.. převzaUa ČeskOSllovenská' re
.~u ~ ~akou~.kou, čís. 151/29
jen ~a .p~jištěnce, jichž Iposlední služeb~fU.b!l~a ~ast lPoJlstnych břemen
na u,zeml republiky 'Čes-klOslovenské -č í s. ~~1~1 ylo koncem roku 1918
do~alháno-,Ji se náhrady škod 'r
' v',
'nelze přisouditi i :náhra'du ap~t1: o nepnhlasenl, k penslJflImu pojištění,
dem č ís.-1412J1.
ou po vy;nesefl1 rozsudku prvým souv

"V

'V

v

-,

•

,"

v

v

mn:

'v

,.,

••

o

s-o~~ .)e~t ,olI?!ávněn rozhodnouti zda zam t
_
PO]lstem, amz by vyčka] rozhodnutí Lpř'sl
~h.anec· ~odl,eha penslj'fllmu
14631.
' I usne' o spravnlho úřadu čís.

:s
v.

o,

••

,

»pravide~nou« rozhodčí ,činností podle § 1 (2)
) Ok v,
a n-•. :o;zumí se ďozot1čí ·činnost trvalá čís. 145~.~ . CIS. 89/20 sb~ z.
p,~~tJm~u pojištění nepodléhá číšník . v
"
:~Sln~\ka, JInak s výjimkou jednOho dne' l~nz vykonaval Ukony ranníhocÍŠmka obsluhujícího- čís. 14709
v tý,dnu zastával výhradně službu
odvádění příspěvků podle § 2 (2) ·k"
samo o sabě námk na důchod star~~ '. cIs'b89(20 ~b. z. a n. nezakládá
ustano~:n! § 27 zák. čís. 89/20 sb. z fl! ,ne- o lnva~ldní ~ ís. 14441.
~~e 'PO]lstenec ,byl rozhodného dne ~l . a nt· vztahuJ,e se Jen na případy.
Cl s. 14121.
c enem uzemS'keho pensijního ústavu

zák. čís. 26/29 sb. z. a n.:
§ 1 (1) čís. 2: pojistná povinnost kancelářských zaměstnancui -pokud
ji podléhají či s. 14750.
zákonné !předpoklady 'Příslušnosti osoby ke skupině § 1 čís. 6 a) či s.
14103.
důlní podléhá pensijnímu pojištění podle § 1 (1) čis. 6 a) čís. 14176.
§ 68: práv,o srážky příslUŠí zaměstnavateli jen za předpokladú, že ,pajistné prémie řádně a včas plní a uplatní své ,právo ke srážce nejdéle
ve lhůtě tří měsíců ode dne splatnosti měsíční prémie; lhůta ta je ,lhů
tou preklusiv:ní, ,nikoliv promlčecí; prošla-ll tato lhůta marně, jest tím
nárok zaměstnavatelův .na srážku ztracen; úmluva, kterou zaměstnanec
projevil souhlas se srážkou polovice dodatečně předepsaného pojistného,
ač právo zaměstnavate~ovo zaniklo, příčí se ustanovení § 11 -čís. 26/29
sb. z. a n. a je iflepřípustná a absolutně neplat.ná čís. 14222.
§ 118 (2): zákatz započtení neplatí, bylo,1i ,pod·le § 177 Hl. a) v doslovu
čl. I. zá1ko-na ze dne 14. července 1931 čís. 125 sb. z. a 'll. provedeno
zvýs.ení dávek peOlSijního pojištění soukromý'ch zaměstnancu ve vyššíCh
službá\ch, odpovídající započtení polů'VIny nepojištěné doby slu.žební
čís. 14240.
§ 118 (3): z ustanovení zákon-a čís. 125/31 sb. z. a -ll. nemÍlže zaměst
navatel odv-ůZovati nárok na snížení závazku uložených mu ve smyslu
§§ 11 a 12 zák. čís. 130/21 sb. z. a ·n. či s. 14344.
má na mysli jen zvýše,ní důchodó podle zvláštního půvo.dnlÍhO předpisu
§ 177 zák. čís. 26/29 sb. z. a n. a Ineltze je vzta,hovati na zvýšení dávky
pensijního pojištění přiz,nané zákonem -čís. 126/31 sb. z. a 'll. čís. 14635.
čl. I. (§ 177 aj zák. čís. 125/31 sb. z. a n.: zákaz započtení stanovený
v druhé větě druhého odstavce' § 118 'zá'k.orna ze dne 21. února 1929
čís. 26 sb. z. a n. neplatí, bylo-li podle § 177 a) v doslDvu čl. I. zákona
ze dne 14. července 1931 ,čís. 125 sb. z. a 'll. IPr-ovedeno zvýšení dávek
pensijníh-o :pojištěni soukromých zaměstnanců ve vyšších službách, odpovídající zapo.čtení poloviny :nepojištěné doby slUžební čís. 14240.
z ustanovení zákona čis. 125/31 sb. z. a 10. 'nemůže 'zaměstnavatel odvozovati nárok lna snížení závaz;kťt uložený'ch mu ve smyslu §§ II a 12
zák. čís. 130/21 sb. 2. a n. čís. 14344.
povaha nároku zaměstnancova .na započtení poloviny nelPojištěně doby
podle zák. čís. 125/31 sb. z. a n ,č ís. 14631.
ustanovení třetího odst·avce § 118 zák. čís. 26/29 sb. z. a n. má na mysli
jen zvý,šení důohodÍl podle zvláštního puvodlního .předpisu § 177 zák.
čís. 26/29 sb. z. a n. a -nelze je vztahovati 'na zvýšení dávky pensijního.
poj.ištění přiznané zákonem ,čís. 125/31 sb. z. a n. čís. 14635.
opomenutí přihlášení: pojištěnce, jenž neuplatnil .nárok .na zvýšení dávek
pensij'ních podle ,čl. I. § 177 a) :zákona ze ,dne 14. 'července 1931 6s. 125
sb. z. a n.~ stihá spolulZ'avinění na škodě vzni,klé tím, že ho zaměstna
vatel včas .k pojištění :nepNh!lá-sil, a ž,e jsou mu důsledkem toho vypláceny menší !pensijní dávky 'č í s. 14160.
přihlášení zaměstnance k povinnému pensij.nímu pojištění je věcí lác4Iě
správy; opoměl-11i spoluvJastnik (správce spoleóné -nemovitosti) je uči
niti, stihají následky toho. všechny spoluvlastníky !nemovitosti čís. 14176.
zaměstnavatelé ručí rukou spoleenou 'a ne-rOlzdílnou za pojištění zaměst
nance a za škodu, -která mu vzejde z opomenutí Ipři'hl'ášky čís. 14176.
ohlašovací povinnost uložena jest t o I i k o zaměstnavateH; .nestihá úřed
níky zaměstnavatelovy ani podpurně a nejsou proto ,civilně-právně odpovědni .poj,ištěncům z :n.áhrady škOdy vzniklé jejím poruše'nímj pově
ří-li zaměstnavatel ně~terého ze svýoh úředníků prováděním ohlašovací
- povinnosti, jest :nedbání této povinnosti ohroženo toliko pOřádkový-m
Irestemč í s. 14217.
zaměstnanec, jenž nebyl zaměstnava~elem přihlášen k pensi'j,nímu pojištění, má proti zaměstnavateli 'nárok na náhradu i toho, co by pfipa-
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Pojištění

dalo na zVýŠ~IJí podíe § 177 a) zák. čÍs. 125/31 sb. z. a n., třebas nepndnikl sám kroky o přiznání této částky čís. 14631.
opomenul-li zaměstnavatel přihlásiti svého zaměstnance včas ok peilsi'jnímu pojištění, dopustil se výlučně sam zavinění, jež ho zavazuje
k náhradě škody čís. 14754.
exekuce: i vyplacená již dávka jest nezabavitelnií podle § 46; rovná-li
se částka II dlužníka nalezená invalidnímu důchodu -připadajícímu jen
na měsíc, nepodléhá ani tást nalezených pe,něz exekuci čís. 14605.
předpis § 46 zák se nevztahuje na přfplatky k pensijnímu důchodu, jež
povinnému vyplácí přímo jeho bývalý zaměstnavatel z důvodu soukromoprávního čís. 14607.
pořad práva: k rozhodnutí o 'nároku založeném na předpise0h občan
ského práva o kondikci proto, že nositel pojištění (všeobeoný pensijní
ústav) přijal neprávem pojistné dávky, pHpadně, že důvod, z něhož je
přij.al, později 'odpadl, jsou povolány soudy 'č ís. 14525.
socíální: z a m ě s tn au c i -n e 01. poj i š ť o v en viz tam ž e.
vráceni vyplacených dávek sociá'lních pojištění může ,býti 'p'o'žadováno
vždy jen za !pOdmínek § 135 odst. 2 zákona ,čís. 221/24 sb. z. a n. v dos!.ovu zákona čÍ's. 184/28 sb. z. a n. výměrem vyslovujícím povinnost
k jich vrácení, proti kterému by pojišténec mé! možnost žaloby podle
§ 196 cit. zákona; tento postup nelze ,nahraditi vyúčtováním a pro'vedením srážky a uplatniti v rámci žalo:by podle § 35 ex. ř. čÍs. 14093.
počal-Ii zaměstnanec vykonávati práce nebo služby dříve, než dokonal
svůj šedesátý rok, podléhá povinnému pojištění invalidnímu a starobnímu, třebas napotom přerušil svůj služební pnměr a počal v něm pokračovati teprve po dos,?žení 60. roku čís, 14396.
předpi's § 97 odst. 1, 2 :zá'k. čÍs. 221/24 sb. z. a n. plati i v případech
§§ 103 a 141 téhož zákona čís. 14415.
nárOky 'lékařovy podle těchto §§ !O3 a 141 promlčují se 'Podle § 1486
čís. 6 obč. zák. čís. 14415.
naléhavo,st 'první pomoci podle §§ 141, 103 je posouditi jen podle zákona čís. 221/24 sb. z. a n. čís. 14415.
pojem »n.emocenského .ošetřovánÍ« čís. 14608.
příležitostným zaměstnáním, jež je vyňato z pojistné povinnosti podle
§ 2 odst. 1 zák. čÍs. 221i/C24 'Sb. z. a -no je práce, která se z'řeteJ'em na
obvyklé zaměstnání je zjevem náhodným, ojediněJým a jež -není řád
ným zdrojem výživy pracující osoby čís. 14786.
Je nabytí .nároku na invalidní rentu není třeba, aby -příspěvkové týdny,
určené v § 107 lit. b) -následovaly za sehou nepřetržitě Č í,s. 14786.
pofad práva: podle rámcové smlo.uvy sjednané 'Ústřední jednoto.u čsl.
lékařů a říšským svazem 'německých léka.řských spolků s pojišfovaci
radou, y níž jsou sdruženy svazy, jednoty a Ústředny .nemoceneských
pojišťo'ven v Č. S. R., jest -O' nároku lékaře (jeJho postupnika) ·na nezaplacený honorář za IléčenÍ i na náhradu za vyd3!ué léky jednati v rozhodčím řízení oČ í s. 14077.
pro nárok okresní ne mocenské pojišťovny proti pojištěnci na. vráce.ní pojistného, jež prý pojištěnec vylákal vědomě ine,pravými údaji a zamlče
ním důležitých okool'no-stí, nebyl přípustný pořad práva ani před no.ve,lou
čÍs. 189/34 .sb. z. a n. ,č í s. 14074.
opomenutí přihlášení: zaměstnavatel odpovídá padle předpisů o.bčan
ského zákoníka zaměstnanci za škodu, jež tomuto -vznikla tím, že nebyl
zaměstnavatelem přihlášen k invalidnímu pojištění; ,nezáleží na tom, že
měl pochybnosti o pojistné povinnosti zaměstnancově 'Č í s. 14370.
několik zaměstnavateJů, kteří opomenuli přihlásiti zaměstnance k invalidnímu pojištění a tim mu způsobili škodu , jest zodpovědno za tuto
škodu 'Solidárně podle ,předpisu ohčanského práva čís. 1478-6.
exekuce: vrácení vyp.Jace'll}'ch dávek sociálních pojištění může býti požadováno vž,dy jen za pod-mí'nek § ] 35 odst. 2 zákona čís. 22:1/24 sh. z.
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a n výměrem vyslovujícím po'v doslovu zakona CIS. .
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měl možnost žaloby

Vi~~~S~ ~g~c~t.v~~~~n~~;pr~~~ok~~~~~ ~lIZ~oAI:h~~'~fti Vyúčt~v~n/~
f4b~~~
e
~edením ~á~ky~ a l~pJ.atn.I~1 '! ra~yc~

zaloby '~I~e~eřstt5 r 6j;Hdce vz'hledem
zastavila-li ustredm- s~c!all11 P~O]!stov~aJ ~o invalid-nítfo důchodu stal se
k změněným zdrav-otnnn pomerum vY'P ~~11" ' t t du'chod a ~aložený
"'t' vacI'ho soudu vym6rU]ICI en o
~
tím rozsu d ek POJIS
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1
ř
bezpředmetna jiném skutkovém za'klade, hledlc k § 9 CIS,
ex..,

ný,~ č íS.,.142~~nným

zástupcem okresní

inemocen~'ké }ojišťo,:,ny ~e~~

j~ ~~~n~~í Ztřed_ník sám o sobě a není proto opravnen za
čís. 14626.
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Je ' a

1

" . , ' tího váznoucího :podle

přechod přednostního ~a'k~·~n~~o 5b\j~~I~a; ~v~a náhradní pohl'edávce

§ 10 aut. zák. a.~y ~27 P?l. z~ . CIS' proti pojiÚo-~ně na nositele pojištěni
šků.dcově z pOJ 1St ovaCl srn ouvy
'.
' . 14402
v mezI ch § 246, CI, s.
,..... ,
">;t'ovn
udle § 47 úraz. zák. není
PojiŠotění úrazové: 'P~stižm !laro~.t u;:a~~~~tr~jr;;lfl.ej-dl..Jl o vlastní j€il0 zavinění ?a
opodstatnen protI ma]1 e 1 . l~!
b za 'něž ručí 'podle § 8 autom. zak.
úraze, ·nýhrž jde jen o zavmem' oso ,
čí -s. 14425.
, ,'ko
dl § 47 úraz zálk v případě
při urče~í !o~sah~ ná\hr~d.mc:h n~ro z~ p'~ste z'istiti vý~i nÚoku padl:
spolll'zavme'l11 posko.zene!:lO ~ka ura d
odečlsti .částku již poško-zeny
abc. za . a o
'
§§ 1304, 1325-13-27
,,-oj'
'ís 14503
dostal od úrazove 10Jl,s °t~ny ,c az~vé pOji·šťovny dělnické, že jde o p'odsoud jest vázán raz oan,u .n~, ur m ·est s' atřovati i ve vyměření úra'11iko,vý ú~az; rozha.~.~~~1 J.~JIIP~iZ'~~ní lná,fuk~ na odš-kodné úra;ovou pozoveho duch?d,U pOll~ e~l, 'b 1 na rozhodčí 'soud v:vnesena zaloba CO
jišťovlllo.u braolll ~ t?mu, a Y . y' a
do důvodu CIS. 14749.
" o
na-něž se vztapokladny bratrské: patří k veřejnop~·ávním knl1poraclm a ustav um,
huje § 19 zák. čís. 394/22 CIS. 14466. h'j.
• s J·est i vydání rozsudku
. d ' . pndle § 332 ods! d TU e 10 c. r. .
pokračování: v Je, nam
~,
1 ~t·
s čí 's 14564.
podle § 193 odst. tretlho, pas'. ve y c. r. ~. "
ve sporu (§ 1497 obč. zak.) VIZ pro m 1cen I.
Pokuta smluvní viz S' m lu v 11 í 'P' o k u t a.
policie ,flÚstni viz náhrada š·ko.d~. ,
Politická strana viz str a!n a p o II t I Ck a.
.
kráce'ní ples polOVInu.
j
.
polovina ceny VIZ z'
", "
'
,oti ruku'mírnu za výv,ozní poplate,{
Poplatky: ve sporu českos'lovenske'ho statu pr
fiže J se soud zab~Tvati otázkou
dl § 3 zák čís 418/20 slb. z. a ,ll. neiffi
'14151
po ,.ke , tání·a zá~iku ná>roku na tento poplatek Č I s.
. ,
,_
vzm u, TV
,~ d' ., dražba vnuce'l1a 11.emo vt
převodrú: pře ďn s t 'll I por a I VIZ
t ,o s t i . ,
"ť poplatky z Ipřevodu nelze se
na základě sml'uvního zavazku zapraVil}
,
po'platky v u'pouštěcim
'h f ' 'h dy toho co bylo s ozeno na
~ ,
dnma a 1 1 lila!, ra . ~ 'b
;f
,opl,atky b"'ly příslušným financLntm
řízení, neprokazal-l! zalo, ~ ~e, ~e ~e p'oužil p~íPustných opravných proúřadem 'pravoplatne v. ym~ren)i a I tk" y'
ť
techto pop a UCl S 14244 .
s.tředků !pro 1 vYI!1er~lll
, . . ,odateli z~platiti poplatek z převodu:
zavázali-li se kupI!elev:nemovl!ostI. pl',
všech kupiteHch, by zaplatlh
jest prodatel opra:rn~n domahatl -s.~ nctu třebas ,někteří z kupitelů zabernímu úř,!-du nedllne .poplat~k z~.~~~:ol·ící' a -nebylo smluveno solidární
platili již čast !popl~t~u na ne pnI"'
zaplacení pop~atku CI s. 14316.
..
exekUční vi;z dr~ažba v,nucená nemovItostI.
_ viz též por a -cl pil" a v a . ,
,
čin ů m viz ,n e s v é p r á v n ý.
Poručenec: ne z p li 5'0 b i ,I o ~ t k p r a vnl m
viz též poručensky soud.
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Poruč~~Ý SOU?: P?kud pojišťovací smlouva, uzavřená otcem'

.
jmenem nezletilého

~ht~te vy~ad~je. soudní'ho schválení? čís. 14129.
Je-II opravnena osoba ,nesvéprávná jest k náv.rhu
~rá~něn jen poručenský soud čís. '14263.

d
v'
po Je § 9 vYZ1:V. zák:.
umrtJm opatrovance (poručence) nezaniklo 0'Patrov~nictví a
" k ' " ......... 1...
nost opatrovnického soudu, jde-1i o dokontení 'edn' .
v ve.s era -P..~<>VU

oPda~r~~a~C'?Y!l~ jež .nelze přerušiti 'beze zlřejmi
pa e uedlcu ·e 15. 14402.
~;m~nželská mattka, jež měla v dohě rozhodné
na. SI'Ove.nsku, jest již proto

~a~ne b?d!'j'-ště.

Šk~:;;' zpa~zoů~~~~ho{}stiza ZlVOv~

,po pn" .

'

~

;'

.

poruln~~í ~:t~~~~~~l aP~:~~~ka
' h ' e....
plac~ní výživn~:n~Ts.s~~7~O.dltka

lije .s~ va ent poru'čenského soudu ke spnfU jímž se"
domaha, na zplod!teH
otcovstvÍ a

~znání

~ťneSI-lt ~~, ~~TUicensky (opa~roVn~Ck)T) soud jen 'na svolení ke sHhání vý_

VOU,lp~)V,mne ? podle § 9 ahm. zakona, neučiniv sám samostatnéh ' '
na shham, nem v t,om nezákonnosti podle § 46 (2) zákona ~', 100°,/n3a1vrhbu
z. a n. čís. 14790.
'ClS.
s .

poruční~k: .n~~í oprávněn

k návrhu na stíhání nema.nže·lského otce nodle § 8
•.
zal. ,c 1 s. 14263.
1"
VyZlV.
Pořad práva: čiř í z e'll i nes por n é viz II. es nor II é říz e .
tát'
1"
lnI.
s , ru zam~btanci~ proti mz'h()d~utí podle § 70 vlád. nař. Č. 15/27 b
a n. ~.emi'tze ~aiffi,estnanec po~att žalobu podle zákona 6s. 217 2 ~. z.
a n .. pr;:d ;!.orucemm rmhod-nuh ministerstva železnic čís 14282 I 5 sb. z.
'~f~tt2~;;er~ nebo výpl~atě s~užební~h příjm~~l uprayených' vládní~ naříze·ním

P'?řa~ stC;I!'; ;p:áv~ícnh, Jrt~~~;~ ,,;;:ývkaa.t~~P;~~~~~y,ž neb)~I-H dří~,e vY,čerp~n
Jl~ pred uc!nn?stí cit.. Viládního nařízení a,smě-řovaia-l~ ~y·i,~hOt zarazt~mkďotksjO

vemu a praVimmu základu

~.,

~. h

a a pro

I

s u'

0-

.nÍho naříz.ení čís. 14290. pn uprave Je! o služebníc'h příjmů podl'e cit vláct-

rozbodnutí ředitelství státních drah a min'i'Sterstv
",,~
(sm;luvní) železni!6ní zaměstnanec přeložen do trvalé ,~ý~~i~:'I11C, djm§
v

•

'~Xl

~~~~lo7~:;~i~~~~:.~~~:~ :~i~~:u ·~~~ěs~n~~j~~~ ~~z~:;:f~p;:;;~~~

na:oky uv:ede~é v § 66 vládního nařizení ,čís. 113/ Sb z a n j
k
p~avm a Jest Je ~platňovati~ p<:řadem práva čís. 14414. . SOU_SOli TOmonar?k vyvoz?vany z toho, ze ze~ezniční zaměstnanec h I dán
."
~Iuzby nepravem, nepatří mezi nároky, o kterých pKdrle § ~g ~v,~le vY.,c. 15/2~ sb. z. a .n. a § 47 vl:íd nař čis 96/30 b
. v.a . ~ar.
administrativní úřady 'Č í s. 14586. .
.'
s . z. a n. roZhodujI luapred
~ ~ 7~, vl~d~r~o na~í:e~ní čís. 1!,V2'7 sb. z. a n. čís. 14674.
na vysluzne zelez'fl.IIcplho zame.stnance platí podle § 47 vlád ' ,~
sb. z. a n. usta:novem § 70 lád
~~. 15/
. nar.

I

v' -

ClS.

96/30

,rozsahu jako na plat z činu; sl~igar. tCI~. ,;7 S;b. z. a ln. j;n v,e st~jn~m
ne v1~k' pJ~k~a: j1e J~e n~r:~s~áavn~o;t
vr~~lu
c
VY~UJČI-l: Sl ,ure~n~k ~mhy z ;ířední knihovil1Y pro ,Mední potř::bu l·~·e n . ~
ro zaloze~y vylucne na sluzebním poměru čís. 14431
,J
o a .roZ'~odovatt o tom, zda titu:lámí čet II i c k' str' ~:
'v
~ •
~~vl:l1~n pro kumulaci požitků podle § 18 zlkona č~ z~~/·2t4r s~e vyshuzbe ~e
tltI preplatek na přiJ·aty' ch d
'h
v'
•
z. 'a ,n. vrasoud
'b v ' v
, '
,o pOClvnyO pOZI,tcíoh, nejs{}u rpřísluširy řádné
. y: ny.rz urady spravO! (§ 21 odst. 3 cit. zák.) čís. 14702
s~t: Jde-h gl použití v~těžku za věci v berni exekuci zabavené a prodané
ne ~e se po e~ § 382 zak. ze dne 15. června 1927 čís. 76 sb z a 'fl. domá~
~~~\ ~hsoud.U zal?.b~u ,na.s!~t určení přednostního' pniv-a zástav~iho ~ před.t n~ko ~~okoJenI. z vytezku a n~platí v takovém případě předpis § 370
Cl. za . CIS. 14082.
vylu~čovac! žalobu podle § 357 odst. 2 zákona čís. 76/27 sb
"
~ bl'
pod~na pred uplyn.utím 30denní lhůty v ustanovením to . z. a .n., J.ez ya
nepnpustnost pořadu práva odmítnouti i tehdy, uplinul-a~1i uv:eg~~:'-J;~~~~-

ifleb~ . v,ÝI?la!u ,pens~jlfl'ích. platů,

V'

!I.}.

rozsudku o této žalobě 30denní lhůta k rozhodnutí o odporu; ustanovení
§ 406 c. oČ. s. neplatí pro -případy absolutní nepřípustnosti podle § 42 j. n.
čís. 14377.
nárok státního ú_ředníka proti státu ze služebního poměru JlemŮže býti vymáhán pořa-dem práva ani vymáhajícim věřitelem, jemuž byl přikázán k vyIhrání; zda výpočet zabavené části důchodů státmího úředníka, provedený
poukazujícím úřadem jako poddlužníkem je správ!ný, -nemůže býti ,řešeno
v Hzení sporném čís. 14553.
pro nároky ze služehního poměru mezi' stálou dělnicí stá~ní tabákové továrny a státem jest po-řad práva přípustný čís. 14580.
okres: závazek okrresu (v čecháoh) poSkytnouti obci subvenci -na stavbu
-mostu je rázu veřejnoprávlllÍ'ho -č i s. 14632.
obec: soudně nelze uplatniti nárok na zařadění do kategorie obecních úřed
níků čís. 14678.
nepřípustnost pořadu ,práva pro .nárok zaměstnance městské obce se zvláštním statutem proti této -obci na 'náhradu škody vzniklé mu neplněním naturáLních požitků, na něž měl ,podle sIUŽelbní pragmatiky nárok čís. 14682.
naboženská židovská: 'Přípustnost pořadu práva pro ža\idbu dřívějšího kanlora a 'košeráka proti židovské náboženské obci na vy-dání .Jistiny, že byl
dáLO od určitého dne na trvalý odpati-nek; jde o poměr soukromoprávní a
o -nárok z takového poměru vyvozovaný čís. 14496.
voda: jde-li 'o ochranu rpoměn'í .ryze soulkromoprávníe'h, jsou příslušné Ik projednání a rozhodnutí rozepři o nich soudy, t,řebas věc souvisí se svá.děnim
veřeJné vody; ustanovení §§ 75 a 87 mOlTavského zemského zákona čís. 65/
1870 vztahuje se jen na věci, týkající se užívání, svádění nebo hrazeni vůdy,
pok'lld jsou upraveny vodním zákonem čís. 14134 .
pojištění veřejnoprávní: pro nárok okresní nemocensKé pojišťovny proti pojištěnci na vrácení pojistného, jež pry pojištěnec vylákal vědomě nepravymí
údaji a zamlčením dů,ležitých okolností, nebyl přípustný pořad práva ani
před novelou čís. 189/34 sb. Z. a 'll. čís. 14074.
k rozhodnutí o nároku založeném na !JJ>fedpisech občanského práva o kOildFkd pcoto, ž,e 'nositel poji!štění (všeohecny pensijní ústav) přijal ,neprávem
pojistné dávky případně, že důvod, z něhož je přijal, !}ozději odpadl, jsou
povolány soudy čís. 14525.
živnostenská společenstva: nárok na vráceni poplatků, předepsaných spole·čenstvem podle § 106 živ.n. řádu za používá,ní místností v jatkách společen
stva 1<: ohledání masa a ulZeni-n, nelze proti společenstvu uplattlDvati .pořadem práva čís. 14189.
či řízeni exekuční: otázku, zda olbmeškalý vydražitel byl nepříčetný již
v době před vydáním usnesení o zbavení svépráv·nosti lze řešiti jen pořadem
práva čís. 14400.
pořad práva· -pro určení dražebních podmínek při dražbě společné věci jest
vylouče:n čís. -145421.
viz též konkurs (§ 50 k. ř.).
Pořadí: poznámka viz knihovní poznámka .
_
knihovní viz knihovní řád (§ 29 kn. zák.).
Pořízení poslední: při- výkladu jeho nelze se obmeziti _na jeho slovné znění, !nýbrž
jest i jinak zjistiti pravou vůli zůstavitelovu čís. 14462.
Postup pohledávky: vy k o n a te I n é; p,růlk az p,o dle § 9 ex. ř. viz ex eku c e.
pokud jest v úmluvě o postupu pohledávky i s výhradou vlastnického
práva k prodané věci založen jen titul -IPro převod vlastnického práva
k zaiištění čís. 14122.
stal-ji se postup jen k inkasu, nepozbyl postupitel práva, by s pohledávkou disponoval a ji zažaloval čís. 14144.
útratový nárok může býti již pfed přisouzením útrat předmětem právních jednání čís. 14307.
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náp;itky proti pohledávce ze splátk 'h
m~;e úČl~n~ vzdáti podle § 4 zák o~oe SO I~:~~hOdU, ji:~ž se diužnÍlk nem~~e. dluz~lk vznésti proti postu '~iku ~ a . ~obch. C1S. 70/96 f. zák
SVllJ ,Jako Jeho, pohledávku čís. f4453 , 1 kdyz po postupu uznal dluh
P?stup pohledavky bance s příkaze .
~a~tku k dohru jiné firmě za účelem ~~y'~.Y . b~n.k~. připsala postoupenou
nUJ~ banku brániti se námitkami podl
~veru jlyposkytnutého oprav_
v~~~~ postoup~.né jí pohledávky čís. e1453 ex. r. proti exeku~i zaba_
.p v. Jde o ne]: postup k inkasu
y'..
ucmek: rbyla-li pohledávka po-stoupej zmovcne?, k mkasu čís. 14536
v, exeku~!: oprávnéní postupníka k ei~t nek~I!ka o~obám čís. 14667.
d~vk~;.;P:l mzvrhu nejvyšší ;podání Y' aSť4 uctOvatl postoupenou pohle_
v~z tez z a ,lob a pod 1e § 37
C,] s.
536.
zasada § 1396 b~ ák"
ex. r.
o c. z .: postoupen' dl Y ,
~~~l se z podnetu vymvnacího řízeni %so UZ!,!lk lI1!llze, namítati, že postu
Posudek zn~~m~~ postupu pohledávky několika os~~~los~ ,s mm (§ 55 vyr. řádll)~
p šl<:
'
ec Y VIZ Z II ale c.
m Cl s. 14667.
)
pOvtOZe!l1 VIZ náhrada škody
pOS.OV~lt p~uk~ka VIZ placeni'
OVtnne ruceru· pOJ . , ~
_
'inak ."
1 SeC n I pro t i něm l l '
v
POVinn} dil V!Z cta,utomobllový zákon. VIZ POjIstěnI smluvní.
PI'
VIz II P o v I n n y.
DVD em exekuce viz e x e k
Pozemk:ov' kn"h
II C e
a
I a VIZ knIha pozemkov'
~ reforma:, jestlIže kupitel zabrané nemo~~t .
~ vyhr~dou, že Jej obdrží bez úrokůOS h vSIOZll z,:vdavek na kupní cenu
urad zasadně souhlas ke zcizení ne zp~t, o.depTe-lI Státl1I pozemkov'
b{f skutečně odepřen Jest prodavat ~OVItO~tJ, a Jestliže tento sOllhla~
? 1 edu na to, že Stát~í pozemkov' ú~ Ipovrnen ~rátiti závdavek bez
sllya vyhradIl Sl nové rozhodnutI
s ~~7~gdatecne své rozhodnutí zúumel-l~. se. pacht skončiti podle smlouvo
.
skoncll-h se pro zás""h Sta'tn'h
y koncem hospodářského roku a1
'''- k'h w ' I o pozemkov'h
.v
, e
aa:rs. e o roku, jest pachtýř povinen TI 1- e.? Urradu up:rostřed hospo-.
ne?'Oevzdané záso'by podle cen pl t- ,~1radIŤJ vlastníkovi -převzaté aie
sk,eh o roku; ta.ktéž IP-ro otázku z~,anyc~, k~~cem '-Předešlého hospddář_
Ib~ odevzdal určitou část půdy' čerst pad~tyr. splnrl smluvní povinnost
mncem předešlého hospOdMského roVke P?~'ll.ojelnou, je rozhodnym staÝ
'll ClS. 14767.
T

§

J

Y'

v

o y
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zabranych nemovitostí, jehož pacht pominul dúsledkem zkráceného přídělu, uskutečněného ve formě trhové smlouvy, uzavřené mezi
vlastníkem a ,přídělcem a schválené Státním pozemkovým úřadem, má
proti vlastníkovi takovy nárok na odškodné za investice a meliorace,
jaký by měl podle náhradového zákona, kdyby byl pachtované pozemky převzal Státní pozemkový úřad čís. 14433.
i rolnicky nedíl může býti platně zatížen peněžitým dluhem, ale jen se
svolením Státního -pozemkového úřadu; povolení uděluje podle § 5 vlád.
nař. čís. 451/20 a čís. 11 č1. I. vlád. nař. čís. 225/21 pří-slušná obvodová
úřadov-na čís. 14572.
i zástavní právo, váznoucí na rolnickém nedílu uplatiíuje se hypote'kární
žalobou; zda exekuční vymáhání Ipohledávky se stane z nemovitosti
nebo jen z jejkh užitků, musí zůstati vyhraženo exekučnímu řízeni;
procesní soud omezí se jen na pov-olení vkla·du exkučnHlO práva čís.
14572.
s'měnou části za;brané půdy za půdu nezabranou (§ 24 příd. zák.) vstupují n€'z3Jbrané -pozemky na místo- pozemků zabraných a jsou podrobeny
všem následkům, plynoucím ze zvláštní povahy pozemkové reformy
čís. 14707.
kup.ní smlouva, jejímž ipředmětem je rolnický -ne díl, je platná jen se
schválením Státního' pozemkového úřadu, bez 'ně'ho,ž ani vedtejší úmluva,
jež materidně souvisí s tímto úkonem (převzetí dluhu přev-oditelova
mimo 'kupní cenu), nemůže . býti základem 'právního záv-azku čís. 14735.
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v
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1. záborový zákon (čís. 215/19):

~!át nabyvá vlastnictví k zabranym
lm.; ~dy je stát oprávněn k žalobě ~~ze~kům s'~utečlllym jich převze
nocenlm ?abranych pozemků či s. 14739~ahradu skody vz·aiklé znehO'd2, přídělový zákon (čís. 81/20):
kupni sml?uva o přiděleni nemovitosf
'., ,
pozemkoveho úřadu J'e plarna'
,
1, y?-clJ.eha]ICI schvále.ní Státního
'
'v'
a zavazna Jen v '
. h'
P"ozemk ovym
uradem; bylo-Ii zcizen..
. ra~cl 80 valení Státuím
ntho pozemkové-ho úřadu i příslušens~ ~ ,n~mOVJtosŤl a s vědomím Stárt~
cena, zvlášt' za ně dohodnutá srn v VI a J.Hv.entář nemovitosti Je kupni
f~~6eml'kový Mad určil neb~ pfi sc~~~~~;?a J~n p-otud~ pokuď ji Státni
•
1 srn OliVy predpokládal či!;
osoba, hospodařící ,na zahraném les ' .
..
smluvníkovi p,ro neohlášení prode'e dř TIJm tI!aJ;tl{u, zodpovídá svému
P?dle § 4 zákona čís. I 18/20 ~ eva -St~tll1mu pozemkovému úřadu
CI s. 14417.
'
5·. z. a n. Jako pro porušení smlouvy

3, náhradový zákon

(čís.

329/20):

je-li následkem záboru nemovitostí, spojenych s patronátem, stanovena
uhražovaCÍ jisti'na Ik zajištění vyhyvání patronátu, jde o' vyhlčovaci !plfávo
podle § 12 ko-uk. ř.; vlastník zabraného statku zůstává i nadále patronem. po-kud mu zůstal kmenový z,bytek statku, a může .mu býti po-nechána i správa tohoto oddělného jmění; vlastník pozbyvá patronátu,
tudíž i práv i povinností, pozbytím zbytku kmenového statku; tento
zbyte'k kmenového statku není vy,loučen z exekuce a náleží do konkursní podstaty; úpadce není olpráv.něn se statkem tím vol-ně nakládati
a o něm právní jednání s účinností 'Proti Ikonkursním věřitelům konati
čís. 14315.
nárok státu na zaplacení nedoplatku da-ní a dávek z hyperoc·hy přejí
mací ceny -na zabrany velký majetek pozemkov~' podle § 51 :náhr. zák.
zahrnuje v sobě i ryze osobní a teprve po převzetí majetku státem
vzniklé daňo·vé a dávkové závazky osoby, která byla v době p-ře:vzetí
v,la-stníkem; kni'hov-ní převod majetku po jeho 'převzetí státem na jinou
osnbu není překážkou tomuto právu státu a to ani tehdy, byl-li schválen StMn1m pozemkovým úřadem čís. 14349.
do fnzhodnutí Státního pOlZemkového úřadu 'o přejímací ceně lze si podle § 46 náhr. zák stěžovati pouze proto, že byly poruše:ny 'předpisy
vlád. nai. ze dne 7. SJ1pna 1922 'čís. 222 a ze dne 21. září 1922 čís. 296
sb. z. a .o., nebo předpisy §§ 42 až 45 náhr. zák ..č í s. 14647.
»postarání se« státu podle § 75 o zaměstnance na velkém majetku pozemkovém, převzatém k účelům pozemkové reformy, poskytuje se náhrada za ztrátu zaměstnání, .případně za !Újmy ze zrušení 'Sľužebního
poměru; tímto »postaránim S.e« nejsou dotknuty nMoky zamě-stnancfl,
které jim přísluší lna zák·ladě· jiných zákonů nebo smluvních ustanovení
čís. 14754.
4, malý

pří dělový

zákon

(čís,

93/31):

§ 11: usta>uovení § 11 o nepřípustnosti zahájení dražebního řízení o při
dělené půdě bez Ipřtvolení Státního pozemkového úřadu platí i pro vykonatelné pohledávky okresních nemocenskýc-h pojišťoven na pojistném
čís. 14808.
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~OZemkOVá

služebnost vjz s I II Ž e b II o s t
~an.l.knih.ovni:. pod I e § 297 a) ob· c·.

Z

-: J1'fl.;ťt\. ":1:Z knIhovní poz·námka.

Pozustalost:.
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hnve,ntář pozůsta,lostní

a. k. viz pří s

J

II

s· e n s t

v,·.

viz tamže.

po YI II ~) Ý ~d í i viz díl p o v i;fl -n ý.
fucenl dedice viz dědic

zemědě,Ici (vl. na,ř. čís' 142/34 b
.
(v 1. TI aJ. ,č) s. 142/34 sb. z. "a ,n.).
s . z. a n.) VIZ zem ě děl c i
S<?Ud: prr~hlasení dědici, jimž podle § 145 nes
,~~
zust~iostI, nepotřebují schválení 'PozůstaJ.osÍ'níh~ pa~. gYl~ sver~na . .spr~va Rl}P?me~u zustavitelova zaměstnance čís. 14167 s II tl e zrusell1 sluzelhlllho
I

-

•

o

predpls § 145 nesp. pat. nevyžad' , d 'h'
., .
uvedeným, nýbrž i v jiných ří adu~~h s~u n~ o sC'hval;'~I. jen

pozůstalosti čís. 14522.

'~ úkonům

tam

p p , kde Jde () dúlezlte opatrení při správě

má-y !býti v zájmu neodevzdané Ipozůstalosti
ď
~
.
nek-ohka správců pozůstalosti lze uděl"!"
1?0 ana ~aloba na Jednoho
zaloby druhému ze s rávců' .ď
1.1 ~ozustal'0stTIl sv,o'lení k podání
§§ 272, 280, 282 obč: zák. ~ ~ edcirež?t ,k;;I~snlho opatrovníka padle ohdolby
14522.
y u on podle § 145 nesp. pat. čís.

~

'

k ~pToje~l!1á:ní pozůstalosti co do
pnslusnym soud, jenž projednal
14274.
správa

pozůstalosti: byla~li

substitučního 'mění

pozůsta,I os t ]po

správa p ,

tl'

...,.
o
(§?O8 ohc. zak.) Jest
puvodmm :zůstaviteli či s.
~"

dici~ ~ůže soudní správa býti PO,VOI~~~Sj:no~~~~er§e~~rřihlál~ivšímu "se .dě:
o~vedceTIQ, nebezpečí čís. 14478.
a nasl. ex. L, Je-ll
9

nahradní dědic jest již před u-skuteč'llěním d~d' k'
,
dávati návrhy nebo- stížnosti ,co do správy p~z~~t~O t~~p.adu Olprávrně.n potll
'
'OSI CIS. 14305
vyko
nava e pos edni vule Jest oprávněn TI' . hi
ti
o ' "
usta:novil
správce pozůstalosti' a pod a t·1 re'akvli
a:by pozustalostní
~.
ursnou
do ,usneseni
" , b I soud
rena sprava Ipozůstalosti dědki jenž podre jeho"
. ' " ]lmZ ' ya svesta'7tel:'ll~ podle poslední vůle dědice čís. 143n~;oru nebyl povolán zů~
oprav11em ke sporu a pod' týká li se
• I
.
deného ,nadále pod firmou ··zemřele·ho ~atza ?tval na pO,h}'edávka podniku vezus aVl e e na ucet pozůstal t·
.
. . b
zavad.y,
y nebyla žalována ,
pozůstal0
. ,I k'upec pod touto
'.
os I, 'nem
14356.
st Jam
fJ.rmou
čís.
o

•

v

;a

I

má-Ii býti v zájmu -neodevzdané pozůstalosti od',
~
.
kolika správců pozůstalosti lze uděliti
t Pl an~, za,loba na Jenoho z ně
druhému ze správců' jde tu :o 'koJiS'n":oz~s : 'Ost~l svolení k podáni žalohy
2~?, ?~82 obč. zák. a 'o důIežitý úkon ,~O~dl~p§a ~~~In~~~p:~~:' ~,~dO'~~5~ 272,
pn~laska~ ,~řihlás~l.o-li se Qemanželské dítě z e z á k o.n " c ~ s'o
'.
b ' a ~ iPo;ustalostI y~
s,:em '?~CI, Jest iprijati jeho dědickou přihlášku
predlozI průkOoiz o tvrzené legitimaci potom ním s" o:tkmeze~'Ihm, ze dodatecne
' sna em Je 'O matky se ztistavitelem ,č i s. 14393.
,~dy ?mí soud odmítnouti dědickou přihlášku 'č í s 14478
nzeru'
V Zll-S
o
t avJ.·t'
' ,sám určitou'
. ,sub tit ~. "
t
r : nestaV'
Cl, ze
e.], ustanovil
,osO'bu
ovntkem' takový opatrovník může b' f t ,
" en
IS ucmm opadem
~častníke.~ řízení a jest ho' slyšeti o nlv:zí~~ a~~;.el} d :
, jest pak
Jakékoliv řízeni pozůstalostního soudu Ů' novém I'~ě c:, s.
30?. -"
J~vo,
pokud přesahuje meze výtčené §em 179, 1 nJ do:datne vysle~ n~
c í s. 14603.
, n e S l p . pat., Jest z mat e c n e
,o

sf:

~~Yez~~í~n~~~en!a-S~OI~UhděpdiC~, tielfl.ž\ převza,I a'k. tivlllí i pasiv.ni pozůsta.J'.ost.
ozus a os fl1 -neuvedeny' v invent'~' ".
1668iure crediti a ~ecLp'
367,""",
'
an ,c 1 S.
:J.
jen
evz a.na vec mre ,credltJ ač věděl že zů t ' 't l b ' '
,~'en~byl ik ní odevzdání~ iure 'cre'díti vl~~r~keéh,~e y! je}ím vJar\:
nenabyl

odevzdání

věci

,

\,.II

~oslti '»i~re cdr~diti« tv0.ří
°
ní~kem,

, ya

titur~k n~~yt vlast~Pc~~líz:~~uftr~~Z~~~e~~zk~~~~

~e~ě~iu~~:I~UI~:::t č ~st0f!~o2J.'edostatku věděl,

v;1a1':~~.~;'h~ropr~~~

podle zák. čÍs.. 68/08 1- z. čes.: i v po!ZůstaJostnim Hzení ,podle předpisů
zákona o statcích střední velikosti mohou účastníci, jsou-li svéprávní, sami
podle § 29 Illesp. pat. sepisovati a soudu předložiti výkazy a podání o projedmíní pozůstalosti čís. 14523.
.pozemky, jež jsou: dosud y pozemkové knize z~psány jako louky, jež však
lze zpeněžiti i jako stavehní parcely pro jkh výhodnou polohu, nelze vy,loučiti ze souboru nemovitostí, patřícíCh do pOiZůstalosti, za tím účelem, aby
tím by,I snížen výnos celé usedlosti pod 1.500 Kč čís. 14118.
Požární náhrada: nooí překážkou 'Pro povolení exekuce zabavením dlužni'kova nátoku 'na vydání požární náhrady, neuvedl-li sice vymáhající věřitel V exekučním návrhu, zda pojišt'ovací 'p'Odmínky neobsahují doložku o použití pojistné jistiny k znovuzříze,ní stavby podle § 290 čís. 2 ex. ř., udal-li však,
že dluŽlník shořelé stavení znovu· postavil a je ú~plně obnovil a že vymáhaná
pohled<ivka vzešla právě z dodání stavebního materiálu k znovuzřízení shořelé budovy čís. 14080.
neprokáza:l-Ii vymáhající věřitel v exekučním návrhu Ipředpoklady § 2190 čís. 2
ex. ř., za kterých 'požární náhrada není z exeLkuce vyňata, lze exekuci na
tuto náhradu povoliti jen s výhradou, že požární náhrady nemusí podle
stanov býti použito ke z:novmz,řízení budovy nebo k doplnění jejího tpříslušenství -č í s. 14659.
v rozvrhu požáfillÍ náh'rady požíva'jí podle obdoby § 265 čis. 1 zák. čís. 76/2'7
sb. z. a TI. přednostního práva dvouleté daně počítajíc nazpět 'Ode dne složení
náhrady či s. 14675.
do souhlasných usnese:ní o rozvrhu požární náhrady je dovolací rekurs pří'pustný čís. 14675.
Požitky zaopatřovací viz z a o;p a t ,ř o v a cíp' o žit k y.
požívací právo: kdy opravňuje držba Inemovitosti (.práva požívacího) k výpovědi
nájemní smlouvy ,či 5, 14464.
_
viz též 5 t a ve:b n í r uch.
Práce přes čas' viz doba pracovní osmi,hodi,nná.
_ soudy (zák. ds, 13-1/31): příslušnost: žaloba '0 ,uznání pravosti 'konkursní
pohledávky patří k v)r1učné příslušnosti ko.nkursního soudu i tehdy,
j-de-li o pohledáVlku ze služ,ehního pnměru, jež by mimO' konkurs .patřila výl1učně Ipřed pracoVlní soudy čís. 14073.
k 'Příslušnosti IPracovn1ch soudů náleží spor o náhradu škody vzniklé
tím, že zaměstnavatel nevydal zaměstnanci při skontení služebního, poměru peřiny, jež si zaměsrnaJnec přinesl do domu zaměstnavatelova, kde
bydlel za služebního' poměru :č í s. 14085.
pracovní soud není 'Příslušný rozhodovati výpovědni spory mezi vlastníkem domu a domovníkem vzniklé tím, že proti výpovědi Ihyly včas
vzneseny námitky (§ 571 c. ř. s. a § 10 zák. tis. 82/20 sb. z. a .ll.)
čís. 14156.
spory 'Ze služelbního poměru obecních zřízenců (§ 24 zák. čís, 16/20 sb.
z. a n.) patří před pmcovní soudy čís. 14234.
příslušnost pracovlniho :soudu pro spor o náhradu škody pnžadovanou
hor.nikem proto, že žalovaný podnikatel ho nepřihlásil k pensijnímu pojištění čís. 14449.
k výlučné příslušnosti exekučního soudu podle § 17 ex. ř. náleží spor
propuštěného zaměstnance proti vnucené Sjprávě zaměstnavatelově na
za:placení služelbnkh požitků; ustanovení § 17 ex. řádu nebylo změněno
zákonem o pracovních 'Soudeth ds. 131/31 sb. z. a n. čís. 14592.
pfedpok'ladem příslušnosti pracovníhO' soudu podle § 1 záko.na čís. 131/31
sb. z. a :n, je pracovní poměr mezi spornými stra:nami čís. 14642.
k ntázce příslušnosti tpracovních soudů; podstatné 'Z'ua:ky služelbního poměru čís. 14645.
odmítl-li odvolací soud odvolání pro ,opožděnost, ·nemohl přihlížeti
z úředmí mocí k tomu, že ,rozsudek soudu prvé stolice (krajského soudu)
i s předchozím řízením iby,l zmatečný, ježto byla založena výlučná pří:
slušnost pracovního soudu; k této zmatečnosti nemůže přihlížeti am
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nejvyšší soud, fO'zhoduje o rekursu d
soudu čís. 14745.
o odmítacího usnesení odvolacího
i odvolací soud je vázán usnesením k
'h
covnÍ soudy, jímž bylo rozhodnuto o." res~llo s9 udu , oddělení pro prav

v
,
ze pns usnym k Jed nam
" o zal
, obě
J·e sparne'dd""
0, elem tehoz soudu čís. 14791
trebas prvy soud nepojal do
'h
.
odst. 2 zák. ,čís. 251/34 sb z as~e %rOzSudku. doložku podle čl. IV
mati, zda jde o spor prac~.yn·í a ;~~ř~ši o~vo:acl soud oprávněn zkou~
oprávněn jednati 2od1e předpj'sů o odv lih ,Sl t?,to ?tázku kladně, byl
covních čís. 14798.
o. aClm nzem ve sporeeh pra_
ve Vděcech výkonu soudní pracomoci Jest odd ě I e .
k
.
sou II pro Spory pracovní sa '
'
ni o resnlho
v

k

ostat~íl2: so~dním oddělením čís. 1452~ostatnym soudem v poměru

odvolact nzent: v pracoVlním sporu o 'hod' t
Vy,
y
odv'Olání obsahovati odvo,l'ací
'
h' no u VY,SSI nez 300 Kč musí
formální vadou již by bylo lze na v.'rt' ,; n.edostatek návrhu není jen
,napravI I podle § 85 c
b h
I J' d '
va 0- 1 o voláJní v pracovním sporu od ,1 "
.' T. ~.; neo sa' 0vo aCI navrh, Jest_ Je odmítnouti
us-nesením ,č í s. 14264.
o odvolá!ní podaném podle § 28 rozhodu' e d
'
s konečnou platností i tenkráte kd
,~ I o VOI~Cl s~ud usnesením a to
n~ch, byvši prohlášeno pracov.~í~ Y:oudeo podan?, Jen ~ důvodů vécvyz:nam věci :č i 's. 1458'8.
m za pnpustne pro zásadní
převyšuje...,!i hodnota sporu 300 K,č může "
'
o odvo-Iání vznesené do rozsudku 'Pr~éhQ. sou~dvolacl s~ud -:-:- nejde:li
vodu zmateč,nost _ rozhodnouti o od 1".'!1 pro zmeskállI Jen z dujednání, Hebas strany se vzdaly ústl ihv'Ú a~I jen, po .ústn.í~ odvoladm
~~volací soud přes to v :neveřej-ném ;3!s~d? ;V~~Clho JednaTI!; r'ÚzhodJ-1i
C1S. 4 C. ř. s. a § 28 čís 4 zák čís 131/3a n.l" J e o zmatek podle § 477
dovolací řízení: v 'Prac~vních ,~,' or~ch ho'l s-b. z.. ~v~· č~s. 14641.
9ovolání nepřípustné, třebas byfa odv 1', ~noty llIZ~l nez 300 Kč jest
seno za přípustné a třebas i odvolací° Sa~~-clPraCfV~lm -so,udem pyrohlás~?ku, proh:Jás~1 do~'Úlární za přípustné 'č í s. l~~~b~ nuv ve forme 'fOZpnpustnost stiznostt: do usnesení odvolacfh
d",
nuto odvolání z rozsudku pracovního so -cl o. s~u ;~, Jlmz, bylo odmít14264.
u u, lest pnpustny rekurs čís.
Pragmatika služební viz zaměstnan,ec obecní st 't '
Praha'• 'př'sl
a-llI
1
usnost po"d,le zák. čís 4/18 'b
.'
městská rada pražská jest .o rá v • '~ , s : z;. a 'll" VIZ tam ž e.
ve Velké Praze jest i po zř~ze~t~~e~~~;lrah ~aJemnI SI?louvy č Í's. 14287.
165/26 sb. z. a ,n.) příSlušným k povole~' ~ s~u II exe~ucn!bo (vl. na,ř. čís.
,na základě mimosoudní vy'povědi J'ako dr,·,l x1e llce, vykltzen!m nemovité věci
't'
'
lve o {feg,TIl 'Soud ' vv Jeho'
b d"'
P "redme't naJa
p"
Y nebo pachtovaný
(§ 4 odst I j'.' 5
v, Z Ů' va e Jest
raVfl1 <?sobnost viz o s 'Ů ba rp r á v -ll f c k á.
. ... IS.
ex. 1'.) Cl s. 14277.
zastl!-pce: p -1,fl á m o- c viz tam ž e.
- . -, Jmak víz a d v o kát.
~r~.vrucka osobnost viz o s o b a p r á v nic k á
ravo a,?-torské, vi~ a u t o r s k é rp r á v o.
.
pred~upm, vr~ pře d k u p n-í p r á v o.
~drzovact. VIZ ,z a drž o 'v a cíp r á v o.
zastavni VIZ zastavní právo
Pr~vůtt?0c rorzsudku viz o p r a var o z hod n t '
Prazdmny soud " 'd
, , !ll' J e o vec prázdninovou (§ II2.241. čís 7 '
v
dŮ'~a~a:-h se zaměstna:nec -na zaměstnavateli n; , ' nov:y doslov, c. ~. s.),
>>-pnhlasll« u úrazové pojišťovny nižší
'd~lk ahra~y skody proto, ze ho
bY;ly v~měřen úrazový důohod nižší ,m vb e em nez sk u teč'r:Ýf1!", takže mu
hlasem čís. 14278.
,nez y se mu dostalo pn radném přijde o věc prázdninovou, domáhá-Ii se S n y
kterou vyvíjel v jejím podniku za předpoJi dna ymatc3 .'?dmeny za činnost,
nou odevzdán čís. 14490.
a u, ze po ntk ten mu bude jedv

v

v

y

,

v

v

Preju.dicielní otázka viz o t á z k a pře dur ují c I.
Preldusivní lhůta viz I h ů t a, pro -m .} č e n
Prénůe pojišťovací, viz poj i š ť o v a cíp r m i e, poj i š t ě n í s m I u v n í.
Presentace směnky viz not á -ř.
Presumptlvní phtá moc viz 'Plná moc 'presumptivní.
Privilegované námitky viz IP 'o řad p r á v a, pří s 1u š n o s t, r o z e pře z a h ájerná1 rozsouzená.
Procesní plná moc viz pln á moc.
zmocněnec viz a d v o kát.
způsobilost viz z P Ů s -o b i los t k e s por ll.
Prodatel víz smlouva kupní.
Prodej dražbou viz dra ž lb a.
Prodejové řízení: v kOlnlkursu viZ konkurs (§§ 13, 121).
(§ 3 zák. ČÍS. 1/33 sb. z. a n.): odkladem dražebního ro-ku nezrušuje se dražehnÍ 'řízení podle § 207 odst. I ex. ř. čís. 14473.
viz též dra ž ba.
Prodlení v phtění: vyrovnací k'Voty viz vyrovnání.
pojistné prémie viz pojištění smluvní.
ustoupení od smlouvy (§§ 918 a ·násl. -orbč. zák. viz sml o u v a.
dlužmík jest povinen z důvodu prodlení nahraditi věřiteli škodu přivoděno u
poklesem smluvené dzí měny; jde-li o smlouvu mezi tuzemcem a cizincem,
jest použíti tuzemského práva i pro posouzení právních dfrs.ledků {}rodlení
té které Istrany čís. 14649.
Prohlášení záruční: není zástavou podle § 1483 o. z. čÍs. 14804.
Projednání pozůstalosti víz p o z ft s t a 1-0 s t.
Projev vůle: k ,o TI k I II od e 'n t ním č i 'll e -ID viz č i'11 k o II k I II den t;n L
k otázce, jakým způsobem musí se státi !projev okresu a zemské správní
komise, aby hyl právně účinný ,č í s. 14684.
Prokuratura finanční viz f i II a·n Č II í P r .o k u r a tur a.
Promlčení: před,n,ostního. práva viz dražba vnucená nemovitosti
(§ 216 čís, 2 ex, ř,),
.
pod 1 e § 18 (2) z á k, o och r, fl á j, (vl. vyhL čis, 64/32 sb, z, a n.) viz
ochrana .nájemců.
'nárok na vrácení činže předem ji'ž zaplacené podle § 1096 druhá věta olbč .
zák. j-est nárokem z bezdůvodného obohacení podle § 1435 obč. zák., jenž
se 'promlčuje 'V řádné thůtě § 1479 obč. zák. čís. 14143.
námitky promlčení ne-lze se vzdáti pro hudoucnost ani ve sporu či s. 14568.
záruč:ní prohlášení není zástavou ve smyslu § 1483, prvé věty, obč. zák.
i' i s. 14804,
promlčecÍ ,lhůta náro'ku na zruoŠenÍ kupní smloouvy pro- zkrácení přes polovinu
ceny obecné počín·á se dnem uzavření kupní smlouvy; lhostejnO', zda prodatel 'Prodanou věc dosud drží čís. 1482'3.
podle § 16 zák. ,čís. 329/21 sb. z. a n.: z,dali žaloba obce o náhradu škody
~byla podána Včas nebo- zda je promlčena, jest posouditi 'Podle dne, kdy
111:abyI pravomoci výrok dohlédacíhO' úřadu O' povinnosti k náhradě škody
čís,

14347,

námitkou, že zodpovědnost obecního funkcio'náře pominula uply.nutím ,lhůty
v § 16 odst. 6 uvedbné, nemůže se soud 'zabývati, hylo-li pravoplatně správními úřady již rozhodnuto o povtnnosti k ,náhradě škody čÍs. 14347.
přetržení: uznáním pohledávky ve smyslu § 1497 obč. zák jest i žádost dlužn.íkova, by mu věřitel rposhověl placení dluhu čís. 14487.
vkladem zástavmiho práva .pro převodní poplatek, pro nějž již byl povoľen
záznam zásta'Vního práva, 'nepřetJ:1huje se pr:omlčení čís. 14598.
předpisu § 1497 o,bč. zák. 'Ů řádném 'Pokmčování v řízení jest použíti obdohou i při lhůtách iPropadných § 933 ohč. zák, čís. 14766.
anuit: viz dra ž b a (§§ 213, 216 ex, ř.),
převodního poplatku viz rl r a ž ba (§ 216 čís. 2 ex,

n,
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1154
Pronájem viz s m I o II van á j e m n í a pac h t o v n í.

Propadná lhůta viz lhÍlta, promlčení.
Propachtováni vnucené viz pac h t v n II cen ý.
viz též živnost hostinská.
Propuštění obchodního pomocnika vi'z ob c hod n í po moc 11 í k.
j~na:k viz sml o II v a s 1 II Ž e lb TI í.
Prosba ža10bni viz žalo h a.
Protest směnečný viz smě.n.k a, II o t á.ř.
Protokol SOt1dní: soudní smír v řízení Inesporném může býti sjednán jen ve
protokolU čís. 14426.
Provise obchodního pomocníka viz -o b c hod TI í p o moc n í k.
sprostředkovatele

viz smlouva

Prov~ní l'odnik~te~ (§ 1

O??!.

formě

sprostředkovatelská

~ a~t. 'z,á~) viz, a II tom o lb i lov Ý z á k on.

Prozatmlm op~třet11: k z·aJlsten.I vyzlvneho viz výživné.
nebyla-II v návrhu na povolení zatímního opatření uvedena doba na kterou
je zatímní opatření žádáno, jde o formáLní vadu, již lze napraviti podle §§ 84
85c. I. s. a § 402. ex. I. čís. 14299.
'
§ 379 Č. 3 ex. ř.: IbyI-li nárok po'jistníka ,na výplatu pojistné jistiny stižen
~.oudní~. z~ka:zemJ. nebyla pitsohnost zákazu dotčena tím, že -pojišťovna 00]lstnou Jistinu slozlla podle § 1425 ,O!bč. zák. na soudě; neslPo,roný soud stavši
se tím poddlužníkem, jest ,právě ta'k zákonem vázán jako 'Poddluž'~ík pů
vodní čís. 14123.
§ 381 ex. ř.: ohrožen může Ihýti jen nárok, záležející v plnění neb opomenutí čís. 14628.
.
§ 382 ex. ,ř.: prozatímní opatření, jímž bylo odpůrci uloženo aby vyda1 :nav,rhoya!e)i kHče :k určitým m1stnostem, jest vymáhati exek~cí podle § 346
ex. r. c 1 s. 14298.
manželka, jíž Ihylo ve sporu o rozvod manželství povoleno prozatímní opatření, :vzdala se mlčky práv z prozatímního 'Opatření jí plynoucích tím že
ob:novlla na dlouhou dobu manžť'lské společenství a ponechala ro,zvodový
spor v klidu čís. 14666.
§ 402 odstavec druhý ex. I.: p1:atí jen pro druhý oddíl druhého dílu exekuč
ního řádu 'č i s. 14573.
Průvod viz d ů k a z.
Předešlý stav viz ,navrácení v p.ředeš-lý stav.
Předkupní právo: žádal-li ,oprávněný k výkonu přeďkwpního práva lPO sdělení nab~dky j~n O' prodl~}Užení lhů:y, pro ~oz.h?,~?utí, zd~U" 'Použi~e svého předkup
mho prava, nelze Jeho chovam vykladatt JInak, nez ze nabldku považoval za
řádnou nabídlm k výkupu čís. 14686.
Předmět sporu: oh o d,fl o taj e h o viz o cen ě n í.
totožnost viz rozepře rozsouze'ná, zahájená.
Přednostní zástavní právo viz ,d r a ž lb a v II II C e fl á >fl e mlO v i t o s ti (§ 0'16
')
Předražek viz draž<ba (§§ 195, 196 ex. I.).
Q
ex. r..
Předurčující otázka viz o t á z 'k a IP ř e d tl :r Č u j i c í.
Přejímací cena: r o z vrh jej i viz p o- zem k o v á r e for m a (-n á h :r a d o v Ý
zákon).
P~ene.seru příslušnosti viz příslušnost (§ 109 j. n.).
Premena rozvodu v rozluku viz rozluka obnova řízení.
Přep:rava železnični viz d -o op r a važ e 1- e IZ ~n i 'č TI- í.
Přerušení promlčení viz pro mlč e :u i.
přednostního práva viz dražba vnucená nemovitosti (§ 216
. e x. ř.).
řízení: nás,tedkem konkursu viz konkurs.
podle "I. nař. čís. 142/34 (207/34, 258/34) sb. z. a n. viz zem ě děl c i.
podle vl nař. čís. 160/34 sb. z. a n. viz společe1nstvo bytové a
staveb·ní.
Pietržerú promlčení viz p.f o m ,I ,č e ,n í.
Převod směnek: převedl-li peněžní ústav před vyhlášením :přiročí platně bianco
směnku podepsanou příjemcem na třetího, nestal 'Se te:nt·o převod práv

ze směnky l1eplatnym tím, že ústav ten připojil teprve po nařízení pnročí na směnku svůj podpis jako vystavce a 1ndosant čís. 14599..
vlastnictví: !k odevzdání věci z,načné váhy a velikosti (klavíru) mezi óleny
rodiny obývajícími spo'Ječný byt stačí prohlášeni zcizitele, že věc jest
vlastnictvím 'l1abyvatele, a přijetí tohoto prohlášení na!byvatelett), přistu:
puje-li k tomu další okolnost, že všem člemlm rodiny bylo známo, že
zcizitel OIllO :prohlášení učinil a že vlastníkem věci .iest 'nabyvatel č,í s.
14099.
pokud jest úmluvou v postupu pohledávky i s výhradou vlastnictví
k prodané věci založen jen titul pro ,převod vyhraženého vlastnictví
k zajištěni čís. 14122.
k převodu práv z výhrady -práva vlastnického.; stačí odevzdání -prohlázením podle § 428 obč. zák. čís. 14698.
vlastnktvÍ lze převésti i. k movitým věcem stiženým exekučním zástavním právem; !nevěděl-li nabyvatel o exekučním právu zástavním, a
:neni-li jeho neznalost zaviněna hrubou nedbalostí, nabývá úplného vlastnictví; nezáleží na tom, že se 'prodatel dopustH trestného činu či s.
14199..
z ujednání, že k u pit e I zatím p.() n ech á koupené z!b6ží u _prodáv~
jícího a že .mu je dává do komisionálního prodeje, :neplyne, že ZCIz i t e.1 dal způsobem naznačeným v § 428 ex. ř. najevo vůli, že bude
napříště 'držeti věc jménem žalobcovým či s. 14591.
odevzdání pohledávky znamením čís. 14829.
Převodní poplatek: p.r á v o pře -rl ll' -o s t ITl. -í viz d·r a ž 'b a v ll' u cen á n e m o vitosti (§ 216 čís. 2 ex. I.).
.
...
Převzetí dluhu (plněni): ryze osobní úvěrní p-o~ěr -ylastnika '~en:ovItosti :Je vě~}~eh
nepřechází na no.vého l11abyvatele nemovItosti, n.ebylo-II mc smluveno c 1 s.
14288.
kdo převzal a1imentační záv~zek. ,"em~~že~kého o,~ce.k ,~~~a't;želskému ~í
těti, nemůže, ne1bylo..:li to uJed-nano, zadatI za SU1Zem vyzlvneho !proto, ze
se jeho majet'k:ové poměry zhoršily čís. 14519.
poskytnutí zápůjčky převzetím .dlu~u vyp~j~itelov~ Č í~ .. 1~36.
§ 1404: dlužník muže se -domahati ,na pre]lmateh p1nent Jen toho, aby h~
zp,rostil závazku rp-roti věřiteli; nebylo-li jinak umluveno, musí mu ponechan
na vůH jakým způso!bem to učiní čís. 14651.
.
úmluvdu, že kupitel pon.ese dáVku Z: přírůstku h?dn?ty, nab~:1 -prod~~-el ?pl:avnění, by se domáhal na kupite'loV1, hy zaplatil davku pnmo. IPnslusnemu
úřadu ,č í s. 14654.
, . . '
'" o
v .případě, že kupitel:převzal smlouvou zav~ek .zaplatIti .day,ky z"p;nrustku
hodnpty nemovitosti mťtž'e se .prodatel domahah na kuptteh spLnen1 tohoto
závazku ihned, jakmile byla tato dávka předepsána; povinno~tí prodat~lov.?u
je v tomto případě, by učini,I vše, 'co je nutné v zájmu kupttele, ktery, prevzal smlouvou plnění tohoto závazku čís. 14654.
§ 1407: ručení spolud~dice, je~ž převzal a;tdi~ní i ip~~~v~í. pozůstalost 'P'odle
inventáře za dluh pozustalostnl, ,neuvedeny v l'fl:ventan Cl s. 16685.
§ 1409: ,pouhý vstup do nájmu krámu není převzetím :podniku podle § 1409
"bč. ",k. čís. 14387.
někoHk přejímatel.ů, blízkých příbuzn.ých zcizitelových, ruči za celý dluh nedílně čís. 14395.
převzetím rozumí se, že přejímatel nabyl jím práv ik převz~t~mu jmění nebo
části jeho, které vylučují, 3Jby věřitel proti pře-davate'Ii (dluzmku) mo'hl uspokojiti svou pohledávku z převzatého majetku čís. 14731.
viz též smlouva kupní.
Plídělový zákon viz 1? o. zem k o v á r e f o ~ -m a.
Přihláška dědická viz p o z U s tal o s t.
k dražbě k rozvrhu viz dražba vnucená nem'ovitosti.
k pensij~imu pojištění yjz"potištění .~-e~sij_~.í:. '"
,
nového si1ostroje k pojtstení VIZ pen Sl ln 1 p Ojl S te n I (n o v y si 10stroj).
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P~!~oda v ~opravě viz -fl á hra
P~latel smenky viz směn k a.

§ 297 a) obč. zák.: traktor, který slouž i trvale hospodářskému účelu velko-

d a š k o d Y dra hou.

Pr1kaz viz smlouva zmocnitelská
pu'sl'tatební ~~těneč!1hÝ vJzI smě~nka Úízení), žal,oba
_
vu zue ovaCí o es. viz ex e k II C e.
o z mat e č n o s t.
Přikázání pohl~dávky;

k. vybrání: v ex e k II C i ber II í viz e
k
'
p:oti vymah,aJícímu věřjteli, pro :něhož byla zahave:ae ~Jec 1llz
e yb e !., II ,I.
zana pohledavka ze smen1ky může srněnecn~r dlužn'k
12
pnkamitky, které má proti exek~tovi čís 14275
1 CInI 1 vsechny návedl-Ii v době za:bavenÍ své pohledávk dlu~~ík
.
,
kučního titulu pro tutO' pohledávku 1z/vylcuoati ~Xr~~UC~I?C:
~~kl~dě exe~
o
zabavení vzešlá jen vstupem d ' k
" a IUzm OVl z toho
jíd:ho. věřitele. či pokr~Č?VáiUím Ov e~,f čUf~. ~~2~~~to puvndního vymáhabyl~-l: pohle~avka dluzmkova přikázána věřitelovi k b ' , '
o v
d~uZ'mk domah~i žalobou na IPodctlužníkovi amj t ~~, ranl, n~.muze se
dacy.ku. do soudmho deposita čís. 14624.
oho, by sl oZll pohle?~JIStIt~1 nemůže, si z náhradní pohledávky pojistníkovy jíž si d I
s 9.zeny podle § 308 ex. ř. přikázati s ''f
-rl v "
v, a poi z )!~ých pOljišt'ovacích smluv pojlstniko~ay,~lhl čZfs rZle4le596dospele prémie
•b
..
z nejvysslho poď' . d
Přiklep viz dražba. aru VIZ raz' a vnucená ,nemovitosti.
_

_

Y'

\

1

Přímé ~aně (::ák. čís.

70/27) exekuce berní viz tam v
pnalk VIZ d a n ě
Z e.
p~~P?,:;tnost. opravného· prostředku viz d o vol á n j st' v
t
Pnrazky VIZ daň z II ř í j m II d ů c h o rl o v ' ~ "k \,Z, n o s .
'
Příroči: pod;Je zákona ,čÍ~. 1421/34 viz z~mzě~ :ICIS. 76/27 sb. il. a n.).
dle § 5 ods!. 2 zákona čís 240;24 sb
e e
pohledávky, které vznikly' ře~ říročím . z. a .'ll. ne ze veS,tl ~xekuci jen pro
P
přímčí nestihá pohledávk: pro niž pfísl~~ k~?~Ul~SU ,~y na'lezely do 3. třídy;
kojení čís. 14075.'
ven e: I pravo na oddělené uspo-

r ..

_ "O

~f~~~~~~r~m;~1e!st~~ &~~~;'~~~!~:fí: f:~~~Č~fe~~~ě p~~~ncz~ ~~~n~u

~,o

poiP a nym 1m, ze ústav ten p-HpojiI teprve \pO .ll v,
, v. ' y,
ven y nepodpis jako výstavce a indosant čís. 14599. a"nzem pnrocI na smenku svůj

Pnrust~k hod~oty nemovitosti viz d á v k a.
~-:- Jtna~ VIZ nabytí vlastnictví.

Pnsaha vYJevovací: §§ 47 • násl ex

ř'

váh···

.. ·

,

:;~~~%h~ř~t~Y'I~~:r ,"e~edi ctf;v/e~ek~.ťt~:~~~t~o~f~s~ ~e n~o;;,t~:á~;{;

čl. XLII. uv. zák keř S'
P~!sed}cí
viz, p r a c {) v:~ í s ~ u 'd Ý:

k
'
soU' rome dopisy". čís. 14546.
Puslusenstvl: tnrkto.r, ,který slouží trval'e hospodářské
.~
je při provozu vel:kostatku nevyhnute.Jně .pntř:~ w;:elu' v~lkostatku a j.eh0f:
způsobem uvedeným v § 294 Dbč 'k
t l ' · J~ spo),en s nemovItosti
stejno, že exekuční soud v exek~č~,f . ~ s ~ se JeJI?J- pnslušenstvím; 1:110šenství 'č 'Í s. 14171.
, m hzell1 nepo'kladah traktor za příslu»jměním«'

JSou

.

I

X~~uUfl~~;én~ užívání, při P!:?,V?z,u živnosti hostinské a výčepni:cké v části

(dom~) čí ·s. ll3~~~alemu UZlVanl domu, nejsou příslušenstvím nemovitosti

ani Vllllucený správce nesmí dokud nen.'
"
,
.
~bav.i.ti mo~ité věci, u~čené za -PříSIUŠ~:sn~fe~é~esP~~~~~~~~yit~,~ti ~ruše:la,
Jesdt-;hkby bm by~y zmenšeny výtěžky nemovitosti ,č í s. 145~5 e o povaly,
e lS 14788.
a rozhodna pro posouzen'ol, zd a vec Jest pnslusenstvím
~...
hl
čís.
nemovitosti
V'

•

podmínka kupní smlouvy že doda.' ~ d v .
zaplacení pře'dán pouze do u
,n~ pre m,et lest, ~up!'!eli .. až do úplného
y

,

;,

Fl~!~:~ :~řr~~;j~F~~o~~:o,~~:~~: z;;~~X~~á~~i~~~it!~~~:~fF~~:~~;'~

statku a jehož je při provozu velkostatku nevyhnutelně potřeba, je spojen
s nemovitostí způsobem uvedeným v § 294 obč. zák. a stal se jejím příslu
šenstvím; lhostej:no, že exekuční soud v exekučním řízení nepo'kládal traktor
za příslušenství; vý'hrada cizího vlastnictví k němu je 'bezúčinná, ·nebyla-li
podle § 297 a) obč. zák. Ipoznamenána v ,pozemkové knize čís. 14171.
důvod tohoto ustanovení čís. 14788.
poplatku viz ex e k u c e v n II cell o u dra ž b o u II e m o v i t o s t i (§ 2,15
pasl. úds!. ex. ř.):
Příslušnost: pracovních soudů viz pracov'ní soudy.
skládá-li se rzažalovaná pohledávka z několika po-ložek, z 'nichž ani jediná
nedosahuje hranice pro věcnou .příslušnost sbow'vého sDudu, mohou shodnou, vůH stran: poIožky ty býti uvedeny v talkovou skutkovou a právní souvislost a sečteny tak, že tvoří jednotný právmí důvod žalolbního ,nároku čís.
14087.
je,st rozeznávati věcnou nepříslušnost od nedovoleného hromadění nároků
v téže žalobě (§ 55 j. n., § 227 c. ř. 5.); bylo-li v žalobě, podané u 'okresního
soudu nepřípustně hromaděno n.ěkolik nároků v celkové výši pfes 5.000 Kč,
jde o formální vadu, která jest naprave:na tím, že žalobce ob mezí 'nárok na
5.000 Kč. vzdav se přebytku či s. 14163.
místní SOUd-TlÍ přIslušnost, pokud se týká spo:rů z rpojistmých smluv, uzavře
ných před účinností zákona čís. 145/34 Sb. z. a n. v ohlasti 'Práva pl'atného
na Slovensku, posuzuje se podle předpisů občanského soudního >řádu slovenského č 'Í s. 14753.
o žádosti za prohlášení dítěte opuštěným (zák čÍs. 391/22 sb. z. a .ll.) rozhoduje okre&I1Í soud bydliště dítěte, nikoliv soud, v jehož obvodě má dítě
domovskou příslušnost čís. 14772.
§ 7 j. fl.: o ,návrzích na povolení exekuce podle cizozemských exe'kučních
titulů rozhoduje samosoudce krajského soudu čís. 14459.
§ 7 a) j. n.: je-<li zažalována: pohledávka Ipřevyšující 20.000 K,č, rozhoduje
o Iní senát, třeba z 'přílpravného spisu podaného a došlého soudu před zahájením ústního jednání vychází najevo, že jde o někoHk pohte,dávek
20.000 Kč nepřevyšujících; 'nerozhoduje doba, kdy podání soudu dojde, nýbrž
kdy je předneseno čís. 14680.
opomenula-li strana ve spmu o rozvod učiniti návrh, alby místo samosoudce
projednal a rozhodl spor senát, nemůže tak již učiiniti při pozdější změně
v osobě samosoudce ,č Í s 14683.
obmezení žalolbní pm-shy jest částeČlllým zpětvzetím žaloby, jež se může
státi po prvním roku jen za předpok-l'adů § 237 c. ř. s. a r'ovná se ve svých
účincích, došlo~li k němu nás,led'kem částečného zaplacení zažalované pohledávky, formálnímu zřekmuti se nároku, o němž rozlhO-duje, došlo ...li k ,Qlbmezení .na č~tkUl Ipod 20.000 Kč podáním došlým k soudu 'Před počátkem
ústního jednání, podle § 7 a) odst. 1 j. n. samosoudce čís. 14729.
§ 28 j. n.: 'v)'iS,~ovil-H soud hydliště manželčina v ,čecháoh pravoplatně nepříslušnost k rozhodnutí o je:jí žádosti a žádo-sti jejího manžeJ,a, 'bydlícího
na Slovensku za -dobrovolný rozvod, jest určiti soud k rozhodnutí této žádosti podle § 28 j. TI. čÍs. 14773.
§ 61 j. n.: opatření podle § 61 j. fL. může soud učiniti jen k Ináv'rhu čís.
14309.
§ 105 j. n.! k projednání pozůstalosti co do sU'bstitučního jmění (§ 608 obč.
zák.) jest pH-slušným soud, jenž projednal pozůstalost po původním zůstaviteli ,č í s. 14274.
§ 109 j. n.: ustanoviti opatrovníka osoibě svéprávnosti již zbavené a k daJlš-Ím
úkonům příslušejícím -apatroV1n~ckému soudu jest pOVOlán ,okresní soud Q'z;t1tačený v § 109 j. n. či s. 14638.
§ 4 ex. ř.: ve Velké Praze jest i po zřízeni okresního soudu exekučního (vl.
nař. čís. 165/26 sb. z. a n.) příslušným k povo1ení exekuce vyklizením nemovité věci na základě mimosoudní výpnvědi jako dříve okresní soud. v jeho.!

115.8
1159

g~~~~~2~e;t předmět naiat~r

nebo -pachtovaný (§ 4 odst. 1

čÍs.

5 ex.

ř.)

v X r,~ v n a c í s o II d je příslušný povoliti exeku .
pnhlasek ve vyrovnacím řízení čís. 14333'
Cl podle VY'PlSU ze sew'amu
§ 17 ex. T.: k výluč,né příslušnosti ex-ekučníh s d
.,
d1e S 17 ex. ř. náleží
spor propuštěného zaměstnance p"'otí vnu o: ou 1f
zaplacení ~,lužebních požitků čís.' 14592. cene sprave zaměstnavatelově na
~~tanovefll § 17 ex', ,řádu nebylo změněno z 'k
CIS. 131/31 sb. z. a ,n. čís. 14592
a onem o pracovních soudech
§ 18 (3) ex. ř.: vede-Ii se exekuce ~a·' k
. d"
~ ,nás L ex. ř.), jest exekučním soude~a~~udn~:lde~ny! hm§,ot;l~Chdvěcí (§ 325
c 1 S. 1'4648.
v
o st. 3 ex. ř.
§,82 ex. ř.: o náv-rzích na povolení exekuce odl
"
,
titullt ro:zhodui~ samosoudce krajského SOUd~ v',e clzozemskych exekuóních
§ 155 (2) ex. f.: »škody jinak obmeškáni
: '~. 14459,
m zpusobene« Jest vymáhati ža!ob?u ~,exekučního soudu čís. 14104.
~k: CIS. 4/18 sb. z. a n.: o nároku na náhrad Yk d
_
n~~l nebo opomenutí orgánu žalova'11 'h f
".ll s o ~~ v~vozovaném z kovent~!.e v berol exekuci na .pOihledávk~ ~al~:cno~lto ~ra!ll J~ko vy~~haJícího
~oduJe soud vseobecně příslušný a ujkoU k ,~_~~ o danoy~h~ dluzntka, raze., 4/~~ sb. z. a '11.) čís. 14232.
v rCllJs y soud CIVl'llll v Praze (zák.
v

eo

z~k. ~!S. 320/19 sb. z. a n. viz r o z 1II k a
: - VI2', t:z S,lovensko.
.
Puvod manzelský viz d i t ě,

Rabin: . .služeb~í jeho poměr; zrušení jeho čís 1478?
Jlnak VIZ -k On g r u a
'-.
Rakousko: úmluvou mezi repwbHkou československ
sb. z. a n. převzala Československá rel' ubl' ou Y~ Rak?uskou čís. 151/29
1k
za :pojištěnce, jichž poslední služební míit ' b
~ast POJIstných břemen jen
,
republIky Československé čís. 14121.
o yo !)11'cem mku 1918 na území
~eáJni plněni viz smlouva kupní.
Refo~a ~zemková viz poz e m 'k o v á r e for m a.
Rejstřík: fl r m a viz tam ž e.
pokud nen1 'Pmkázáno uspoko'e' ě'''t r
z. Oib~~odního rejstříku (§ 44 ·Zák.1111ís~ {bi7~' nelz)e v yymazati spnlečenstvo
VIZ tez společnost s ručení'
b
r. z. ~IS. 14420.
Rekurs viz stížnost.
ID o
mezenym.

t

"

Remunerace: lze -platně ujednati že nárok na r
. Y, v,
, za Ul'l~itý-ch podmínek, 'pokud se týč " emu~eraCI pnsJ,usI zaměstnanci jen
,podmmOeyk ztrácí čís. 14205.
e, ze zamestnanec namk ten za určitých
kdy muze zaměstnanec po ", d, ť b'l . ,
14291.
, z a ova 1 ' 1 ancm remu-neraci z čistého zisku Cl
., s.

zvy~lo-~t vy!pláceti ,novofO.čné mt"tže se utvořiti . t h
v
~~ktivm. smlouvy stano,vení jeho přenechá!
I "e dy, kd:fzv'~Ylo Podle ko-

1mak VIZ ob c h -o dní:
, n o ~amestnavate11 CI s. 14372.
Renta viz d ft c hod.
po moc n 1 k, z a m e s t'ti a II e c ob e c n í.

~e:titgc~

r

viz II a y á cen í v pře d e š 1 ~I S tav.
e ~ ,nI právo, VIZ z a drž o v a cíp r á v o.
Revmt' bratrdske po~adny viz "' o k I a dny b r a trs k é
R ev1se VIZ -ovolaní
.
Rev~ni re~urs viz stí Žn o s t.
Rodice: nharo~ na výživné viz výživné ro-dičů
vrc nostI uvedenou v § 145
.
.
Rok draže'"--.l"
r
h '.
o. z. lnem opatrovnic'ky' soud čís. 14424,
um, ozvr ovy VIZ dražba.
Rozepre rozsouzená: byla-Ii žalolha o uznání oko
.z formálního důvodu že není před-pokl VJ!Vl prav"o,platně z~mítnuta jen
,
a u pro zalobu urcovací, aniž
v

bylo věcně rozhodnuto o otcovství k nemanželskému dítěti a o závazcích z tohoto otcovství, nehrám.í rozsudek ten nové žalobě o témže miroku) není-li tu již dřívějŠí překážky či s. 14246.
pravoplatný rozsudek, jímž byl vysloven rozvod z výhradné viny nedostavivší se strany, brání této z důvodu rozepře rozsouzené, by -podala
samostatnou žalobu o otázce viny 'na rozvod-u maif1že!stvÍ, může se však
domáhati oh-novy 'Pů,vodního sporu z důvodu § 530 čís. 7 c. t. s. v otázce
viny na ,rozvodu, byť byla zatím již podle § 17 rozl. zák. povolena rozluka manželství a původní výrok o vině byl převzat do rozJukového
usnesení čís. 14706.
zahájená: založena-U žaloba, opírající se o § 60 autorského zákona, jen na
soutěžitelském poměru stran, vadí jí rozepře zahájená zdržovaCÍ a odstraňovaCÍ žal:obou podle §. 1 zák. o nekalé soutěži j tato žaLO'ba však
nevadí tomu, by se nebylo domáháJno ,ochrany podle § 60 aut. zák., jde-Ii
o j in é z á j my než -majetkově soutěžit-elské (hmotné) čís. 14086.
procesuální překážka zahájené rozepře (§§ 232, 233 c. ř. s.) předpo
kládá, že jest mezi týmiž stranami o témže předmětu po stránce fo'rmáhll
spor již :zahájen:; rozhoduje jen stav formální (procesl.lá1ní), jak se jeví
na venek;J ro~por mezi skutečným a formálním stavem ve sporu ji"t
dříve zahájeném jest řešiti v Qlnom sporu, nikoli ve sporu druhém, kde
se řeší jen otázka zahájené rozepře ,č í s. 14142.
předpis § 891 věta třetí obč. zák. není hmotně právním ustanovením,
-nýbrž obsahuje procesuální předpis platný v době vydání občanského
zákona, zrušený ,článkem I. odst. 2 uv. zák. k c. ř. s. čís. 14367.
námitkami proti mimosoudní výpovědi z,ahajuje se sporné řízení čís.
14253,
R.ozhodčí komise z á, v ,o d 'n í c h v Ý bor ů viz z á v o- d fl, í v Ý bor y.
soud (r o z s udí): hon e b ,fl í viz hon i t b a.
nemoce-nské pojišťovny viz pojištění sociální.
ú r a z o v é h o fP o j i š t ě ,n í viz 'P o j i š t ě n í ú r a z o v é.
P ,ř i IP o j i š tě n í s m I u v ním viz p -o j i š t ě TI í s m ,1 u -v TI Í.
státní úředník, přejí maje úřad rozhodčího, činí taik s výhradou, že mu.
bude uděleno 'k tomu ,nadřizeným úřadem svolení; převzal-li proto úřad
rozhodčího -bez této výhrady, ručí stranám za škodu vzniklou jim jednáním před rozhodčím s-oudem, musil-Ii po-zději v důsledku zákazu nadřízeného úřadu od rozhodčího úřadu odstoupiti čís. 14256.
měl-li podle rozhodčí smlOl ,vy býti zřizen vrchní rozhodce v-ol!h-ou rozhodců jmenovaných stranami a, kdyby se rozhodcové o vo-lbě vrchního
rozhodce :n.edohodli) měl ,rozhodnouti los, nesměl vrchni rozhodce býti
jmenován soudem podle § 582 c. ř. s. čís. 14284.
zmocnila-li manželka manžela, by ji zastupoval při jednání před rozhodčím "Soudem, a manž,el vrátil plmou moc hned po jednání, nemohK
náIez rozhodčího soudu býti doručen manželi s účinkem pro manžel'ku
čís. 14446,
§ 17 lb) (5) čL XXVi'! zák. čis, 54/32 sb. z, a n, viz banka,
Rozhodnutí: ,o p r a va jeh o viz tam že.
jinak viz r o z s u d ~ k, u s -ll e s e -ll í.
Rozluka manželství: pří s I u Š ll' o s t viz pří s 1 u š n o st.
výživné viz výživné ma,nželky.
ll1ovoty viz novoty.
'Při .posouzení OtáZiky viny na rozluce lze ,přihlížeti jen k důvodům, pro které
byla rozluka pravoplatně vysLovena čís. 14530.
byly . . li československým soudem povoleny mzvod a napotom podle § 15
rozl. zák. roz:lu'ka manželů, příslušníků republiky Polské, jest vysloviti podie
§ 42 druhý odstavec j. n. zmatečn.ost nejen rozvodového, nýbrž i rozlukového řízení, třebas co do t o hot o řízení bylo tu závazné usneseni soudni,
jímž bylo uznáno na přísLušnost tuzemskéh-o soudnictví čís. 14744.

1161
1'160
na rozluku manželství nelze uznati z jiného důvodu, než který byl žalobou
uplatněn výs'lovně jako takový čís. 14805.
.
§ 20 rozl. zák.: ,o žádosti manžela bydlícího v t. zv. historických zerní-ch za
rozluku dobrovolně rozvede!I1ého manželství podle § 15 rozl. zákona p.roti
ma:nželi bydlícímu na území práva slovenského rozhoduje 'krajský soud bydliště žadatelova čís. 14544.

Rozsouzená

rozepře

viz

rozepře

rozsouzená.

Rozsudek (§ 406 c. ř. 5.): neplatí pro Ipřiipady absolutní nepřípustnosti podle § 42
j. n. čís. 14377.
žalobce může za sporu opříti žalobu o tvrzení, že dospělost zažalované pohledávky nastala po podáni žaloby čís. 14550.
domáháJno-li se náhrady škody 'Pro nepřihlášení k pensijnímu pojištění, nelze
přisouditi i náhradu splatnou ;po vynesení rozsudku prvým soudem či s.
14121.
mezitínmí: ik určení právního zálkladu sporného nároku na ,náhradu škody
mezitím ním rozsudkem jest třeba zjistiti netoliko protiprávní čin ž'alovaného jako důvod nároku, a.le též nevznikla-Ii z něho škoda čís. 14184.
pro uznání: námitkami Iproti mimosoud'ní výpovědi zahajuje se sporné řízení;
upustí-li vypovídaná strana ,od námitek, uznává tím mtrok, jejž proti
ní činí strana vypovídající a jest -k mávJ'lhu této učiněnému při ústním
jednání vynésti rozsudek pro uznáni (§§ 395 a 572 c. ř. s.) čís. 14253.
rozhodl-li soud rozsudkem pro uz,ná'ní, ač měl wzhodnouti rozsudkem
kontradiktorním, jest rozsudek zmatečný podle § 477 čís. 9 c. ř. s. čís.
14583.
pro zmeškání: žal-obni údaj, že žalovaný »dluhuje žalobci z postupu zažalovanou pohledávku«, nestačí pro nedostatek p-ředpokladů §§ 396 a 442
odst. 1 c. ř. s., aby bylo uznáno pod-le žaloby rozsudkem pro zmeškání
čís. 14339.
Rozsudí viz r o z oh {J d čís o u d.
Rozšíření žaloby viz z měn a ž a 10 b y.
Rozšiřování (§ 1330 obč. ;zá'k.) viz fl á h ,r a d a š k o d y, s o u těž TI e k a 1 á.
Rozvod manželství: pře m ě,n a v r o z 1 u k u viz r o z,1 u k a m an žel s tví:
obnova manže,lskéh-o spOlužití viz prozatímu.; opatření
(§ 382 ex. ř.).
bylo-li vyhověno žalobě o' rozvod manželství od stolu a lože, ,řeší se v roz'sudku otálZlka vÍ!ny jen zásadně, 'Oe však co do podílU té neb oné strany na
vině čís. 14566.
{)pomeuula--:ti strana ve sporu o rozvod učiniti návrh, aby místo samosoudce
projednal ,a rozhodI spor senát, nemůže tak již učiniti při pozdější změně
v osobě samosoudce čís. 14683.
pravoplatný rozsudek, jímž byl vysloven roz'vod z výhradné viny nedostavivší se strany, brání této- z dúvodu rozepře rozsouzené, by podala samostatn.ou žalobu o ,otázce viny na rozvodu manželství, může se však domáhati
ohnovy původního sporu z důvodu § 530 čís. 7 c. ř. s. v otázce vi'ny na rOZvodu, byť by,la zatím již podle § 17 rozl. zák povolena rozluka manželství
a .původní výrok o vině :by,l převzat do ro:zlukového usnesení čís. 14706.
vyslovil-,Ja soud bydliště manžeIčina v čechách pravoplatně nepříslušnost
k rozhodnutí o její žádosti a žádosti jejího manžela, hy dlícího na Slovensku
za dobrovolný rozvod, jest urdti soud k rozhodnutí této žádosti podle § 28
j. n. čís. 14773.
Rozvrh nejvyššího podání viz dra ž b a.
požárni náhrady viz požární náhrada.
viz též o db Y t n é.
Ručení dědice z a p o z Ů s tal o s t -n í d I u h y viz děrl i c.
povinné viz a u t 'o mobil o vý z á k o n, n á hra d a š k o d Y dra h o ll,
p,ojištění smIuvní.
rukojmího viz r u k o j m í.

ve vyrovnání viz v y r ~ v n á ~ í.
•
solidární viz s o I i rl a rIt a z ,a va} K u;
r II cen 1.
dikátní viz s y II d i'k á'tni
_ syn
za škodu viz náhra d
,a sk d
o y.
Ruch stavební viz s t a veb nI! uch.

RUkOie~~!s~:~e~tv~i~u~i~l~ nZ'~kZ~~lmet~~~lívnpao-~~u~ní4~~po~t~~~, p~s~!~e~í ~~~~
záznamu poznamenan zavaze \. as _ . ~.
v exekuci nucenou dražbou nemovlto~tl ~ 1 s. 14161Rukojmí za vyrovnací kvotu v~z v Y r o v 'TI a -TI 1.
_
viz též tkonkuJ'S, smenka.
Rus podkarpatská viz S love.TI s k o.

Řád knihovní viz knihovní řád.
_ konkursní viz k o~' k ;t,r s. ,
_
odpůrčí viz odpu:.c} .~a~ok.
,
_
pojišťovací viz P 0\ J 1 S t ~ ,fl, ~ s m I II V.fl I.
_
vyrovnací viz vyrovnanl.
v
'1.
o
Řádná správa společné věci vj~ ,sP,ole~ens,tv,1 Statku.
Řízeni dovolací, odvolací viz d o vol a TI 1, o a vol a n 1.
_ exekuční viz e x ~ k}~ c e. "
kárné viz kár-ne rtze~:..
knihovní viz knihovnl rad.
konkursní viz k on k UJ'S.
.
'
'
d'
v nájemních věcech viz v Y kll z en}, V} ~ o ve.
v nepatrných věcech viz ;TI ~ pat r,ll e v e c 1.
nesporné viz -TI e s'P o r 'll e r J z e n I ; ,
' ~
t
opravné viz dovo-1á'1!Í, odvolanl, stlznos .
pozůstal1ostlní viz ,~o z vll,s taJ o st.
reistřikové viz rel str 1 k.
rekurSDÍ viz :s tíž ITI- o 'S !. ,
rozhodčí viz -r 'O z h o -rl ,e I s o u d.
směnečné viz smě fl k a.
,,
o svolení k výpovědi vi~ o ,ch ran a n aj e m c u.
vyrovnací viz v y r o v 'fl. anI.
.
upouštěcí vix pop-Iatky !převodn1.
v

<

Samosoudce či senát viz příslušno,st podle § 7 a) j. n.
Samostatný rekurs viz stí ž [los~. ,
řírůstku hodnoty již v kupní smlouvě
Sčítání nároků: ná~ok na zaPla~~~\.da(v§kY5J n) s nMdkem' na zapl:acení kupní
převzal kurplteJ, nelze SCl a I ,
..
ceny čís. 14126.;
_
viz' též pří s 1II S n o s t.
v d l s 7 a) . n
Se •t Vi samosoudce viz 'P ,ř í s:l u S n o s t po, e;;].
J..
s.e:~ advokátů (kandidátů advokacie) viz a d ~ Q. k ~ t.
1 t·
,-"e
"
., k' (porucnlcke), pozusta os nI viz
Schválem soudní: o p a ~rok ';".TI(I.Co r~'č e n sk y') p o z ust á-l o stn i 5'0 u d.
Olnatrov-ll 1C y P .
"!
Y
k éh o u'ra'du viz. Ynozernko-va re orrna.
_
Státního
~zem ov
y~.
'b'\"
kan
SUostroj viz automo<-bd, aut'omo .1 ovy za,
.
.
l é k ' hypotéka slmultann 1•
Simuitanni hYl'0 a VIZ
( .k "
314/20 sb. z. a n.).
Slehnutí (§ 167 o. z.) viz~e~,e'kuce na pl:t v~zaú' ~~s~a pachtovného.
Sleva pachtovného (.vl. nar. c1s.164/3 3\, 272/3) , 'e:ní a pachtovní.
1096 obč zák VlZ s rn o u van a J
podle §
.-',
náhradu ro bezduvodné zrušení zaSl~vensko a P,<>?karpatská Rtl!s: ndfropkrá~~ platného ~ místě, kde bylo zasnoubení
S'noubem Jest posuzova 1 po e
uzavřeno č i s. 14235.

'f

Q

v

I
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nárok na náhradu škody vzešlé bezdtlvodn'
d
'
k ~ěmuž došlo a jež bylo zrušeno na území ~~v~n~~up.elllm od zasn~}Ulbeni,
'prava slovenského, byt' oba snoubenci příslušeli d
Jest h?OSU~OV~tI podle
republiky československé čís. 14328.
o . zv. lstonckych zemí
nemanželská matka, jež měla v ďobe rozhodné TO
'
řádné bydliště na Slovensku jest již proto poručnic) ze u~~anovenl poručníka

f'

schváleni poručenského so~du ke sporu j"Ímž se j'me'nza ona ,ah nepotře'buje
máhá na
I d"t r
"
,
trn sve o dítka do
zp o. 1 e 1 uz,oam otcovství a placení výživ.ného čís 14770
z~lobll o uz;nání 'oema'nželského otcovství jest posouditi po'dle pr"
1
neho v zemI české a Moravskoslezské měli-li v době
d
ava p at~
maltka a tedy i dítě, jakož i žalovaný 'bydliště v čechá~~rOtř~b~:~<;t~zeblskla
zp ozeno na Slovensku čís. 14279
, I e yo
Ol :návr~u Ill.~ odklad exe.kuce přísiuší rozhodnouti exekuč,nimu s d (
S ovensku) I tehdy, byl-Ii návrh učiněn samostatn 'rm
ou II ;ta
od"
návrhu není povolán ,rozhodnouti soud jenž byL iožád' ~mm; o ,tkakovem
volené již dražby čís. 1 4 2 4 1 . '
an Jen o vYl on po!ahboupodle § 39 zák. čl. L1V:1912 (§ 35 ex. ř.) nelze se domáh '
sem ,e~ekuce vedené na základě platebního příkazu čs!. zúčtovac'h a~1 tzru vydaneho ,podl: § 7 ~,:ař. oČ. 224/24 s.b. z. a n. a čl. 13 úmluvy čís I 5°5 ~s avu
z. 8: ll. prot?,. ~e dluZtník je na zák,ladě pravoplatně schváleného· v { O ~b:
povln~n plat1tr jen kvotu svého závazku (již zaplatit) a ne ce:L'ou PO'hl ~v.naknt
exe'kucne vymahanou čís. 14471.
e av II
m,ístní ~o~d~i. příslušnost, pokud se týká SpOIfŮ z pojistných smluv uzavře
nyc pre ucmností zákona čís. 145/34 sh. z. a TI. v o.blasti I ráva' I ,,na SloiVensku, posuzuje se podle předpisů občanského soud~ího ř~datnelho
venSlkého 'č í s. 14753.
' a u s 0vysloviI:..1i s?ud. '?'y~!iště .m3JI!~elčin.a. ,,:", čechách pravoplatně nepříslušnost
k rozhodnuti? JeJI zad~stl a Zy~~osŤ1 JeJlho manŽlela, bydlícího na S~ovenSlku
~a do~,;ovolny rozvod, jest urClt1 sOlud k rozhodnutí této žádosti podle §
j. n.c I s. 14773.
Složení na.,so~dě: p?žá,rl1í illá~rady ~iz p~.žární náhrada.
byl-h ,narok 'Po]lstn~ka na vyplatu pOjIstné Jistiny stížen soudním zákazem
nebyla půsohno~t z~,kazu dotče~na tím, že pOjišťovna pojistnou jistinu složil~
~odIe §, 1~26 ,ohc:zak. na soude; nespanný soud,_ stavši se tím poddlužníkem
J~st I?~ave tak zakonem vázá,n jako poddlužník původní čís 14123
'
VIZ tez Q,dhytné, úscho'va soud-ní.
..
SJ~by .VY'ŠŠí viz o,b ch od,ní po moc 11 í k, p'Ů j iš t ě:n í p ens i (n í.
Sluzební po~ěr obecních zaměstnanců viz z a m ě s t:tl a'll c i o b e c n í.
okresmch .cestářů viz zaměstnanci okresní.
smlouva Viz smlouva služební.
Služebnost: žalob a ko ~n f e s o r n í, tl á P ft r č í viz tam ž e.
osobní: POžívací viz tamže.
nepravidelná (§ 479 oOč. zák.) viz hor y.
pozemková: držba sl.užehnosti je sice možná avšak nemůže by't· ,.
zemkov'
hs;uze
l ' bnos t ec,h vy''k"
pn poonavána pachtýřem »ve vlastním1 jméně«
" .y '.yc.
~yblZ J~n Jmenem vlas1Jmkaj vykonává-li pachtýř OIbsah pozemkov' ,lu~
~ehnostl ve vl~stní~ jméně, může tím nabýti držby této sIužebnos~i Sl'en
Jako OS O'b'l1 1 sluzehnosti čís. 14079.
!
Směna
.
VIZ ~ozemková reforma (přídě'lový zákon).
Směnka: ~állJ'kem směne?ného z~v~Zlku podle práva občanského zaniká i směnečná
:ob~gac: kon~etnl, nezrusu]e s~ však závaznost skripturního aktu samého,
Jenz m,uze, bY,h . p~dkladem novel1!u směne.čnému fávazku; v:z:nik tohoto záv~ku .fl.::nt Zay~ls~Y:n na vystavem a POdPISU noveho papíru čís. 14511.
~revedl..Jh p~?ezm ustav p!ed vyhlášením příročí platně bianco směnku poepsa;nou pf1J:mc.em, na tře!í.ho,.. nestal se tento přeVOd práv ze směnk I ,nep1atny~ hm, z,e ustav te." pnpo]Ii teprve po nařízení příročí na směnkuY svůJ'
POdPIS Jako vystavce a mdosant čí s. 14599.
y

:

y

28

y

bylo-li podkladem vydání směnky právní jednáni neplatné podle
§ 1 b) zákona ze dne 25. července 1871 čís. 76 ř. z., nevznikl mezi
platný závazek směneoný čís. 14615.
zák.

čís.

předpise
stranam~

1/28 sb. z. a n.:

§ 3 čís. 6: byla..Jji jako směnečnik označena politická strana, jest směnka
neplatná čís. 14359.
§ 6 (2): jde o protismluvní vyplnění směnky, uvedla-li okresní hospodářská
záložna (majitelka směnky) v adrese jako smě.neÓl1íka toho, Ikdo měJ. podle
jejího usnesení býti jen směnečným ručitelem; by,J.o 'povinností úředníka záložny, aby dodržel přesně podmínky stanovené ředitelstvím záložny, aby
smě,nka byla vypravena tak, aby odpovídala 'podmínkám usneseni ředitelství
čís.

14226,

§ 10: v dGložce na rubu směnky: »Postupuji Vám závazek p. X. o zaplacení této směnečné částky a 'Opravňuji Vás obnos tento vymáhati ... « lze
spatřovati indosament čís. 14166.
§ 11: biankoindosamentem je legitimován každý majitel směnky, tedy i sám
indosant; legitimaci žalujíd stmny nepřekáží, že svaj nevyplněný indosament (na směnce poslední) nepřetrhla čís. 14755.
§ 15 (I) zák,: i když k indosamentu nebyla připojena doložka podle § 15 (I)
směn. zák., lze usouditi hledíc k účelu a zájmu, jaký hyl indosamentem sledován, že šlo ve skutečnosti o mbopis zmocň'ovací a že rubopis tak, jak
byl učin.ěn na směnce, sta:l se 'Ha oko; v takovém případě .příslUŠí směneč
nému dlužníku i proti indosatáři námitky, jež měr pr:oti indosantovi čís.
14069.

indosována jen na oko za účelem inkasa, je sice indosatář
žalovati vlastním jménem, al!e žalovaný maže proti němu v.z,nésti
všeclky námitky, které by měl proti indosantovi, kdyby tento žaloval čís.
14373.
§ 32: indosant, který nepřeškrtl na směnce indosament svůj i svých nástupca, jest též Je,gitimován k žHlohě ze směnky, a stačí, předloží-li směnku
a protest pro .neplacení, přichází-li podle obsahu směnky jako postihem zavázaný v úvahu; vykvitovaný návratný účet musí předložiti jen tehdy, žaluje-li () více, než se dá určiti podle směnky, pr,otestu a zákona samého
čís. 14830.
§ 38: prominutí protestu je účinné mezi zúčastněnými stranami, třebaže se
nestalo písemnou doložkou na směnce čís. 14516.
§ 63: závazek směnečných rukojmí není dotčen tím, že směnku ,podepsala
jako a1kceptant osoha pasivně směneoně nezpůsobilá čís. 14577..
§ 74: zákonným předpokladem jest, aby šlo o skutečnou směn'ku, nikoliv
o ·blankosměnku ,č í s. 14100.
§ 87: i když k indosamentu nebyla připojena doložka 'podle § 15 (I) směn,
zák., lze usouditi hledíc k účelu a zájmu, jaký byl lndosmentem sledován,
že šlo ve skuteČlnosti o mbopis zmocňovací a že rubopis taík, jak byl učiněn
na směnce, stal se na okoj v takovém p'řípadě .přísluší směnečnému dlužníku
i proti indosatáři námitky, 'jež měl proH indosantovi čís. 14069.
proti vymáhajícímu věřiteli, pro něhož byIa zabavena a jemuž přikázána 'po_
hledávka ze směnky, maže směnečný dlužník činiti všechny námitky, které
má -proti e:xeíkutovi čís. 14275.
byla-Ji směnka indosována jen ,na oíko za účelem inkasa, je sice indosatář
oprárvněn žalovati vlastním jménem, ale žalovaný může pr:oti ,němu vznésti
všecky námitky, které by měl proti indosantovi, kd)l1by tento žal'oval čís.
14373.
§ 94: ro,zhodnutí ve směnečném sporu, v němž byly uznány za neplatné protesty provedené soudním úředníkem proto, že v nich nebyla o,značena osoba
protestátova, neprejudikuje rozhodnutí o tom, zda vyhotovení takových probyla-li

směnka

oprávněn
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testů stalo se porušením úřednl'

.
povinnosti toho, kd
14714.
o protest vykonal čís
§ , 95". J~- r1 na smence
.
trasát uveden jen Jménem
,~a nikOliv též bydlištěm a
nasledu]e po(om doložka »splatno II G bank
v~~ .~omnívati prortestujicí že má, r't ' I y. lie, spol. v G «, může se prámlClhatovi směnky, pro něhož má l~rOt es: P:~~s~v~lh .proh nevlastnímu doprotes.t, k~e protestant a pr:otestát js~~\o~IC~m~l, z~ Jde? t. zv deklarační
testu Je:ll firmu G. banka úč. spol v GY' OZTI'4 a ze stacl, uVťde~h v pro. t r .
, . . Cl s. 1 714
.les 1 Jako platebna (sp'latno II T ba 'k
:
presenŤo.vati a protestovati proti ~evla~tXí;u L.) ~d~~.a osoba, jest směnku
konán na žádost nevlastního domiciliáta"d ·dornlC1hatu; ,byI--1i protest vynosí Pfotesta:nta a protestáta
. ' 1 e o protest dekliarační pro totož_
!e,čnosti patrny, obsahovati ";ý~I~~~;1 fJ~jto :~~~e~t, z nběhož jsou tyto sku_
CI s. 14755.
" , lomu yl protest vykonán
...I

směnečné řízení:

n~mitky: v námitce, že podpis na směnce .

_
'
že směnečný záva,zek jest -ne latn )es~;nepravy,v není obsažena i nápred, d.a.tem vystavení směnky čís. 1~600Y. tez ,proto, ze podpisatel zemřel
Smír: o v y Z 1 V ~ e' m viz v Ý ž i v n é.
vzdal-li se poškozený smírem b t' "
,
lání vurážH,vého nebo poškozU{ícílo 1 r~' !~~t-ll1rn .řízen~, n~roku na odvo'.k ~ . J
,nem opravnen domáhati se
ho zal'O'bou pndle § 1330 ob
soud.'
'. v"
c. za . Cl s. 14128
.n!
.smu v nzem nesporném mŮže hy' ti . d' .
k o,lu ·c 1 s. 14426.
sJe nan jen ve formě protoSmlouva: for m a viz tam ž e
nemožnost pJn'ění viz tamže.
neplatnost viz tamže
o myl viz tam ž e.
.
placell1Í viz tamže
POdmínka viz tam·že.
~~n~mil~}i kupitel prodávající firmě že I
•
o
zada vracení splátky a došel-li t t' d .objednavku losu z ~ II Š U je a
než. jí hyJa odevzdána jejími :;e~t opl~.p~O~ávaiící fi:mě ještě dříve,
,k ujednání p,latné a závaz-né sm-IoUlvyYč íO~.J~4~·~~ka kupltelova, nedošlo
ustanovell1Í § 189 odst. 2, ds patentu z
.
,m á J .ll í 'p o S tup při zhntov~vání . í
. r?ku 1854 upravuje jen fornezletike, ,neřešÍ však otázku hmofn ~~mne ,smlouvy, uzavřené jménem
schválení soudu; otázku tu jest řešÚ: o 6Irad~a, zda sm:Jouva vyžaduje
14129.
I S
e. lska § 233 O'bč. zák. č Is.

n:1tka,

V

ustoupeni (§§ 918 a násl obě. zák.)· žal b
'.'
může, se Ib-rániti případ-nému ~áro~~ ce,! ~enz, s~ domáhá .vrá~ení věcí,
kuPPl ceny podIle § 92il olbč. zá'k :námít:a1ov3Uneho, na v:racem splátky
splátky proto že' má proti žalo
~u, ze HelOl pnvmelO k vrácení
"k

',

v.'
. ,v·anemu 'na-rok pro
ozem. vecl,
ale neomlouvá ,ho n' 'tk ~
H

opoť b
.
re enl nebo po,.
I
anu a ze hude moci t
'
ve::l spo ehli.vě zjistiti její stav čís: 14335.
·eprve po vra(§ 1447 obc.
• .
. zák.) VIZ ne mož TI o s t pl nenl.
darovaCt. VIZ
dar.

Sl
Cen'
, I

I

I

~~r~vní viz dopravll1Í že'lezničnÍ.
mdivtduelní yi~ s m I o II vak o 1 e k t i'v n í
kolekti.vní: nestanoví-Ii zákon nic ji-ného I~.oh
.'
.
organisací, sjeduavších kolektivní sm'louv ou strv~'~Y! 1. k.dy~ jsou ČIleny
smlouvu, odchy~nou od smlouv k I 'kf ll, ,Uzavnh mdlvlduatlní služebni
chylka učiněna ve rprospěc-h
' Yv tO e lVm bez rO~dHu, zda :byla odzames nance nebo zamestnavatele; nevfldí,

smlouvě bylo ujednáno vylow:;ení zvláštních smluv mezi
a zaměstnctnci čís. 14491.
kupní: o losy (zák. čís. 90/78 ř. z.) viz losy.
pře d k u p n í p r á v·o viz tam ž e.
spr á va ,p r o vad y viz tam ž e.
výhrada vlastnictví viz tamže.
nárok na zaplacení dávky z přírůstku hodnoty, již v kupní smlouv2
převzali 'kupitel, nelze sčítati (§ 55 j, n.) s nárokem na zaplacení kupní
ceny čí s. 14126.
nebyl-li podle souhlasné vů:le stran -pozemek :předmětem kupu. a vůle
stran byla v IisHně jen nesprávně vyjádřena, stává se »kupitel« pozemku
jen jeho knihovním držitelem a vlastník .pozemku může proti -němu zakro-čiti žalobou podte § 372 obč. zák.; poněvadž nešlo u smluvníka
o omyl v předmětu, nep,řicházl v úvahu ustanovení § 871 obč. zák., ani
§ 1487 obč. zák. či s. 14130.
k oprávněnosti žaloby -o zaplacení kupní ceny stač i, byla-li řádně nabídnuta -nebo- dodá-na koupená věc podle úmluvy do vydání rozsu dku
v prvé stolici čís. 14306.
změnily-li se IPO prodeji zboží na úv ě r majetkové poměry ve smyslu
§ 1052' obč. zák. v neprospěch kupitele, nemusí sice prodatel plniti, .nemůže však jednostranně modifiikovati kupní smlouvu tak, že by si osoboval prá'vo plniti jen proti hotovému zaplacení čís. 14312.
zavázal~-Ii se kupitelé nemovitosti pro dateli zaplatiti poplatek z převodu,
jest prodate-l oprávněn domáhati se na všech kupite!lích, by zaplatili bernímu úřadu nedílně poplatek z pŤevodu, třebas někteří z kupitelů z-apl-atrii již část poplatku na ně připadající a nebylo smluveno solidární
zaplacení poplatku či s. 14316.
ok oprávněnosti žaloby o zaplacení kupní ceny stačí, byla-Ii řádně nabídnuta a dodána koupená věc podle úmluvy do vydání rozsudku v prvé
stolici čís. 14306.
SijJo[uvla-stnici prodaného pozemku ručí kupiteli nedUně za škodu, zpusobe-uou ne-dodržením kupní smlouvy, jde-li o jednotnou kupní smlouvu
o něm, a ne o oddělené, na sobě nezávislé koupě pozemků čís. 14394.
jde -o koupi úhmkem, nebyly-li při prodeji inventáře ujednány počet
a cena jednotlivých předmětů čís. 14545.
z ujednání, že k u pit -e 1 zatím p 0111 ech á koupené Z1boží u pl'odávajícího a že mu je dává do komisionelního prodeje, nerplyne, že z c iz i t e '1 dal způsobem naznačeným v § 428 ex. ř. 'najevo vůlti, že bude
-napříště držeti věc jménem žalobcDvým čís. 14591.
československý zlatý dukát může býti předmětem koupě čís. 14746.
mělo-Ji dojíti 'Podle p.rodejních podmínek ku přijetí kurpitelovy O'bjednávky prodatelem potvrzením objednávky nebo reálním plněním podle
Objednávky, -nedošlo 'k ujednání smlouvy, jestliže pwdatel po dojití 'Objednávky neoznámi.I ihned .objednateli, že je-ho nabídku .přijímá nebo
jestl~ bez průtahu neplnH čís. 14254.
t.tt~/
úmluvou, že 'kupitel ponese dávku z přírůstku hodnoty, ,_,nabyl podatel OlPráVlnění, ,by se domáhal. na kupite~ovi, by zaplatil dávku -přímo
příslušnému úřadu čí s.,14654;.
v případě, že kupitel pře,Yžál smlouvou závazek zaplatiti dávky z pří
růstku hodnoty :nemovitosti, může se prodatel domáhati na kupiteli
s.plnění tohoto závazku ihned, jakmile -byla tato dávka předepsána; povinností prodate;lovou je v tomto případě, 'by učinil vše, ·c·o je 'nutné
v zájmu ku-pitele, který převzal smlouvou plnění toho-to závazku čís.
14654.
podmínka kupní smlouvy, že dodaný předmět jest kupiteli až 'do úplného
zaplacení předán pouze do užívání, že -nesmí se státi příslušenstvím nemovito-sti a že- kupítel výslovně se také zříká práva -učiniti věc spojením
s nemovito5tí přís-[ušenstvím této, nemá právních účinků, umnžóujíc obcházení zákona čís. 14788.

že v kolektiv-ní
z3!městnavateli
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byla-li koupě uzavřena podle ceniku, předpokládá se, že předmětem
koupě byl předmět OOV)' a že kupite! není povinen přijati předmět upo_
třebený, třebas by jinak podmÍ'nkám koupě vyhovoval čís. 14810.
viz též pozemková reforma.
mandátní viz smlouva zmocnitelská.
nájemní a pachtovní: byt d o m o v fl i c k Ý viz do m o V 'fl í k.
o c 11 r a II a II á j e rn c ů viz tam ž e.
říz e iIl í ve věc ech :0 á je m fl í c 11 viz v Ý p o v ě ď, .v Y k 1 i z e II j
úprava pachtovného při zemědělských pachtech viz
úp r a va pac h t o v fl é h Q.
zkrácení přes pol'ovinu viz tarnže.
by-la-li ujednána činže v Kč, ale řídila...,U se výše čtvrtletních čvnžovních
splátek podle toho, zda kurs dolaru stoupne v poměru ke Kč nad urči
tou mez nebo Iklesne pod určitou mez, pfiohází toto kolísání kursu
k dobru bud' pronRjímateli nebo nájemci, podle toho, jak se Ikursovní
poměry vyvínou čís. 14120.
výklad »dolarové dolo,Ž'ky«, pojaté d.o smlouvy nájemní čís. 14304.
smlouv,a podsudnická či smlouva nájemní (pachtorvní)? čís. 14547.
§ -1096 o. z.: nárok -na slevu z nájemného nelze posuzovati podle obec~
ných předpisů .o správě (§§ 922 a násl. obč. zák.); neplatí proto pro
lIp~atnění nároku pmpadná lhůta § 933 obL zák.; bylo-li nájemné zaplaceno předem, jest nárok na poměrné vrác-ení činže nárokem z bezdův-odného 'Obohacení podle § 1435 ohč. záik., jenž se promlčuje v řádné
Ihfitě § 1479 O'bč. zák. či s. 14143.
osvobození od placení nájemného (pachtovného) předpokládá, že nájemní předmět se sta.J za nájmu bez viny nájemcovy (pachtýřovy) tak
vadným, že se nehodí k vymíněnému užívá.nÍ ,č í s. 14505.
jde-Id o náJem věci movitých, muže se nájemce platně vzdáti předem
práva 'neplatiti nájemné čís. 14510.
§ 1109 o. z.: měl-Ii se pacht skončiti pod-le smlouvy koncem hOSipodMského -rOlku, ale skončil-li se' pa-o zásah státního pozemkového úřadtl
úprostřed hospodářského roku, jest pachtýř -povinen Illahmditi vlastníkovi převzaté, ale neodevzda:né zásoby podle cen, platných koncem
předešlého hospodářského roku; taktéž pro otázku, zda pachtýř sp-InU
smluv-ní povinnost, by .:Odevzdal určitou část půdy _čerstvě pohnojenou.
je rozhodným stav koncem předešlého hospodářského roku čís. 14767.
domáhá-li se pronajímatel zaplacení na máJemci proto, že po skončení
nájemního poměru naj,atou místnost nevyklidi1 a v)'IklizeI1!ou nevrátil.
nejde o placení nájemného, nÝ'brž -o náhradu škody; k náhradě škody
jest nájemce zavázán, protože měl podle § 1109 ohč. zák. smluvní povinnost -O'devzdati po skončení nájmu místnosti úplně vyklízené čÍs.
I 483 l.
§ 1117 o. z.: 'Odepřel-li stavební úřad svolení k obývání místnosti, jest
pokládati místnost za škodlivou zd-raví a jest použíti předpisu § 1117
obč. zák.) i kdyby byl nájemce věděl, jakou místnost najímá; ustaillOvení poslední věty § 1117 obě. zák jest pr,ávem donucovacím čís.
14780.
§ 1120 o. z.: předrpoktadem nárokru nájemníkuva :n:a plné zadostiučinění
není, že ustoupH po náležité výpovědi, nýbrž že musil ustoupiti novému
držiteli před vypršením pu,vodní nájemní dOlby, ať již po výpovědi, či
bez ní, t. j. na základě dohody s ním čís. 14582.
různé: vyjmul-Ji zákon ze své oc-hmny jen část jednotného n'ájemnfho
předmětu, 'nelze dáti valnou výpověď ani z vyjmuté části ani' z celku
. č i s. 14465.
PliDpachtování živnosti hostinské nebrání její vnucené správě čís. 14392.
pří výkrladu smluvního ustanovení o předčasném zrušeni ,nájemní smlouvy
pro porušení .některý,ch smluvních ustanovení, zejména pro průtah s placením činže, jest podle zásady poctivosti a víry v právním styku (§§ 863>

- . l'
nedopatřeni a jest odva914 obč. zák.) hleděti také ~ omluvlt~n~~U oměru čís. 14120.
~.
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O zápůjčce viz z á p ů j č k a. "
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určení odměny zaměstnancovy po-necháno
voLné úvaze zaměstnavatelově, nepříčí se dobrým mravům; dOŠlo-U
k takovému u:jednální, neplatí ani podle § 1152 obč. zák. přiměřená mzda

mzda: ujednání, jímž bylo

za ujednanou čís. 14210.
ujednání _zaměstnavatele se zaměstnancem o placení důchodo,vé daně
za něj vzt~huje se i na 'll a 'P o tom fl í přirážky k důchodové dani, zavedené zákony ze dne 28 . .Jistopadu 1931, čís. 177 sb. z. a n. a ze dne
15. července 1932, čís. 120 sb. z. a n. čís. 14303.
zaměstnavatel' je oprávněn zadržeti spLatný plat svého zaměstnance na
částečné vyrovnání své pohledávky ze zápůjčky, avšak jen s ob meZe_
nim Ipodle zákona čís. 314/20 sb. z. a ln. ve znění zákona čís. 177/23
sb. z. a n. čís. 14703.

při výpočtu podle druhého odstavce § 1154 b) o'bč. zá:k., v doslovu zákona ze dne 1. dubna 1921 čís. 155 sb. z. a n. jest u zaměstnance, pra~
cujícího, za úkolovou mzdu vzíti za zárk!lad :průměrnou úkolovou -mzdu,
niko.Ji mzdu minimální čís. 14506.

vysvědčení: nárok na vydární vysvědčení podle § 1163 ohč. zák. před_
pokládá ,služební ,smlouvu; ani z ustanovení §§ 1 a 5 zákona čís. 203/25
sb. z. a n. a § 1 (3) vládního nařízení 'ČÍs. 71;126 sb. z. a n. nelze odvoditi soukromé právo na vy-dání vysvědčení, nešlo-Ii o poměr (smlouvu)
sLužební čís. 14323.

výpověď~ propuštění, zrušení: stačí, že propouštěd dopis byl odeslán
na adresu, kterou zaměstnanec zaměstnav,ateli sám udal, dokud nebyla
ohlášena změna, měl-li podle pracovního řádu zaměstnanec o:znárniti zaměstnavateli, proč nepřichází do práce čís. 14078.
nedostatek svulení k zaměstnání cizince jest příhodou v zaměstnava_
telově osobě; zaměstnavatel nebyl oprávněn propustiti zaměstnance
z důvodu, že nebylo uděleno povolení správnírho úřadu či s. 14089.
přihlášení dědici, jimž podLe § 145 nesp. pat. byla svěřena správa pozustallosti, nepotřebují schválení pozústalostního soudu ke zrušení služehnt1lO poměru zl1staviteJDva zaměstnance čís. 14167.
výpověď služebního poměru je účinná. stala-Ii se doporučeným dopisem
k ,ru.kám 61ena domácnosti zaměstnance (jeho manželky) čís, 14250.
rozvázáním služebního 'poměru pensi'Olnováním končí se povinnost zaměstnaJUcova k.onati služJby a nastává podle § 1154 olbč. zák s p I a t ""
n o s t Odměny zaměstnancovy všeho dmhu čís. 14291.
služební pomh ujednaný na zkoušku mŮže býti zrušen ihned při nastoupemÍ; zaměstnavatel není pov~nen připustiti zaměstnance k práci.
(§ 12 odst. Z zá,k. čís. 244/22 sb. z. a n.) či s. 14500.
ani zaměstnav,atel, ani zaměstnanec nemohou býti přinuceni _ tedy ani
roz,sudkem uznáni povinnými - k tomu, by v sliužebním poměru pokračovali pr.oti své vl11i, ale v případě. že služební poměr jeden z nich
bezprávlně zruší, může býti uznán povinným nahraditi druhému sinluvníkovi škodu z toho- vznikIou ,č í s. 14692.
zaměstnanec předčasně propuštěný ze služby mtiže žádati na zaměst
navateli, aby mu -nahradB, co vy-na-Iožill na příspěvcíCh sociálního pojištění, alby si zachoval výhody poj.ištění čís. 14681.
služební poměr dělniků státní tabáJkové továmy čís. 14580.
společenstevní, společenská viz s p o leč e n s t v o, s p o leč n o s t.
sprostředkovatelská: pouhým sdělením adresy sjedn.ateli již zmimé nevzniká
sprostředkovateli nárok na provisi, byt' Se sjednatel zavázal zaplatiti
pro vi-si i tehdy, když mu sprostředkovatel »nabídne věc zn~mou a on
(sjednatel) jeho činnost v tomto směru neodmítne« čís. 14718.
nebyla-li odměna výslovně vyloučena, považuje se smlouva sprostřed
kovatelSlká, jde..,li O' ,novou smlouvu sprostředkovací, kterou sprostřed
kov.'ltel ujednal jako pokračování úplatné činnosti sprostředkovatelské,
za úplatnou čís. 14821.

trhová viz s m I o u vak u p n í.
h třetího' k účinnosti není
ve
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Soud: o b s a z e TI í jeh o viz
t
§ 7 a), 61 j. n.
z rn a e C
v

II

o s t § 477 Č. 2 c. ř.

S.,

pří s I II š.n o s t

dovolací, odvolací Vliz d o vol á TI í o d v o :1 á II í
exekuční,viz dražba, ex€kuce:
.
opatrovrucký, poručenský, pozůsta1ostní viz
če?s~ý, pozůstalostní soud.
opatr'Úvnický,
pracovm

třebas

kritika byla zpúsnbilá poškoditi podni·k a -kritik si byl

vědom

této

způsobilosti pošk'oze~ní ,č í s. 14404.
proti nekalé soutěži nelze se brániti rovněž nekalou soutěží čís. 14614.
pro výklad závadného ,oběžníku je ,rozhodné, jak mohl býti oběžník ten vykládan zákazníky čís. 14614.
§ 2: kritika vydaného díla (slovníku), která směřuje -k tomu, aby posice
podniku, -který zlehčované dílo vydalI, byla v soutěži os1abena, ale je veden-a
výlučně veře:j:ným zál}mem, 'nespadá pod ustanovení zákona o nekalé soutěži,
třebas -kritika byla způsobi1'á 'Poškoditi podniik a .kritik si hyl vědom této
způsobilosti poškození č i s. ] 4404.

poru-

pracovní soudy.
rekursní viz stí 'ž II o s t.
rozhodčí viz r o z hod čís o II d.
smluvčí viz h o fl. i t b a.
VIZ

vyrovnací viz vyrovnání.
Soudce: s y II d i kát,fl í r II Č e TI í viz tam ž e.
Soudní prázdniny viz p ráz d TI i ,'O Y S o II d 11 i.

k pojmu »nekaJé reklamy«; výklad

oz'načení

)'lljedi-ny odborný závod«

čís.

14619,

v,iz ~ a,m ě stn a TI e c s o'ukr o m ý.
SOUPls. pozustalostrl VlZ Inventář pozůstalosti
Souseds~é právo: zásada § 364 'b) obě. zák má místo i, f . ' ,
'~lkem na jeho pozemku, byly-li poškozeny půda
~~ ova,d~nt stavdb y

§ 3: výhoda poskytnutá tisku v § 3 zák. o nek. soutěži nevztahuje se na
žalothy zdržovací a odstraňovací, aniž na povinnost k veřejnému odvolání
č i s, 14~15,
§ 10: kritJika vydaného dila (slovníku), ktel'á ,nesměřuje k tomu, wby,:posice
-podniku, který zlehčov·ané dí:lo vydali, :byla v soutěži oslabena, ale je vedena
výlučně veřejlným zájmem, nespadá pod ustanovení zákona o nekale souté-ži, třebas kritika byla: zpŮSObilá -poškoditi podnik a kritik si byl vědom
této způsobilosti poškození .(: í s. 14404,
význam s-lo:v ,»za účelem soutěže« čís. 14742.
ža:lobo.u zdržovací mohou býti žalovámi jak 'odpovědný redaktor, tak i tiskař;
není třeba, aby tyto osoby byly soutHitei\i 1 stačí, stally-li se závadné projevy v hospodářském soutěržním styku čís. 14743.
§ 11: komu <byla p-osltoupena veškera práva z výroby a z označování zhoží,
a kdo má v)'hradné právo vyráběti a: dodávati do obchodu zboží s určitým
označením, má nárok na ,ochranu tohoto značení podle zákona proti nekal'é
soutěži čís. 14194.
§ 13 (3): otázka zaměnite1no-sti pro styk zá!kaznický čís. 14620.
§ 15: postavení vedlejšího i~nte'fVenienta ve splOru Č is. 14617.
§ 46: i družstvo je soutěžiteJem v poměru k soukromým Oibcho-dnikům téhož
nebo podobného oboru hospOdářSkého a je též podrobeno předpisům zákona
o nekalé soutěž.i čís. 14293.
drogista můž,e 'býti soutěžitelem lé'kárníka, i když není o,prá,vněn ok prodeji
,léčiv, 'o: něž jde čís. 14350.
vlastnost soutěŽrite1e není 'obmez'ena na určité území; zastavení závadné čin
u,osti ,za sporu 'č í s. 14621.
Spis dovolací viz d o v .Q 1á .TI i.
notářský viz ,notářský spis.
odvolací viz ,o d vol á in í.
Splátka vyrovnací moty V,tZ v y r o- v n á n í.
jinak viz :P il a cell L
Splátkové obchody (zák. čís, 70/96 ř. z.): námit'ky proti pohledávce ze splátkového obchodu, jichž se dlužník nemůže účinně vzdátJ podle § 4, může dluž,nik vznésti proti -postupníku, i když po postupu uznal dluh svůj jako jeho
pohledávku čís. 14453.
ku.pi:tel, vraceje prodateli věc koupenou na splátky, .jest povinen nahraditi
mu škodu rovnající se p'ok1esu ceny koupené věd čís. 14585.
Splatnost: domáháno>-li se ,náhrady Šlkody 'pro nepřihlášení k pensijnímu poj,ištění,
nelze přisouditi i náhradu splatnou po vynesení rozsudku prvým soudem
č i s, 1412,J.
úmluva, že má býti plněno. podle liboiVů!le dlužníkovy, o'bmezuje práva věřite
'lova více než úmluva, že \Se má plniti »podle možnosti« nebo »až se dá«
č i s, 14329,
žalo;bce může za sporu opříti žalobu o tvrzení, že dos.pělost zažalované pohledáVky nastala po podání žaloby č.Í s. 14550.
odLožení splatnosti pohledáv·ky, až ž,3Ilov,aný dostane hostinskou koncesi

~~mý, za~ěstnanec

:eb

v

,

vl~st

ze po,z.byly opory čís. 141'93.
avenl Souse ovo hm,
ručení stavebníkovo za :ná'hradu skody nepředpokl' .,
. v,
,
v'
ručením za výsledek čís. 14193.
aaa zavmenl, n)1ibrz lest
před~is § 364. h) o. z. ~.e vztahll'je jen vlastníka pozemku a nelz '.
r~v~ti na, shtavI~e~e; stavatel by ruečil za náhradu Jen po,dle všeobec~y}:b rpoř~~pISU 'o na rade skody čís. 14193.
'
U'stanove~ní § 364 druhý odstavec obč. zák. ne řed okládá
'
zemku sam souseda obtěžoval, stačí, činí-li tak iřetíPosoba 'ie~lr sv~~t_~~k~~
p~Zt~En~u 'ohledně ~~ívání pozemku v právním poměru a' úžívaJ'íc ,p~ze~ku
O'u eZllJe Isouseda CI s. 14409.
vi,z též hory.
Sout~ž }lekal~ ~záJk. č~s. 111/27 sb. z. .a n.): zúdpovědnost s oIk
"
' , .
clno'Vmku ve vecech nekalé 'Soutěže čÍs. 14634.
P u za lednalll Jeho
kO,mu ;~Y.10 IPvost0;-tpena v,eš~~rá práva z výr-o'by a z označování zhoží
kd
t;Ia ,vy ·ra~ne 'p'faVO vyrabeti a dodávati do obchodu zboží s Ll,rčitý~ ~zna~
~~~~TŽi ~lf s:n~~oi~4~a 'ochranu tohoto označení podle ·zákona 'proti nekalé
"v.

~zii~r~r~i~Í::r H~tj':~~~~~~~ik~~~'~~~ři n:6~~i ~ot;á~~~~,~~ ~~~~~~~~~
ne,1
ní-li, _
družst~'o,
oprávněno podle stanov lP ro,da' vatl' Z b"
,
O'ZI neNenům, zakládá
t aK!~vYi?
proae] nekall-ou 'Soutěž čís. 14293.
nablzen~ zn-ač:kového z,bOŽí, kŤť~ré výrobce dálVa do obchod sFl
. d
dlyhu" }akos,tl: označení, zevnějŠÍ úpravě a za jednotnou c~nu \~e;,J~ -no~
a
ber,at~,lum znan!-a a za kterou se Zlboží prodává všude stejn'ě bez '~~:I~dll
~a ~11~to p,rodeje .ne~bo os,albu prodávajíc.~ho, vědomě za nižší cenu než '"ak
Jl ~yrobc.e st~n?Vl:',~J,e, v rozporu s dobrými mravy soutěže čís. 14293. J
ne~~~ o' Je9:n~1fl1 pn-CI Cl se dobrým mravům .soutěže, bylo-li zárkaZ<l1'lko
v,
da]IClm
urclte
,zbOŽ,í
(Magrni) vydáno J' in e' zboz'l'
bylo
I' 'k v I pro
um el'ne
~a~
~v
'v ~
, b
"
' -1 vsa
d
vyvde~eno. tistene, ~?b;ře čitelné a viditelné upoz-ornění že Scl v lf1~odeJ'np
Rro avá Jen to-to Jl1ne zboží čís. 14311.
, e . 'l"'
,'n,

nf:epříčí..se, d:o;brým mravům soutéže, naléváno-li zboží určité hrmy do nádob
llrmy pne Cl s. 14311.

~avázal~li ,~e o?chodní~k prodávaj.ící výrobek určité to,vár,ny této že vÝfiohky
:Ide prodava~l za ~rcenou cenu, .nejedná jeho soutěžitel prodávající t též
vyro:b k~, protI dobrym mravům soutěže, ·oznámí..:li ho tm;árně -pvO poru~ení

uve.dene umluvy čís. 14403.
'
k:itika vydaného díla (slovniku), která nesměřuje k tomu ahy POS:
d
mj-ku z. ,~terý~ ~le,hčov~?é ·dno vydal, byla v soutěži oSIa!be~.a ale 'elc~eg~n;
V) lucne vereJnym zaJmem, nespadá pod ustanov,ení zákoi1a d nekaié soutěži,

čis,

14819,
74'

---Ii
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Splnění smlouvy viz p ,I a cell í! spl a t II o s t, s.p r á v a p 'r o vad y.
Společenská smlouva v.iz s p -o' 1 e Č:ll o s t.

Společenský podnik (zák. čís. 54/32 sb. z. a n.) viz b a II k y

pell

ě žit Ý úst a

Společenství ,sta~ků: n.elze uznati. !oho~ .komu ,bylo. rozsudk~m zakázáno vykon;~
nava~l hostm~kou a vy.cep~lck~ou ~oncesl. ll.a nemovitosti, za vhodného
s.p r!fY c e teto nemovlŤ-osŤI, trehaze nem jmak proti jeho osobě ná ._

tek CI s. 14154.
ml
zř,ídi~-li sp.oluvlastník nemovitosti bez souhlasu druhého spoJuvlastní!
vYlm~ne~ I, 'na čás!~~c:h,v k nimž ,?!U nepříslušelo výhradně právo s .ni~~
n~l{jladat1, jde. v pneme vtec~to, castí .o absolutní neplatnost zřízení v'm~O'k!1v.s hledls~a ,hmotnvepr~villh~! vý.zna~ této skutečnosti při rozvr?L1
ne]vySSl'ho podam dosazeneho pn exekucní dražbě nemovitosti čís
14362.
.
v

vnější poměr:

přih)ášení zam~ěst.nance k povinnému pensijnímu pojištění ie včcí řádné
sp:av~,; ~'P0t;I~.!~h spoLu'Vla~tník (správce společné nemovItosti) je uči
mtI, stIhaJl nasledrky toho vsechny spoluv1lastníky nemovitosti čj s. 14176.
SP,oIuvlastníci pro:daného P,oZť'~ku :ruČÍ. kupiteli nedílně za -škodu způs-o-'
benou nedodrzemrn smlouvy, Jde-ll 'Ů' 'lednot,nou 'kupní smlouvu o něm,
a ne -o oddělené, ;na sobě .nezávils:Jé koupě pozemků čís. 14394,
do-!11 áhá -li se někdo knn.fesomí žaJlobo.ll ,podle § 523 orbč. zák taiké
kmh?~ního v.:k1a9u vydržené polní 'služebnosti (§ 481 a 1498 obč, ~ák.),
mUSI ,zalovatI vsechny spo-Iuv,jastníky služebného pozemku čís. 14511.
vnitňtí poměr:

p:?,naj~~li. jede-~ z obou spoluvla~tníků hyt ve spnlečném domě, zaručiv.

naJemc~ ,zaro:,e~ o,chranu po~l.e z~kona .na. ochr. náj., a vypovídají-Ii aba

ta~to ,-P~,QnaJa!y byt; schvahl tlrn druhy spoluvlastník ce:lé jedn.otné
pravm Je-dnam prvmho spolu'Vlastní-ka, tedy pronájem i zaručenou
ochranu, která b:y11a podmínkou celého smluvního obsahu (§ 901 a § 1016
obč. zák.) čís. 14360.
ú?1J.uva ,,~p,o-l?v.1'astní~~ o -st~ídavé držbě společné veCI za účelem -do čas
neho ~zIV~nl jest Ipnpustna; ,spoluvJastnfk múže žalovati jiného spolu~.J,astnlka Jen -o to, by mu vydal' společnou věc do dočasného držení
C I s. 14822:.

dě1e!Ú (zru~ní): hyIo-Ji iuznáno rozsudkem na zrušení spoluvlastnictví
a ujedna,ly:h. strany po ~ozs~dku, že zruší spoluv:la,srnictvÍ jfným způ~
s~bem, _nez Je ro~.gudkemv urce:no (spo-lUv.llaStník pmda! svůj podíl druh:m~ spo-Iuv.}astn~ku), .rusí se -nárok z rozsudku již tímto ujednáním,
mk'ohv teprve (kmhovmm) provedením ujednaného 'fOizdělení čís. 14091.
odpůTčí nár~k ~tvrze?ý spoluv1astníke~ p~otí druhému spoluvlastníku -neb:am o,,;S0be z,alobe podle § 830 obc. zalL, podané druhým spo.Juvlastmkem CoIS, 14219,
v" rozep!i: jsou...;li žal<!'Vány dvě osoby, jež spo.Ječně kou-pHy nedílnou
~:c. s ~yhradou ~lastnIctví v,ěci do, zaplacení ceny kupní, ;na vydání této
~~Cl rukou spolecnou a nedtlnou, Jde 'o ·nero:;dučné společenství rozepře
Cl S. 14696.
Společenstvo výrobní a ~ospod~ř~k~ (Zák: ,čís. 70/73 ř. z.): 'mzvrh ztráty za trvání·
dmzstva na 'jednothve deny ]e neplatný čís. 14495.
.
v~~:Qmost j-e~noho ~ členů představenstv,a o- úmyslu dlužníkově zkrátiti
venteJe ifovna se ved-omosti družstva čís. 14658
~~t~~p~ní: byl. . j} kdo .družsh;em pověřen vede~Írn správy neb určité
jep ~a~!l, ..neplatI pm. leho z~stupitelské oprávnění předpisy stanov,
nylbrz fldl se ro'zsah Jeho pIne moci ustanovením § 26 zák. čís. 70/73

Ť. z.· v poměru k třetím -osobám není směrodatným rozsah příkazu,
nýbrŽ rozsah plné moci, jak se jevila na ;renek, č í~. 1~~~.
valná. hromada: starosta spo1ečenstva nem oprav-n.en pnlatl pro ~pol~e
čenstvo valutu poskytnuté zápu'jČ'ky, nebyl-Ii podle stanov opravnen
učirniti zápůjč'ku bez zvláštního schvá'lení valné hromady spolecenstva;
i uznání zápůjč:ky mohlo -se tu státi jen schválením valné hromady společenstva čís. 14095.
je-Ii podle stanov vyhražena příprava ,,?ávrhů pro :ra-In,o~ ~roI1!adu spo-lečné schůzi představenstva a dozorCI rady, mUSl hy tI I porad valné
hmrnady stanoveno jen na takové spokčné schuzi čís. 14319.
viz též č len .s k Ý pod í L
členské podíly, vklady ~ pod.: rozvrh ~tráty za t~vání. druž~tva ~a jed:
notavé deJ1Y je nep:latny; pokud spo1ecenstvo trva, ne'jSOU j€'ho C'lenove
povinni doplhovati vklad ztrátamu zmenšený 'neho upi,sovati nové podíly čís. 14495.
usnesení .Jikvidační valné hromady o věnování přebytku likvidace třetí
osobě ,nemůže býti na újmu těm, kteří se nevzdali výs)lŮvně nároku na
podíll ipřipadajkí j:im podle zákona čís. 14558.
exekuce ,na ně: vymáhající věřitel navrhující exekuci zabavením ~ při.
ká>záním vypořádacího podílu člena společenstva nemůže ~ se do~ah~tl;
aby společenstvu by,la po povolení exekuce soudem dorucena vypoved
podílu .povinného čís. 14238.
likvidace: pokud není prokázáno uspokojení věřitelů, nelze vymazati
společenstvo z O'bchodního- rejstřík.u ,č í 5, 14420.
usnesení likvi.dační valné hromady o věnování př~bY,tku li~vid,ace třetí
osobě nemůže býti na újmu těm, kteří se nevzdal~ vyslov.ne na-mk-u na
podíl připadající Hm IPodle zákona čís. 14558.
vi'z též soutěž nekalá (§ 46).
Společenstvo stavebni a bytové: přípustnos~ ,d?volad!~:o r~k~~'r.su v pfÍpade-ch pře
rušení sporu na podkladě § 3 'V'laomho nanzem CIS. 160/34 sb. z, a n.,
jest posuz'ovati podle §§ 514, 528 c. ř. s. čís. 14419,
viz té-ž s t a v e lb ,fl í r u c 'ho
Společná listina viz '1 i s t i n a s p O-.J e č n á.
Společník vi-z sp nI e'č e,n s t v'o, Sp~ I e ,č:n o s t.
Společnost podle § 1175 obč. zák.: k spO'Jteni stačí .úmlm a o spol,ečném v:dení
podniku, spnleč-ný účel sted.ovaný společ'll1ky a poskytnutí pmstredki1
k :jeho opatření čís. 14313.
..
rozchálzející se. společníci mohou v diso.Juční sm)ouvě .smluvlti POIk.~tll
pro- porušení záv~'Zku, že se, zdrží narvzáj,e'!l.poznam~~ Jeden ~"druhem,
je'ž ,by ie po sŤrance osobm a .ohehodll! JejIch kval~f1kace smzovaly a
p-o-ško-z,ovaly čís. 14535;._ ,
".
v.
,
obchodní úkon uzavřeny Jmenem sp,olecnosh s rucemm ,~ht;nezenym,-:
jakmile by.lo výslovně ,řečenn, že se ~P'Ůlečnos!.teprve za~'1a~a - p~klad.~
se za uzavřený jménem ,osoh, ktere se spo1clly k zal-uzenI. spolec,?ost~!
zodpovědnoot těchto .osob řídí se všeobecnými pmvidly o spúrlecnostl
a 'zmocnění čís. 14571.
"
vedla-di o-saba, jež neni společníkem, na základě do-hody v~e-ch sp?!Jec~
n-íků správu spnleč.nosti, jest každý ze ~pole~níků opráv~ťI~ ;tomahati
se vyúčtování je~, na ní, ne -v:.ša-k na ne:kytere?1, z~ ,spOIle-cmku; pokud
není splněna pOVlfiiuost zmocnence k vyuctovam ,c I 's. 14676-,
akciová: poskytnutí úvěrru není :drvalou účastí na základním kapi-tál~«
akciové společ,nosti ve smyslu zák. čís, 54/32 sb. z. a n, odst. 4 cl.
XXXV čís. 14382.
s ručením obrn. (zák čís, 58/06 ř. z.):
§ 2: obchodní' úkon .uzav'řený jménem společnosti s ručením {)brn~ze
ným - ja.kmi:le by:lo výslovně řečeno, že se společnost teprve zakláda pOlkládá se za uzav,řený jménem -osob, které se spO'lčily k založení spo-
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le~nosti; zodpovědnost těchto osob řídí se

lecnosti a zmocnění čís. 14571
vseobecnyml pravidly o spo_
'h
'
.
zastupování: zápis zánJku nebo' změny za'Stu '
má v případech § 17 zák vy'znam d kl I p,ova'cl o ,prava Jed,natelťJ,

§ 49

d I 2"

.

-

-v

•

-

•

němu

e ara arm; došlo-li k

podle

?;.,' CIt. zak. změno-u společenské smlouvy ' m'a uelne'
.
k k
.
tuhVlll Cl s. 14538.
. onsti§ 91: má na mysli zajištění a niko.Jiv pouze zadrž, .
.
o

V'

~p.ělých pohledávek věřitellů čís. 14458.
em sponnych nebo nedo_
vereJna o?ch~: ·dle § 333 ex. ř. má vymáhající věřitel ' rá:vo
v.
spolecnostJ Jen pokud povinný společník 'měl t t
~
~a zrusenl
rozcházeJ'ící se
I v , •
h
.
v,
o o pravD- CI S. 14457.
spo. eCllICl ma- .ou v dl!Soluc'llI smlbuvě smIu 'ti
k t
Pf,? por~seim zavazku, že se z'drží ,navzájem p.O'známek 'eden Vl pO' ~ II
b~zŠk~o~aJi~Oč ~t!~nlc:53~abní a obchodní jejIch kwdifikJace 5~Ž~~;m~
v

,v

v

,

•

U;S~pování: i společník veřejné obchodní 'společnosti vyloučen' podl
zaplsu v obchodním rejstříku .ze samostatného " t'
,,' y . e
zavs.tup~vání ~s?ole6nosti vůbec, může vystupovati ~.~~~p~~~~~ ~neb 1 ze
levcnostI a vm,uze v této Vílastnosti ulužiti jí závaz.kyJ byl-li k to enec sponen spyOil:Cfllky k zastupování oprávněnými a j.ed~al..!li v me ~Uh ZITI?hCzmocnem čís. 14292.
'
ZIC' sve o
.obchod~ní, plná moc jest udělena tím, že principál trPÍ ,aby,"" , t d
spolecmk ze zastupo'Vání vyloučený vystu,poval
JmY".e y
v pravmm styku Jako
Jeho zmocněnec čís. 1 4 2 9 2 . '

I.

I

.',

::~~~ac~: s10vleční-~u, ik:t~,rý u,p~dl do konkursu, nepřísiluší účast na

st~y a2~i :.p~1~;~St1; ,na Jeho mlsto nastupuje správce 'konkursní pod-

Spolek: sp<Ylkový zákon čís 134/1867 ř z n e ' .
.
a vnelze užiti obdob~ě předpisů o· Li:kvida~a,o~~~a~%~í~~1
lec;flstev; ,neupmvuJ~-1i 'aJn~~ stanovy likvidaci: spollku 'a

~~~:~~,~;trep~~~~f~~~b~P?t:nt~3~~nikl

n:

..

~o ol;~y~~~C.i

spolku

r~z.ešel-Ii ti a tSP~-

jako právnická osoha

:e'Po~gy~

kbdť uze v~polek jako právnická osoba ll""nroi,eviti
vůli m'l'c'ky pod)le § 863
o- c. za-k. Cl S. 14408.
.I
zánik spoltku jClJ'ko, sporné strany za opra'Vného řízení č i s 14634

Č~~-:0~4e6~~~,st spo'lku za jednání Jeho činovníků ve věcec-h, nekaIé soutěže
neobsahují-Ii stanovy spollku předpisů o tom 'ak' m
o
, .
hmmada svolati, může se to státi každy' ml' I J y hzp}s?bem ~e ma val,na
;14787.
{ omu v 'oUJnym zpusohern čís.
Spoludlužník solidární ·viz s o I ,j d á ,r n o s t z á vaz k u .
SpOluvlastnictví viz s rp oJe č e n s tví s ta t k ů.
.
Spoluzaviněo! PQškozeného viz n á hra d a š k o d Y (§ 1304 h v , k
s hledIska § 2 aut zák
'I v,
o c. z a .)
n 'ch zásad h v '.' . ne,za' e~l na tom, IZd,a řid~-č vz'9dpovídá pO'dle vŠeobecy
o canskeho zakomka za vlas-tm zavmem' mohl Y V'd' V '1 t .
vť,n<rlož:ním mO:ŽIné 'o;patmosti zabrániti ÚMzu dítěte ' -} rl, 1e; Sll o~ rOle
pnp'adne spo-Iuzavinění rodičů dítěte
dů d
' ne~r,lchaZI v uva:hu
14265.
z
vo -ll opomenuten.o dozoru čís.

Spor advokátský viz a ct v o kát.
směnečný viz smě n k a
-:. vedený na ~Oko viz zm~tečnost (§ 42 j. n.).
Spontelna:, } a m es t:ll a n c i v,j,z z a m ě s t n a 'n c i s P o ř i tel
knlzrka vkladní 'viz tamže
ny.
Správa pozůstalosti viz p ,o z Ů s tal -o s ť
společn~ věci viz spo Ječ e n s ťv í s t a t k ů
vnucena: nemovitosti: za vnucené správy př ~h' .""
.
sml~uvy domovnické !S vlastníka domu ~~b~zeJ'~~hgray.a a povmnosti ze
zmocnence na vnuceneho správce čí '8. 14131.

vnucený správce ,drží za vnucené správy věci v zastoupení vla,stníka
a pro něho čís. 14171.
dlužník může se platně vzdáti práva na nezbytné 'obytné místnosti podle
§ 105 ex. ř., a sjednati s vnuceným spdvcem nájemní smlouvu čís.
14499.
pmpachtoval-li vnucený s;právce za souhla'Su exekučního soudu pachtované pozemky dosa;yadnímu pachtýři i na rok 1935/36, došlo, Hm k prodloužení (obnovení) pachtovního poměru mezi dosavadním pachtýřem
a vlastnikem 'POIzemků podle § 1 vl.. nař. ze dne 8. března 1935 .čí-s. 39
sb. z. a 'll. -č í s. 14548.
ani vnucený správce nesmí, dokud ,není vnucená správa nemorvitosti zrUšena, zbaviti movité věci, určené za příslušenství téže nemovitosti, této
povahy, jestli 'by tím byly zmenšeny výtěžky nemovitosti čís. 14595.
nedoplatky plnění, k nimž zava,zuje ,členství ve vodním družstvu - ať
porvi-nné, ať ,dobrov-olné - .požívají, pO'kud nejsou starší Hí rolků- a pokud jde o ,úhradu jich z výtěžků vnucené správy Inemovitnsti, přednost
ního práv,a zástavního hned za státními daněmi a veřejnými dáV1kami;
nezáleží lna tom, jode-Ii ·0 řádné členské příspěvky či -o závazky vztahující se na náklady zařiz'ovací a udržoV'ací, ať řádné, ať mimořádné
čís. 14640.
pachtovních (užívacích) práv: vnucená správa pa'chtov,ních práv, pří
slušejících povinnému jako .pachtýři dvoru s příslušenstvím, se nevztahuje
na fundus instructus, který jest vlastnictvím pov,inného; lhostejno, že
není v,nucená správa pachtovních .prá'v po-vinného Ibez inventáře povinného možná čís. 14108.
přípustnost exekuce vnucenou správou užívacího práva povinného na
mlýně čís. 14428.
podniku, živnosti: před vyhlášením konkursu - podle § 91 ex. 11.OV.
23/28 sb. 'Z'. a Jl • .(§ 341 a násl ,ex. ř.) - pov,olená a vykonávaJná vnucená správa tímto vyhlášením nedotknutá, neodložená a nezrušená, nepřestává býti ,exekučn.í vnucenou správou, .podléhající ,dozoru a moci
exekučního s.oudu čís. 14354.
prOlPachtování živnosti hostinské a výčepnické nebrání její vnucené
správě 'č í s. 14392.
exekuci vnucenou správ,ou 'lékárnické ž,ivnosti lize vésti jen tehdy, pTOvozuje-'ii poviuiflý ~éká'rnu s více než ,čtyřmi pomooníky Čí.5. 14501.
vnucená správa 'Podniku projevuje účinek teprve uvedením vnuceného
l'právce do správy podniku s možností skutečně obchodovati čís.
14556.
pro vady: nárok na slevu z ná~emného podle druhé věty § 1096 obč. zák.
ne,lze posuzovati podle obecných předpisů o správě (§§ 922 a násl. obč.
zák); neplatí proto pro uptatn.ě:ní nárnku propadná lhůta § 933 o-bč.
zák.; bylo-li nájemné zaplaceno -předem, jest náwk na poměrné vrácení
činže nárokem z bezdůvodného obohacení podle § 1435 obč. zák., jenž
se promlčuje v řádné lhůtě § 1479 obč. zák. čís. 14143.
dání na místě placení je podle § 1414 obč. zák. úplatné jednání, o němž
platí předpisy D správě pro- vady právJní a fysické Č í5. 14178.
nestačí výtka kupitelova, že zboží _nevyho'Vuje smlouvě nebo zákonu,
nýbrž výtka musí obsahovati údaj určitý,ch vad zbOŽÍ; otárzik-a, zda výtka
jest dostačitelná- a včasná, jest právni, jejíž řešení 'Pf:ináleží 'Soudu a nikoliv znalci čís. 14326.
pouhá záru.ka urč-ité vlastnos,ti sama o sobě !nez'akládá ještě' zavinění
podle § 1295 obč. zák. čÍs. 14677.
pro žaloby ze správy ptatí :předpis § 933 ohč. IZák.; účinky skutečnosti,
že dodavatel vzal dílo zpět k opravě čís. 14716.
předpisu § 1497 obč. zák. o řádném pokračování v řízení jest použíti
obdobou i při lhůtách pro:padnýoh § 933 obč. zák čís. 14766.

1177
1176
spotřeboval-li objedJnatel zboží, jež shledal vadným, aniž k tomu byl
nucen zvláštními okolnostmi nebo zájmem prod'atelovým, nemůže již
vady vboží vytýkati a domáhati se z toho důvodu zrušení smlouvy
či s. 14826.
Správce pozůstalosti viz p o z II s tal o s t.

-

úpadkové podstaty viz k o fl. k II r s.
vyrovnací viz stížnost davo-Jací.
~praveni záznamu viz k II i h o v n í z á z II a m.
Sprostředkovatel

viz sml o II v a spr o st ř e d k o vat e hs k á.
Srážky (adminJstrativní): srazí-li si stát podle § 69 odst. 2 vl. ,nař. os. 15/2,7 sb.
,
z. a 11. a § 150 odst. 2 platového zákona své pohledávky tam vytčené za
zaměstnancem (jeho po.zůsta:lými) administrativní cestou ze služebních (zaopatřovacích) p,jatů zaměstnance (Jeho 'pozůstaJýoh), není omezen ustanoveními :zákona čís. 314/20 sb. z. a n.; žádá-U v.šak pro takovou pohledávku
'D povolení uhražovaCÍ nebO' zacrišf.ovaCÍ exekuc.e soudní, platí předpisy omezujíci soudní exekuci na platy zaměstnanců, tedy i předpisy zákona čís. 314/
2D sb. z. a .11. čís. 14072.
Stanovy družstva viz s p'O 1e 'č e n s t v o.
Starobní pojištění v,jlz p'O Ij i 'š t ě n Í s ,O' c i á I n í.
Stát: dvorský dekret z 21. srpna 1838 čís. 291 sb. z. a rl. viz exekuce
(§ 295 ex. ř.).
k odůvodnění ná-mlku náhradníhO' podle § 1 zák. ČÍ's. 109/18 ř. z. se vyžaduje, aby majetková újma vznikla nákladem, nutným ke' zrušení 'Odsuzujícího razsudku; takovým náklladem není honO'rář, vyplacený za poslMek universitniho profesora, připoj.ený ,ke zmateční stížnasti k zachavání zákona
či s. 14295.
finanční erM jest apráv.něn navrhnouti vyhlášení konkursu pro daňavé dluhy
čj s. 14494.
'll á hra d 'a š k o d y n a z a br a n Ý c h p -o z em C í c h viz .p a z·e m k o v á
reforma (záb'Ofový zákon).
českoslavensk)' stát není, pakud jde {) závazky bý'valéha uherského. státu,
jehO' právnim nástupcem a není zavázán bez vý,slov.ného převzetí závnzku
soukmmau smlauvau, uf:avřenou mezi bývalým uherským s.tátem a obcí,
pO!kud jde 'O povinnosti Ipřispívati k věcným nákladům l spojeným s udržováním školy čís. 14785.
nárok státu lna zaplacení nedo.pJatku caní ,a dá;ye'k z hyperochy přejímací
ceny na zabraný velký maJetek pozemkav~, podle § 51 náhr. zák. zahmuje
'V sO'bě i 'ryze .osobní a tep)ľve pa převzetí maj.etku státem Ivzniklé daňové
a dá~kové závaZ'ky osoby, která byla v době převzetí vlastníkem; knihovní
přeVOd majetku po jeho' převzetí státem na jinou ,05obu není překáŽJk.ou tomuto právu státu a .to anj tehdy, byl-li sahválen státním pozemikavým úřa
demč i s. 14349.
Statek střední velikosti (:zák. čÍs.. 68/08 z. z. čes.) viz p o z Ů s t a I ,o s t.
Statkoví úředníci: § 75 n á h r. z á k. viz 'P o z -e m k o v á r e for m a (ll' á hradový zákon).
zák. čís. 9/1914 ř. z.: služební paměr klíčníka, zaměstnaného na zámku jest
posuzorvati podle ustanovení občanského zálmna čís. 14167.
prapadná 'lhůta § 33 pačÍná se dnem, kdy doš,].o k předčasnému propuštění
·úředníka, 'niko:tiv dnem, 'kdy námky z bezdůvodného ipropuštění mohly. býti
na' soud vzneseny čís. 14656.
.
zák. čís. 130/21 sb~ z. a n.: z ustanovení zá'k ona čís. 125/31 sb. '?,. a 11. nemůže z:aměstnavatel odvozovati nár"ak na snížení závaz.ků uložený,ch mu ve
smyslu §§ 11 a 12 zák. čis. 130/2'1 sb. z. a n. čj s. 14344.
Státní draha: zaměstnanci viz zaměstnanci železničnÍ.
nakladatelství: z a m ě s tn a II c i viz z a m ě s t n a n c i 's tát ní h o II akladatelstvL
právní jeho povaha čís. 14719.

ková reforma, úprava pachto v pozemkový úřad viz pozem
n é h o.
ta t TI í
zaměstnanec viz z a rn ě s t n a ,n e e S . . .
I
o provedení stavby
1 d
t bníka s vlast'l11kem pozem \..ll
b~
stavba: předchaz i dtO' 10 ayfu~~Jee nabytí pozemku stavebníkem padle § 418 o c.
na pozem {ll am v
zák. posl. věta čís. 143~5. ,
jinak viz s o u s e cl sk e y r a v o. st a veb n í (b y t ov é).
Stavební družstvo viz s POdl e c:e .otS t v °viz též SpD 1 e č e·n s t vos t a veb n í
ruch: stavebnl
ruzs VD
(b y t o v é»...
..
vazeni, od1e § 42 odst. 2 vl•. nař.
knihov·ní zapls zakazu zpzen,l. a za byty' m ~rávum předchozích kl11'hovčís. 66/30 sb. z. a n. nem na ulmu na
ní ch věřite}ů, č i,s. ,14~21.
dle § 37 zák. čís. 45/30 sb. z. a n. nepúza.ruky
po.vazem
'
. CI
v' S 14321
P oz'namenam, statm .
'
' , .
,
sabí }ako zakaz zCl~;n~ a za.
v , oz~amenán zákaz zcizení a zah1Z
na 'nemovitast, na 111: • lest kntho.v.~e p 'y
odle § 53 vl. naŤ. čís. 160/
žení bez povolení mllHsterstva soclal~l pece P, m vkladem práva zástav23 sb. z. a n., .ne~e pov?lit:i e.x7~u,cl t vnu~~~řá'lni péče svoH :k tomuto
niho ani s podmm-koll', ze mlJUlSterS VD
vkladu č is. 14325..
'j f podle § 43 zák. čís. 44/27 sb.
zálkaz zcizení a zavazem na ~em~vI as 1
,
í s 14398.
z. a fl. brá'ní i exekučnímu zctzem ~~eba zav~e~~lš~ní ~poru ,na padkladě
přípustnost d.ov?}aci~~,re~~~/u3; :bl~a~e~h rest P{)s~z~.vati podl:e §§ 514,
§ 3 vládníhO nanzeru CIS.
...,
528 c. ř. s. ~ í s. 1~~19;,
'
nemavitostI podle § 60 vlád. nař.
zákaz zciz,em a zatI~;m'l~tí~fu~l§ n~ vlád. nař. čís. 355/22 sb. z. a fl.,
o stavebmm ruchu es.
v, , , v ' 14757
vztahuje ~e i na s'l~žeb~a~t p~z~:~~r~al:;lY výši' nájemného podle § 40
_ soudy nelsau pavo any
om v', 14818
vl. nař. čís. 57/27 s~. z. a n: cl~l § 125 stavebního řádu p.ro čec:hy
řád: nařízení o vyldlzem yydatl1e po ve lb n' radou obce jakO stave13mh?
ze dne 8. ledna 1.889 CIS, 5 Z. kZ ' vc~s. °tit~~e~ padle § 1 ex. ř., i kdy z
'řadu prvn.í staltce nem exe ucmm
v'
4341
~kresní úřad potvrdH }e.ho Vy~o(§t~lf?;to~ť~: á k,)'.
Stavebni úřad viz s mlo u v a 'n a] e m fl I
Stížnost: 1h ů t y viz .t h ů t a. ,
.
r a va pod á n í.
_ _
ne d 0. s t a t e k ill a vdrh,? VIZ ?cP h'lavní 'lze výrok a útratách .napadodporuje-li se rorzho nU I ve ve 1
,
nauti jen odvoláním čís. 1;167 f podanéhO' jen IPfoto, že jest opanepřípustnast rekursu do fO' o ci n~ I, ' , ' , v , s 14314
třena důvody,~ ač tO,ho zák~n, nepre~:plsule ~a~ ku mťl~šinové111, a:č nepřijal-i1i so~d zalO''h'm o~~vet, :el?san~~ :a ~nahcli:t-li 'ústní jednáni, r'O'Z~
byllo pO'dmmek pro pou.,zIt'I' to dO, D ja-:y 'hodí se k tornu by bylo o 111
vcas atohO' jest rekurs pnpus
, v'
t'
".
hnUlA.1 t'1m, •ze a dp'ověď
",
' 'byl'3!d po ana
hndnutí
ny; prtano
n
dále pn zákanu Je?d : ; ~droJ'~ úk{1-~em soudní pravDmoci, iež podléhá
'
jetí ža:lob-ní odpave 1 na o S~ ,
přezkumu vyššich soudu c.} s. 14353.
_

1

v

;

advokátní komora:
o..
h dno'llti {) opravny-ch prostředcich proti výnejvyšší sO'u;d, ~em:;z,e 'f~~ °jeŽ Čllenové advokátní komory mají zapraam
m. ěře .a IVY'.hlE
pnsp~~v 27' d) a 28 d) adv. řádu čís. 14397.
vovati komore pO'dle ~
v

ve sporném řizeni:
v ' ,
dst 2 c ř. s. múže býti podán. samorekurs iOd1~z~.ny '1?~dle,?, 524 ah ,d ' tí . jež by bylo lze napadab, to~u
statně, n.em-h tu ]1Z dalslho rloz.ho nu k '[Su proti usnesení rekursmho
tak je, by,l-"li podáním dovo 'aC,I'.o rťJ u

Il79
1178

v nesporném řÍZení:
soudu, jehož
14187.

účinnost

má býti odložena,

pořad

stolic

vyčerpán

či

s.

rozhodl-li procesní soud usnesením, že vyslechne ve sporu urč,itou osobu
ne jako svědka, nýbrž jako stranu, nE~lze usnesení odporovati samostatným opravným prostředkem čís. 14375.
vyh-ražen)" rekurs proti usnesení soudu první stolice -nelze spoji,ti s dovolacím rekursem proti usnesení 1ft~kursníJho soudu :č í s. 14484.

do rozhodnutí zamítajícího návrh na opravu vyhotovení rozsudku .pro
'nesouhlas s rozsudkem prohlášeným, může býti po uplynutí ,odvolacÍ
lhůty pndán samostatný rťikurs, třebas IV době doručení tohoto usnesení nebyl rozsudek dosud ,pravop'latný čís. 14802,_

v

exekučním řízení:

stížnost poddlužníka viz p,oddr!užník
o Jl r á v TI ě 'll í k :ll í 'Viz t a -ID Ž e.
'žaloba podle § 36 ex. ř. ,není vyloučena zameškáním rekursu 'č í s. 14084.
bylo. . Ii povoleno nové dra,žební řízení před uplynutím ,lhůty v § 15t
odst. 3 a v § 200 čís. 3 ex. ř., lze se tomu brániti jen reku'J'lsem, a nikoliv ža,lobou podle §§ 35 nebo 3-6 ex. ř. čís. 14247.

vyhtáŠ'ce o ·udělení příklepu nemovitosti ne'lze odporovati rekursem
čís. 14695.
po zwhájeni vyrovnacího říze,nÍ na dlužníkovo jmění je exekuce sice
podle § 12 rvyr. řád!l nepřípustná, avšak k této př,ekážce nemůže hleděti
rekursni soud, jde-Ii o rekurs, jejž jest odmítnouti proto, že 'byl podán
opožděně 'Č í s. 14736.
§ 78 ex. ř.: ustanovení odstavce druhéhn § 524 c. ř. s. platí l lPro řízení
exekuční čís. 14187.
v nesporném

viz nes por fl é

říz

řízení:

e II í.

v ,konkursním řízení:
op r á vně n í 'k

.fl í 'viz op r á vně n í k rek u r s u.
o přípustnosti opravných prostředků proti usnesením týkajícím se soudního prodeje věcí, patřících do ,konkursní podstaty (§ 121 konk ř.),
platí -p,ředpisy řízení exekučního é Í s. 1432(2.
§ 192 (3): InepřÍpustnost rekursu do 'rozhodnutí podaného jen proto,
že jest 'opatřeno důvody, ač toho z;likon nepředpisuje čís. 14314.
oprávnění k ní viz op'ráv11ě11Í' <k rekursu.
v pozemkové reformě ry,tZ p o zem k o v á r e for m a (.o á 'h r. zák.),
stíznost dovolací (na dovulací soud).

v

řízení

sporném:

vyhražený ,rekurs proti usnesení soudu první stolice nelze spojiti rS dovolaCÍm rekursem proti usnesení rekursního soudu ,č Í's. 14484.
kdy je dov'olen samostatný do'VoiJací rekurs odpt'trrce dO' přípustnosti
dov'Ůlání čís.

14728.

§ 528 c. ř. 5.: do usnesení odvolacího soudu, jímž by,ly Uloženy útraty
podle § 38 druhý udstavec c. Ť. s., jest přípustný rekurs čís. 14230.
.
v exekučním řízeni:

viz nespa'rné řízení.
v knihovním řízení:

.
4'· 251 sb.
? ) zák. ze dne 11. 'prosmc~ 193 ,CIS ... · \ hé
ustanoveni cl. H. odst.
(2
, h prastředki'l pmh rozhodnutI dru
z a n. o vyloučení da.ls,ch opr~vn~rc h potekární žaloby č í,s. 14468.
stO'lice platí též, jde-ll a poznam u Y
. .

v

';"

v konkursním řízeni:
.
·ako talmvých podle § 114 od.t. ~
nejde-li o rozhodnutí o útra~ach s~o~~ htratové pohledávky podle ~~ lIt
'r ny'·brž o rozhodnuti o para I
, § 528 c ř s a nepnpuskO' nk . . ,
'
v'ť usta'novem
. . .
4102
(1) a 112 konk. ř:, nelíle PO~Zdl h' stolice v otázce útrat čís. 1
.
nosti rekursu proh rozhodnuti TUl e

ve vyrovnacím řízení:
..'
b 10 vyhoh cl' kí Ného soudu, J'mz ne y,
,
otvrdil-:li rekursní soud raz '~ ,:U r~vnacím správcem neb o nove za~
~ěno žádosti o opětné jmeno,vam v~ ,ů je dovolací rekurs nepřípustny
řazení do seznamu vyrovnaclch spravc ,
čís. 14109.
zák. čís. 106/23 sb. z. a n.:
..
. II května 1923 čís. 106.sb. z.
ustanoveni § 21 odst. 4 zakona,ze §<i.n: ll· zákona ze dne 19. cerv·na
6 .
dotčeno ustanovemm
nebylo
a n. .
.
• . 14488
1931 čís. 100 sb. z. a TI. Cl S.
'
vl. nař. čís. 160/34 sb. z. a n.:
v'
oh řerušení sporu na podkladě § 3 jest_ posuzopřipustnost v Ipnpade
Pv
čís. 14419.
vati podle §~ 5~4, ?28 C. r..~. ,požární náhrada.
~ ve věCi požarru nahrad y VIZ
-.
'solech její viz výs:lech st.ran. usobilos t ke spOll"u.
strana·z ; ~ s ,o b oj;\ o 'S ~ .b Ý t i s~t r ~"~ko ~znv~~e~.[ politická strana ,jest směnka ne_
o1itícká~ ibyla-tl Jako smenecm
Pplatná čís. 14359.
•
t
•
·k) ·z příslusnos .
stro;e (§ 297 a) obc. za. V . I .
•
,
d'v. ., d'tě manzeJske.
d)
Styk děti s 1"0 let VIZ, I
I~
t (p o z II s tal 'o s t n í s o II .
,
. . ' . pozusta' os
Substitučm jme;nkt ~lZ
z II s t a -I a s t (r í z e ní).
_
opatrovru VIZ p o
Sudiště vi:z přísluš,no st .
,
,
á v TI y
Svéprávnost viz fl e s v e p r
•..
. (§ 530 .čÍs. 2 c. ř. s.).
Svědectví křivé viz obn·ova .flZen,l v' 179/24 sb. z. a ,no upravily dohod~y'
o

Svěřenství:
str~J~I~t:~~'oP~~~~e~f>~é~~\~~f~t,ku,
-mohoh~r ~itfaá~lŠ1°~~!o:
~'~lJRti
pamery
skýrn soudem vy a
,
d r' do
v

Qad schválení dohody sv~re~"
t hoto majetku; platnosti teto a; Sl " datší vzájemné závazky, tyika]~Cld~e v e~a svěřenskému soudu k schvalem a
Ihody ne:pře'káží, že nebyla pre az
tímtO' schválena čís. 14135.
Svoláni valné hromady viz s po:} e k. , .
'
hrana ,na)emcu.
Svolení k výpove' d iVlzDC
ozemková re ! ,orma.
.
_ Státniho poz.emkového uradu v~z P • b .j..,li kdo neprávem soudně vyykhzen~
Syndikátni ručení (zák. čis. 112/!872 r. z·~i I I nestěžoval"li si předevslm pod k
nemá ,náro:ku na .náhradu skody po e
,
vy

o

'v'

předpis
čís.

§ 402 odstavec druhý

exekučního řádu

v dos'lovu

článku

II.

2, zákona ze dne ll. p·rosince 1934 čís. 251 sb. z. a n. platí jen

pro druhý oddU druhého dílu
nioh čís. 14573.

exekučního řádu

o prozatímních

opatře

•

1181

1180

vY'cam
k

}~b~venýchdůsledku
a do soudní budov

nem~z

jeho rozklad

,č

Y

. ,

~zaty.~~

t', avs~k

dosJo v

mOivitých

věcí

úřední

y a al

dluŽlník

f'

:~~I~ ~~u~~!O~á!~ ~f~~~~~eTí~ze1m~vattj~~n'te~~~,a~e0~Il1Ii ~~;~~ec~~ ~!~í~
v

v,

•

~

prot,esty uznayé. za neplatné prot~C~: b~l~ soudmm úřední~kem vyhotovené
testata, nepr~JU'dl'kuje :rozhodnutí o' tom v nlch neby.la ?znacena Gsoba rostalo se porusením
povinností
vyhotoven!, takovýchto
škod
.
,
'
o protest predsevzal čís. 14714
o nutí v smenec'nem sporu v

..

úřed,ní

a

VIZ

;-

,

lohoz~~

prot~stů

na hra d a š k o d y.

- '

i-~~am-ent ,,:iz,

'P.o ří z e n í IP o s-i e dní
exekucm VIZ exel]{uc-e
.
I
.
platným mulem k nabyti držb
TíŽíVěJ.~1dRlnhí li~tinou tou vyjádřen~ ~ íVrS~Si~~~~í není listina o sobě, nýbrž práVlnI
,
u VIZ P I a cen í (§ 14160)
.
Totoznost
pr'edm'tu.
. ezp..ř
T r aruce Vl:
. sporného
e
VIZ.f
o
z
pře vod v 1,a s t:n i c tví.
e r o Z s o II z e n á, z ahá .i e n á.
j

Trafika:
n
.. traf.ikantovu nelze
k repn
t ~ exekuci
ze dne 21.a proVISl
srpna 1838
ds 2911 b

_

p.ř

raktor: v,pokud
jest pns
,. 'I u~enstvlm
"
' . čís. 14171
T
Trestní
'.'
velkostatku
nzeru. 'll tra t y VIZ smí J st' I
.
Trhprá
" viz o,chran '-rl, a.' .
, ce d
OntaC1
Třetí: s m,j o II va v ,; e h
a yo m a c I hot r ,~, II P r á c e.
.Q pr'ospech
. -'_
»třetím« p:odle J§ ' 127
,I za'k' ona o pOJ
VIZ; ta l,n,ž e.
CIS. 501 ř. z. jetSt ,osoba poškoz
'
: s m1ouve ze dne 23. pro.sin~ce 1917
_
ustanovení § 364 druhý -odst, ena prov;ozem silostmje 'č ís. 14410
zemku sá
d
' avec obc. zak nepředpo'kl' d' b
.
,m sousea o'btěžoval stači, čini tak I,' '. a a, y v,lastnik pon'k
z~,;;ru ~';:'t,:,!,kuohl:edTIě uživá~i poz~mku 'v p~ávn~ e tl os:,ha, je-li s v1aslT
' ezule souseda čís. 14409
III pomeru a užívajic po'.

v

li

uzem~?:,
~:s!a?ovení
čís. 3
'J'Uns~lkic.nJ
normy-čl.číHI.
8. 14544

zéÍ!k. c:s
~í 161/21 tSb. z. a n. platí i pr 'b
Jdel! o s I
. '
o "' or
.' m ouv~ mezi tuzemcem a cizi:nc
.
,
1 pro 'posouzellI právních důsledků,
dl en;, ~est P?Uzltl tuzemského práva
.
pro enI te ktere strany čís. 14649
y

řízeni

Ucastnik
... t bYV nesporného
ce _ ezn~, viz běžný
U

' , ' říz e TI' (§ 6

'VIZ nes p.Q r fl. e
účet

,1

••

zák.

čís.

'
.
100/31).

Uhraž~!a~ exekuce viz e x e. k u c e
listina viz dra'žba vnllc~n'
.
Uloženi na soudě viz s 1-o
a :ll e m o VIt o sti.
Úntl,'
zenl na so"udě
v

'úmr'lli:. opatrovance
s m Jo
VIZ

•

II V a.
(poručence)

.

nař. čís.

eeny
iČ í s. 14115.
při parcelním
pachtu podle §§ 5 (2), 6 lze jednati v řízení nesporném podle
§ 12 uvedeného vládního naří,zeuí jeu onámítkách propachtovatelových
14758. zemědělské půdy ,podle § 7 jest počítati zpachtované pozemky,
výměry
jež pachtýřem byly ponechány v podpaohtu, třebaže ponechání v podpachtu
bylo určeno Státním pozemkovým úřadem čís. 14346.

'čdoí s.

vl. nař. čís. 272/34 sb, z, a n,:
§ 4: právní dů,sle.dky toho, neobsahuje-li pachtýřův dopis náležitostí uvedených v poslední větě prvého odstavce § 4 čí IS. 14442.

vl. nař_ čís. 39/35 sb. z. a n.:

Y

y,

ě ě

PoU~?v'ť,I ustanovení dvorského de-

z~mestnanec (prodavač) V ;rod~" t s : z. s. Cl s. 14514.
mm Y'0n;lOc~íkem a vztahuljíPse n~~e 'ř~~a~u ve" velkém i m~t1ém jest obchodbe,Ui'kOllV pře~pisy nařízení bý~alé6~s~a~~kO~";ho olS':llho~inn.é pracovní
us e o mm. financí z.e dne
. cer,vna 191.1 -cIS. 44236 čÍs. 14521

19

."

smlouvě

účet

vyhaveno rozkladu, se staJ.o pravopi
dnve ne.ž usnesení jímž b
ve s':1
§ 1 í s. 14751.
a nym, Je porušením
'povinn Y tO
ys1u
na nahradu
'
OS 1
b 1
svk ody zpusobené
v trestním
•

o dilo je úplat,a dodatečně u}ednána tím, že podni'katel zaslal
objednateli, jenž jej uznal a ;vyúčtovanou cenu bezvýhradně zaplatH;
pro omyl, který se podníkateli při vyúčtování příhodil, lze tako'vé ujednání
úplaty napadati jen za předpokladu § 871 a násl. ,obč. zák. čís. 14096.
úprava pachtovného
i zem d ls k Ý c hpa chl ech (vt
164/33
a daL): opráv-nění pachtýře, Domáhati se úpravy pachtovného, není dotčeno
vnucenou sprá'Vou pachtovních práv čís. 14081.
námitky zkrácení ,nad polovici ceny nelze se dovolávati čís. 14543.
§ 1: podpachtýř jest oprávněn žádati úpravu pachtov,ného podle vl. nař.
čís. 164/33 jen na svém smluvníku (pachtýři) čís. 14124.
§ 2 (I): měnovOU doložku ,nelze považovatí z,a ujednaný ,působ výpočtu

ve

§ 68 ex. ř., že si výkonný orgán
.
pO'~~n?
soudu čís. 14296.
na Jeho odpor proti vyklizení nev ž' d

ne-zan'Id
opalro,vnického soudu, jde~Ji o dO'~o~če~!'~tro~nictvi a' veškerá působnost
~~;a~c~~a, ježne,lze přerušiti beze zřej~~d~~n~ započ~tého za ží,vola opaÚ ad
.IC CI s. 14402.
s o y pozustalosti po případě
p ce VIZ 'stížnost
k
'
1?padek viz: ko,nkur v onkursním řízení.
Up1ata zakázaná VIZ
. och
S.
r a 'n a n á 'j e m c ů.

exekučního

propachtoval-Ii vnucený správce za souhlasu
soudu pachtované
pozemky dosavadnímu
i na rok 1935/36, došlo tím k prodloužení
(obnovení) pachtov;ního pom""u mezí dosavadním pachtýřem a vlastníkem
podle § 1 vL nal. ze dne 8.
1935
39 sb. z. a n.

pozemků

'paohtýři

března

čís.

čís.

14548.

úraz viz automolbiIový Zá,k,on, náhrada š'kndy.
úrazové pojištění dělnické viz .p o'j i š tě.Jl í ',1 r a z 'Ů v é.
Určovací návrh mezitímnl: mezítímní určovaCÍ návrh, týkající se "dolarové do-

přípustný, měla-li

rozřešena

něm
němž

rozholdnutím '"
ložky", pojaté do smlouvy nájemní, jest
!býti
nejen otáJ:ka nároku na zaplacení nájemného pro spor, v
byl návrh učinčn, n.ýbrž i pro Ibudoucně splatné nájemné čís. 14304.
žaloba viz ž a,l o b a u [' Č o v a c í.
úřad
pozemkový
o zem k ° v á neby,la-li
r e for m a.
_ katastrá1ni: viz
lllenÍop ,nezákonností,
zjištěna lpodle situaoního plánu civilního geometra, n-ybrž pnd1e údajů sdě
lených ,k!atastrá:lním úřadem; odchy;lný údaj civilního geometra není
ještě .důkazem nesprávlnosti sdNení katastrálního úiiadu čís. 14125.

výměra oceňovaných pozemků

úředník statkový viz s t a t k o v í ú ř e d 'n í c i.

_ státní, železniční v,iz z a m ě ;s t.ll a 'n e c ,s. tát n í, ž e ,\ e Z nič II í.
_ _ jinak viz zaměst1ianci.
úschova sondol: soudní z1l1mz výplaty POji,t>lé jistiny ne,ní dotčen jejím s,luzením

soudně

na
soud
čís. 14128.
nárok
povinného
na vydání pO'jistek
uschovaných muže býtí zahaven
jen po.dle § 295 ex.
lím je vykonáno zabarvení nároku na vydání pojistek
nejen proti soudu, jenž má Ipajístky v úschově, nýbrž i protí pojíšťovnám:
zabavení ;uMoku na výplatu pojistek (zabavení pohledávek z -pojistek plynoucích) :lze, 'pokud tyto jsou v soudní
provésti jen 'podle § 294
ex. ř. zákazem pojišt'ovnám, a'by dlužníku platily ,č í,s. 14342.
us.tanovení §§ 970, 970 c)
zák. se vztahuje na majitele garáží,
po žívnostensku vO'zidla na
dobu do úschovy
14479.

Ť.;

příjímají

,obč.

úsohově,

přechodnou

čís.

kteří

1182
1183

Usnesení soudní: d o r ll- Č e fl í v,jz tam ž e.
~ 1h ů t a k op r a v fl é m II pro st ř e d k II viz ta rn že.
stížnos't viz tamže.
Úsporná opatření personální (zák. čís. 204-/32):
§ 23: »veřejnoprávními korporacemi« jsou i obce; pokud jde o úpravu pla~
tových poměrů pod-Ie tohoto zákona, nezáleží na tom, že služelbní poměr zaměstlnancuv .k obci se zakládá ,na soukromé sml.ouvě čís. 14825.
v pe'něžnictví ,(.zák. čís. 54)32 sb. z. a n.) viz banky, zaměst_
nanci bank (peněžníCh ústavů), spof"itelen.

vznésti proti postupníku, i kd yz' po postu""u
1-'
uznal dluh

konkursního řízení: o poř-adí nároku správce konkulsní podstaty na -náhradu
útrat zpeněžení a rozdělení zvláštní podstaty ;platí prvlní odsta-vec a niko.Jiv
druhý odstavec § 52 konk ř. čf s. 14136.
na útmtov-ou pohledáevku správce' konkursní podstaty nevztahují se ustanovení § 172 posl. odst. ex. ř. a §§ 210 a 2111 posl. odst. ex. Ť.; mzho-dnutí
kO'11kursnJiho komi'saře ve smyslu § 50 odst. 3 konk. 'ř. má býti vyžádáno
ex e k 1.1 ční m ,s o ll- dem p"řed vydáním rozvrhového usnesení čís. 14310.
ustanovení § 50 odst. 3 ko-nk. Ť. vztahuje se i na útratové pohledávky správce
konkursní- podstaty, která s exekučním prodejeme a rozvrhov}rm řízením nesouvisí 'Č í s. 14310.
slehnutí (§ 167 ob:č. zák) viiZ ex e k u cen a p'l a ty.
sporu: útratový nárok může býti již p,řed přisouzením Mrat předmětem právIlích jednání čís. 14307.
trestniho řízení viz smí r, stá t.
Uvedení v omyl viz o myl.
Uznání: rozsudek pro uznání viz tamže.
dluhu (s;p,ol,e:čenstvem) viz spoJe·če.nstvo v)rrOb'IlÍ a ho..:
sp'odárské (valná h'ro-mada).
uznání jest smlouvou, ,od ~níž ne.]ze jednostl"anně ustoupiti čís. 14209.
upustí-li vypovídaná strana od 'námitek, uzná'vá tím :nárok, jejž proti ní ClilI
strana vypovídající a Jest -k -návrhu této učiněnému při ústním j,ednání vynésti mzsudek pro uznání (§§ 395 a 572 c. ř. s.) oČ í s. 14253.
námitky proti pohledávce ze splátkového Obohodu, jichž se dlužník nemůže
účinně vzdáti podle § 4 zák. .o splátko o-bch. čÍs. 70/96 ř. zák, může dlužník

jako jeho po-

hledávku
č i s; 1.4453.ve smrs1u § 1497
uznáním pohledavky
., , obč . zák. jest I žádost dlužníkova, by
, .. t e1 poshověl pla-cem dluhu
CI
.,
k s.
. 14487.
mu ven
otcovství viz otec nemanzels' y.

-

p r a v a pod 1e §§ 84 85 c. ř. s,

i~~';á_1i V~~á:~aiící věřitel ex~kuč?í n'ávr,h po~ býva;~"! )mér:2~3kupe
á1ni'

Vada

ústav peněžní viz peněžní ústav.

pensijní všeobecný viz pojištění pensijní.
Ustoupení od smlouvy (§§ 918 a násl.) viz sml o II v a.
Ústfedna viz f i '1 i á I :k a.
Usus fructus viz p 'o ž í v a Cíp r á v o.
Ušlý výdělek viz náhrada škody (§ 1325 obč. zák).
útraty: pf i r Oz v r 11 ll. fl e i v y š š í h.Q pod a ,n i vjz dra ž h a v n II cen á n cmovitosti (§ 21,6 posl. .odst. ex. ř.).
o d m ě II a a d v o kát a viz a d v o kát.
Odporuje-rli se rozhodnutí ve věci hlavní) lze výrok o útratách :napadnouti
.ieo odvoláním :č í s. 14267.
útratový nárok může býti již -před přisouzením útrat předmětem právních
jednádi čf s. 14307.
útraty odvolacího ,řízení nelze podřaditi pod útraty směnečného platebního
přík,azu, jenž iby byl titutem !}Jo-dle § 1 čís. 2 ex. ř. zla podmínek § 371 čís. 2
ex. ř. pro povolení IZajišt'ovací exekuce čís. 14575.
při ro~hodová,ní -o diplomatic-ké záležitosti podané podle čt 18 haagské konvence o vyhlášení vykonatelnosti soudního rozhodnutí, odsuzujícího žall1'jící
stranu
(nebo intervenienta) k placení útrat, rozhodují jen předpisy čl. 18
9
a 1 této konvence a nepřkházejí v úvahu ustanovení §§ 2 a 3 čl. IX. zákona ,čís. 23/28 sb. z. a ·n. čís. 14578.
exekuce: podleh-nuvšímu poddlužníku, i když jím jest stát, jest uložiti náhradu úspěšného dovolacího rekursu vyma'hajícího věřitele čís. 14080.
exekuce
ex. ,ř.). berní viz dra ž b a V 'fl u c e -ll á fl e m o ev i t o s ti (§ 2'16 posl. odst.

svůj

jde jen 'o nes.prá~,~é ozn~čem, Jez lze vzdy o stra-nl
řízení viz klid rlZenl.
zboží viz správa pr-o vady.

Vadlumhromada
viz- dražba
(§ 155 spolku
ex. ř.). viz
Valná
družstva,
s pod á řs k é, Slp o 1e k.
Valorisace viz mě:ll a.

Vánoční

remunerace viz r

1

ředmětem

t'

ym,

c 1 s.

společenstvo v~rrohní

emu'~ e r ,a c e.,

Ok '

a

h~

exekuce; exe-

Várečné právo: spojené .s nem,ovlt?,sh nen~ta§n~~t: ~~~ Pa dal. předpokládá právo
ku ce na »jiná ma]etkova pravf«~ po . ~t 1 é a pien'ositelné_ tedy ve
aspoň co do výk?~y sa.m?~ta ne ZCIZl ,e -ll
,

prospěch

třetí osoby zpenezltBlule C.l S .•14,376. n sením okresního soudu, oddělení pro
Vázanost
soud~:sp.,ory,.
i odvo},ac~ s~'uld Je v~~~~~~~ ~e příslušným k jednání o ža).obě je
pracovm
11~Z ~ Y o TOZ., "
'
spotné oddelel11 teh'O-z soudu. SI~.~ 14791.,
a srážce (§ 431 tr. :zák) jest
výrok tl"estní-ho soudu ~ zaylf~en} ~~lovan:~'l"~dU škody ať jde o poškození
směrodatným pro ul~latnov"a,~1 na1"O u na
,
na těle nebo pa ,m~Jetk~ Cl s. 141~9·ř. s. ani o zmatek podle § 47~ čís. 9
ne1de o pOnlSe~ll predpl~u § ~16 c. d"'Jr '(výrok) iiného znění, než lak hyl
,v 'roku 'rozsudku ústně proc. ř. s., vydal-lI soud plsemne rozsu --:'
ústně prohlášen,
o- p'ctatrdnoŤu
vyhotov'ení rozsudku nahlášeného
a 'v~dašlo-li
ta by,la
o a ecv~~SPIap~~~~~né~
e v
pravena

čís.

14357.

,

.

dc'

latňovaný

'll

nárok ve smyslu

přenechal-li s.právce kO'nkursl11 po~staJl u~a S/p~nlní nároku procesní soudce

Ufa,

§ "6 konk.
'řá~u, hm,
j,est poku
ve .sdPofn~
vázán
usnesemm
Olme ne veyhovul'e

'~ředpisům

'konkursního

,řádu

Cl s. 14437.
",
"vlOim aktem, jímž vy-sloveno vě~ne
pok'Jd
je soud vwzam p~~vo-pIatny~ :P~~VkY
z majetku
dřívějšíhO' vlastnlka
ručení nemovitosti za Qns,lusnou cas
a
, .

Sn~~~ovJ,,~t~tS~á~i~' r~~t~O,cin. u.~ím

úrarzové
kový úraz; rozhodnu t 1 Je']l o t om l' est
důchodu 'poj1štělnc-i čís: 14749.

pojišťovny dělnické,
spatřovati

viz též dá v k a z m aj e t,ku,
Vazba: důvodem 'pro zrušení v~?y p-od,le § 365 ex.
.",
dlužník přiljímati potmvu Cl s. 14513.
Vedlejší intervence .viz i 'n t e rve n C e ve dle] s 1.
závazky viz utraty.

ř.

i ve

že

jdeú~a!~~~~

vyměřeTI!

neni, odpírá-li

UVězněný

závOdvizfiliá~k~., . ' , odle .1037,1041obč.zák.!sene~
Vers;o múže
Ďl remdoma:hah
(§, 10~1 naObC
~a:k.)d·
pro~~dl dílo bez platného usnesem
O'b· Cl'
po ll!,·~~~;f~~te~y·
,
olbce čís. 14660.
V ' . , nemo"~'ce viz 'n e moc nic e.
b 1 d .
erelna
~ll společnost viz s p o le 'c n o s t ,.er'eJ·ná o c 10 nI.
obchodní
Veřejné

knihy viz ,k n ih a p o zem k ov á.
.
.
. dra z'
'b a v.n u ~c e. ná nemovitostI.
orgán VIiZ
bagatelní v~z n~p-atr.ne vecl. ,
feriá1ní viz prazdnlny soudnl.
kostelní viz far á ř.

'
Veřejný
Věci
~
~

1185
1184
Věcná nepříslušnost

viz pří s 1 II Š II o s t.
Věřitel hypotekámí viz h y pot é k a, dra ž b a v,n II cell á n e Ol o v j t o s t i.
pozůstalostní viz p o z JÍ s t a 1 ·0 s t.
vymáhající viz e x e Je II C e.
Vklad knihovní viz 'k ,n i h o v fl í v'k 1a d.
společenstevní (zák. čís. 70/73 ř. z.) viz s P o.r e č e II s t v
'
b '
hospodá.řské.
o vyro nI a
vklad, jehož vydání je vázáno na ,povolení soudu může býti vyd 'n jen na
zák~ad~ sou~n~~o u.snesení 0Ratře~ého mimo jiné '!podpisem soudc~; neznalosh teto naJezltastJ ,se nemuze nikdo omlouvati či s. 14612
Vkladní ,krúžka viz .Je:ll í ž k a v,k I a d TI í.
.
Vlastnictví: i m.i~ e viz s o II s e dsk é p r á v Q.
,fl ah y tJ Jeh o: pře v o .cl e 'ID viz pře vod v I a s t 'll i c tví.
vydržením viz vydržení.
-, jinak viz TI aby t í v,1 a s t -n i c tví.
nahrad'a, ško.dy p,n~dolová:?ím viz hory.
s'~ o 1 u v I a s tni c tv 1 VIZ S pot e cen s tví s t a t k Ů
:' y hra Ga v 1a s t'll i c tví viz t a rn 'ž e,
'
Z a I o.b a, z á p Ůylf č,í, :k.o 'n f e s o r:ll í, p-.o dl e § 372 o. z. vdz tam ž e
VI~5tnIctVl Iz: pre.vestl 1 k movitým věcem stiženým exekučním zásta~.ním
pravem; 'nevedel-h .nabyvatel o exekuóním právu zástav.ním
n ' r ·eh
,neznalosty zav1n.ěna hrubou ne?balostí, nahývá úpJného vlastni~tvtll1~~zllež~
na tom, ;ze 5; ~ro~'atel dopustl) trestného činu 'č í s. 14199.
'
n a tur a,J n I VIZ Z a lob a z ap ů r č í, p'Ů d ,t e § 372. 'Ů Z
Vnucená dražba viz dra ž h a 'V.n U c e ln á.
. .
správa viz správa vnucená.
Vnucené zřizení zástavního práva viz ex e k u c e (§§ 87 a násl. ex. ř.).
propachtování viz spr á v a v n II c e, n á.
Voda: ,jde-Ii o ochr~nu po.?:ěnl ~yze soukron;oprávních, jsou příslušné k p:ro~ednáJní
a rozhodnuti rozepn o moh 5'Ůudy, trebas věc souvisí se svádění veřejnl>
vody; ustanovení .§§ 75. a 87 mo,,.r.. zel?, ~~'~ona z:. dne 28. srpna 18~O čís.
z. z. mor. 'Vzt.ahule se Jen ma veCI, tyka]ICl se uZlvá·ní, svádění nebo ,hrazeni
v,ody~ pokudy JSOU upraveny vodním zákonem čís. 14134.
.
vo~~l'I~ druzstvem, ve smyslu vodního záko.na jsou jen družstva utvořená
k ucelum uvedenym taxativně v § 53 vod. zák. čÍs 93/1869
v § 52 mor. vod. zák čís. 65/70 z. z. mor. ,č í.5. 14640.
r. z., resp-.
V~chno.t .(§ 1045 o. z.): neni jí opatrovnický soud či s. 1442~
Vseobecna verejná nemocnice viz .fl e moc II I ce·.
.
V~tup do ,sporu .viz změn a ža.lo!b y.
V~obecny p~~1jní ústav viz .po ji št ěn í pen si j II í.
Vule posledru Vl'Z :p o říz en í po sI e,d n í.
Vrbavova~í žal?ba viz ž ,a 1 o h a po.d rl e § 37 ex. ř.
Vybo!y, zavod:n~ viz z á V'O ti '11 í V Ý bor y.
Vybram pohledavky viz p -řl k á Z á n Í p O hle rl á V k Y k v y b rán í.
Vydaná směnka viz smě n k a.
.
Výdělek ušlý viz n á hra d a š k o d y (§ 1325 o z)
Vydražitel viz dra ž b a.
. ..
Vydržení:, drž~:n! p'ředch~zího pac!ltýťe nem~že sio započítati, kdo nevstoupit ,do
pach!ovnIl30 pomeru, lIzavreneho s predchudcem, nýbrž stal se pachtý,řem
lna zak,I~~e samostatne pachtovní smlou,vy, kterou s ním uzavřel mWJ'Hel poc
zemku Cl S. 14079.
Vyhlášerú konkursu viz k o n k u r s
Výhoda nedovolená viz k o oU 1< u r
Vyhoštění viz 'o b e c, n á hra d a š k d y.
Výhrada Vl~stnictví: pO'~u:d úmluvo'~ .o '1?ostU!PU pohledávky i s výhradou vlastnictví
k pr?:~a.ne, ~e,cl by-l zaJ.oze.n Jen titul pro prevod vyhraženého vlastnictví
k za]lstem CI s. 14122.
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by,la-li prodána věc (motocykl) s výhradou vlastnického práva a kupitel dal ža,lohci - pro dateli - na místo placení iboží odcizené, jest
dání to podle § 879 čís. 1 obč. zák. nicotné a nemělo účinku zaplacení,
věděl-li prodatel o původu zboží nebo bylo-li proň Zlboží to podezřelé
či s. 14178.
účinek výhrady práva vlastnického, byla-Ii věc prodaná s touto výhradou exekučně prodána a v~rtěžek byl vydán vě,řiteli, 'pro jehož poh.ledávku věc byla zabavena čís. 14476.
přeměnou pohledáv'ky na zaplacení 'kupní ceny v pohledávku ze zápůjčky zaniká prodatelava výhrada vlastnictví, nebyl-li stanoven opak
či s. 14531.
k převodu práv z výhrady práva vlastnického stačí odevzdání prohlášením podle § 428 obč. zák. čís. 14698.
v žalobě rprod'atele na vrácení věci prodané s výhradou pláva vl~~t
nického jest spatřovati, není-li jiné úmluvy, -ustoulPeni od smlouvy; UCInek zpětvzetí žaloby čís. 14734.
kupitel věci koupené s výhrad.ou práva vlastnického pro prodavatele
nemúže býti o.dsouzen k vrácení věci té prodateli, byla-li p'ocLle § 140
ex. ř. věc ta popsána a odha,drnuta jako příslušenství nemovitosti, ,aniž
byla vyloučena z dražebního řízení o nemo-vitosti čís. 14769.
Výchova dítěte (§ 142 obč. zák.) viz dít ě man ž e J s k é, .n e man žel s ok é.
Vyjevovací přísaha viz p ř ís ah a vyj e v o v a c í.
Výkaz nedoplatků viz dražba v.o,ucená nemovitosti (§ 2tD ex. L).
Vyklizení viz smlouva nájemní (§ 1109 o. z.), ža,loba zápůrčí.
Vykonatelnost: nárok na náhradu škody přiznaný žalobci jen co do dů~odu a ne
co do výše, není ,vykonatelnou pohledá~k~? 'vev,smyslu § 9. zak. .~e dne
27. března 1931 ús. 64 sb. z. a n. (odpurclho radu), pokuu se tyce § 8
odp. řádu ze dne 10. prosince 1914 čís. 337 r. z. čís. 14071.
cizozemského exekučního titulu viz e.x e k u c e (§ 80 č í ,s, 2).
Vykonavatel poslední vůle: jest oprávněn navrhnouti, aby p.ozůstalostní 50ud y~sta
novil správce pozůstalosti, a :podati rekurs do usnesení, jímž ?yla sver~na
správa pozůstalosti dědici, jenž podle jeho ;ná',zoru neby:l povolan zustavltelem poslední vůle z,a, dědice čís. 14305.
Vyloučení věci z exekuce viz ex e k u c e (§ 251 ex. ř.).
Vylučovací žaloba viz ž a1 o:b a pod I e § 37 ex. ř.
Výmaz ,práva zástavního viz z á s t 'a V.fl i P r á v o.
Vymáhající věřitel viz e x e k u c e.
Výměnek: při rozv'rhu nejv. podání viz ~raž.ba v,nucena .nemo.
vitosti (§§ 216 posl. odst., 22,7 ex. r.).
.
zřídil-li spoluvlastník ne~o~itosti be~, so~hlasu, druhé~lO ~poluv,la~tn.1.ka, vJ;"'měnek i na částech, k mmz mu .nepnsluselo vyhradne pravo ,5 t;lml nakladati jde v příčině těchto částí o absolutní neplatnost zHze'11í vymenku s hlediska hmotně-právního č í 6. 14362.
Výminka v;iz p'Ů dmi n k a.
Vynález vilz pat e .fl t.
Vynaloženi náldadu (§ 1042 obč. zák.) viz n á k 1 ad.
Výpověd' z nájmu: I.h ft t y. vi~ I h ft t a.
,.
,
_
_
s vol e n I k 'll 1 VIZ och r a.fl a na Je m c u.
námitkami proti mimosoudní výpovědi zaha'JuJe se sporné řízem;.
upustí-li vypovídaná strana od 'námitek, u,znáv~. tíym, nárok~. j~jž ~rot.i nt
ČÍlnÍ stmna vypovídající a jest k návrhu teto uctnenemu pn ustmm Jednáni vynésti rozsudek pro uznání (§§ 395 a 572 c. ř. s.) čís. 14253.
právní poměr -v příčině domovnické~o ,bytu ~elz~ zru~iti příka::em podle
§ 567 c. ř. s., i kdyby byl domovmcky pomer ulednan na utCltou dobu
či s. 14332.
75
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1186
1187
kdy opravňuje držha služebnosti (práva požÍvaciho) -k
jemní smlouvy čís. 14464.

výpovědi

ná-

vyjmul-li zákon ze své ochrany jen část jednotného nájemního před
mětu, 1l1elze dáti vol II o II výpověď ani z vyj m II t é č á s t i a II i
z cel k II čís. 14465.
'
zápůjčky: žaloba nahražuje výpověď (zápůjčky), jen stanoví-li výpověď
dobu plnění, nikoliv, má-li se teprve v)'povédi zrušiti právní poměr sám
čis.14177.

ze služebního poměru: ob cll o d II í hop o moc TI í k a viz ob c 11 o d TI í
pomocník
- , soukromého zaměstnance (zák. čís. 154/34 sb. z. a n.) viz
z a m ěs tn an e c soukro m ý.
jinak viz sml o II v a s I II Ž e b ,n í.

Výrobní a

hospodářské společenstvo

viz s p o ,I e č e TI s t v o výr o b·n í a h o _

spodářské.

Vyrovnáni: zahájení vyrovnacího řízení rnemá vlivu ,na neSlpl:něné smlouvy' k vý'
kladu § 1447 ohč. zák. či s. 14725.
sprarvením knihovního :zázmamu práva zástavního k zajištění peněžité pohledávky nabý,vá se knihovního práva s účinkem od chvíle, kdy byla podána
žádost ,o záznam a vzni'lm I}Jro opráv:něného oddělné právo podmíněné spravením záznamu, kterého se vyrovnací řízení ·nedotýká a které .lze přivésti
po spravení k platnosti i za trvání vyrov,na:dho řízení čís. 14589'.
vy r o V.fl a c í s o II d je příslušný povoliti exekuci podle výpisu ze seznamu
'Přihlášek ve vyro-: lIacím řízení 'č í s. 14333.

vyr.

řád čís.

337/14

ř.

zák.:

§ 47: slova »to, co splněno ,na základě neplatné úmluvy, .. « jest pojímati
ve smyslu užším a je rozuměti pIll ě II í m jen to, c.o !by.lo plněno s 'k II teč II ě na po hle d á v k ll, Ihuď placením ve smyslu § 1412 obč. zák.
nebo dáním na místě placení (§ 1414 obč. zák.), nelze však za plnění
v tomto smyslu pokládati zřízení práva zástavního, byť se stalo v důsledkLl
pl!1ění smluvního závazku uloženého dohodou nicotnou podle § 47 vyr. ř.
c1s.14300.
§ 57: Dlbživnuti celé vyroV1nací pohledávky nastává již tím, že dlužník nesplinil včas a plně potvrzené vyrovnáni; exekuční zabavení polhledáv,ky obživlé podle § 57 vyr. ř. vztahuje se na celou pohledávku, ne!byla~li exekuce
obmezena na ,část, nebo nedal..,Jj vyrovnací věřitel - povinný - jasně najevo
ještě před jejím zabavením, ze se obmezuje na její vyrovnací část. čís, 14280.

vyr.

řád čís.

64/31 sb. z. a n.:

§ 12: po z.ahájení vyrov:nacího -řízeni na dlužníkovo jmění je exekuce sice
podle § 12 vyr. ,řádu nepřípustná, avšak k této překážce nemůže hleděti rekursní soud, jde-li o rekurs, jejž jest odmítnouti proto, že b)'ll podán opožděně čís. 14736.
§ 13: přiznáním hlasovacího práva ve vymvnacím řízení pro celou pohledávku nez'aniklo věřitelovo právo na oddělené uspokojení čís. 14182.
'Právo věřitelů na oddělené uspokojení ,nezanil5:á již tím že věřitelé ti "přihlásili své pohledávky i j3Jko osohní vyrovnací věřitelé Čís. 14358.
'
§ 14: spravením knihov-ního záz,namu práva zástavního k za}ištění peněžité
pohledávky nabývá se :knihovnll10 práva s účinkem od chvíle, kdy bYlla podána žádost o záznam a vzniká pro -opráv;něné:ho oddě.1né právo podmí!něné
spravením záznamu, kterého se vyr.ovnací řízení nedotýká a které lze při
vésti po Sjpravení k platnosti i za trvání vyrovnacího řízení čís. 14589.
§ 21: kdo p.řevzal proti bance spoludlužnický závazek za dluh osoby které,
na kr1,tí svého dluhu II 'ní odevzdal před tím svůj směnečný 'akcept, ~zav-řel

pak vyrov:nání, jest povinen zaplatiti vyrovulací kvotu jednak z částky za
kterou převzal spoludlužnický závazek, jednak z částky, uv.edené lna jeho
směnečném akceptu, odevzdaném bance k tomu účelu, aby se z hotovosti
na tento 'a,kcept vyplacené zaplati,l dluh, zajištěný spoludluŽflickým zá:vazkem či s. 14168.
platí i pro ručite:le, kteří jsou povinni platiti solidárně s dlužníkem, a o takovém dluhu, na který dlužník vydal ještě před zahájením vyrovnacího řízení
směnku splatno-u teprve za řízení vyrovnacího- čís. 14455.
kdo přistoupil Jako mkojmí a plátce k vyrovnání, ručí jednotlivým vyrovnacím věřiteltlm až do výše převzatého zá\~azku 'v poměru Ik 'jej-ich pohle.
dáv,kám čís. 14481.
§ 23: věřitel nemůže svoji vzájemnou pohledávku, jež má býti z-aplacena
pod,le vyrovnáll1í teprve v budoucnosti (do určitého dne), započítati 'na splatnou pohledáv,ku vyrovnacího dluž,nika, jež tomuto vznikla až 'Po zahájení
vyrovnacího řízení -č í s. 14687.
§ 43 (4): právo věřitelů -na oddě'l:né uspokojení neZlaniká již tím, že věřitelé
ti rpřihl:ási1i -své pohledávky i jako osobní vyrov.nací věřitelé čís. 14358.
§ 47: přiznáním h1asova,cího práva ve vyrovnacím řízení pro celou pohledávku ,nezaniklo věfite.lovo právo .na ,oddělené uspokojení čís. 14182,.
§ 63: ustanovení § 67 vyr. ,ř. nelze použíti při vedení exekuce na základě
exekučního titulu podle § 63 vyr. ř.; vymáhající věNtel má -na vůli vésti exekuci buď :na základě exekUlčniho titulu podle § 63 vyr. ř. ,aneb následkem
obživnutí pohledávky -podle § 67 vyr. ř. podle :původnIho Tl'a cetou pŮlvodní
pohledávku znějícího exekučního, titulu čís. 14141.
neobsahuje-1i exekuční titul podle § 63 vyr. ř. závazek k placení úroků ode
dne dospělosti ·nezapla,cených splátek, nelze exekuci k vydobyti úroků pov,Q,Hti, byf i vymáhající věNtel měl podle ;hmotného prá'va .na ně nárok čís.
14141.
v y r o IV 'll a c í s o u d je příslušný povoliti exekuci podte výpisu ze seznamu
přihlášek ve vyr:ovnacím řízeni čís. 14333.
povolení exekuce 'nebrání, že k exekl1ónímu návrhu nebylo připojeno jako
příloha (§ 54 ex . .'ř.) pravopIatné usnesení soudní o potvrzení vyrovnám,
:když tato skutečnost byla soudu vyřizujícímu ex,ekuční návrh odjinud známa
č i s. 14<í04.
§ 67: ustanovení § 67 vyr. ř. n.elze pcužíti _při vedení exekuce na zá'ldadě
exekučního titulu podle § 63 vyr. ř.; pro vedení exekuce- ,podle § 63 vymáhající věřitel má na viUi vésti exekuoi buď na zákIadě exekučního titulu podle
§ 63 vyr. ř. aneb ,následkem obživnutí pohledávky podle § 67 vyr. ř. podle
pflvodního na celou původní pohledávkU znějícího exekučnÍ'ho titulu čís.
14141.
kóo přeVlzal proti ,bance spolud-Iužnický záv.azek za dluh osoby, které na
krytí svého dluhu u <!lí odevzdal před tím svůj směnečný akcept, uzavřel pak
vyrovnání, jest povinen zaplaNti vyrov.nací k'Votu jednak z částky, za kteúou
převzal spoludluž.nický z-avazek jednak z částky uvedené na jeho směnečném
akceptu., odevzdaném bance k tomu účelu, hy se z hotovosti na tento akcept
vyplacené zaplatil dluh, zajištěný spoludlužnkkým závazkem čí 5. 14168.
částka zaslaná vyrovnadm dlužmKem vyrovnacímu věřiteli před splatností
splátky na vyrovnací k!votu bez lakéhokolrj,v určení, -nemusí býti nutně započtena na tuto splátku čís. 14418.
vyrovnací dlužník muže se z.avázati, že bude platiti na vyrovnání \pohledávek věřitelů už před pravoplat.ností _soudního potvrzení vyrovnání; nesplní-li takovéto splátky vóas, nastávají účinky § 67 vyr. řádu čís. 14732.
Vyrovnáni nucené \Tiz ko;nkurs (§ 142 ikonko ř.).
Výsadní zástavní právo viz dražba vnucená rnemovitosti (§ 2,16 ex. ř.).
Vysazení z práce: »vysazením z práce« rozumí se všeobecně přerušení pracqv,ního
poměru bez nároku na mzdu; byJ-li zaměstnaJnec vysazen proti své vflli, má
nárok na mzdu za celou dobu, co ·byl vysazen čís. 14214.
75'
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»vY5azením z ~ráce« zaniká nárok zaměstnancův na dovolenou kd ~ d ·b
po kterou zamestnanec v tom kterém fa
'
,',
yz o a,
sluvbu, dosáhl~, nebo překročiIa dobu c~oe~fe;>éVYs~~~~~e~o-~r~ce§« ~7ekO~kal
.
o obch. pom. C J s. 14369,
za .
Vyslech str~:. byla..,li jedna ze stran slyšena pod 'Přísahou v prvé storc· o ~
bkytl dr~~á svtra~a připuštěna o téže -okolnosti v- odvolací~ lfíz:e~uz~
'll e p r 15 e Z.fl e m II výslechu či s. 14260.
ni aO!
stranu v prvé stolici p.řísežně slyšenou může odvolací soud o t:
slechnou~i ,ovšem, s upozorněnÍ?1 n~ přísahu již složenou č íPs~ '~~2~b
roz~odl-1r -procesm soud usnes€mm, ze vyslechne ve sporu určit
OSObl;
ne J,a:ko svědka, nýbrž jako stranu, nelze usnesení odporova~~
st~tnym opravným prostředkem či s. 14375.
1 samo~ ucastmka (§}8 ~~k. čís. 100/31) viz nesporné řízenÍ.
~ vpod!: § ~Ol zak. Cts. 76/27 sb. z. a n. viz exekuce herní.
Vysluz~.é: ze.I e z n. z a 'ID ě s t n a n C ů viz z a ID ě s t II a ne c
.
.~ JInak VIZ pe ns e.
Vystavce směnky viz smě oll k a.
Vysvědčení v~z s ID.J o u v a s 1uže b n, ío'o c h o d ní po moc 'll í c i, z a m ě s tvv, na,nec soukro'ffi}r.
Vyssl moc viz hory.
Vyšší služby viz oh c hod n í p o moc .ll í k, 'P o i i s t 0 ,n í pell s i ; II •
V:ytěžek dražby viz dra ž lb a.
.
J
1.
Vytka (§ 196 c. ř. s.): návrh na pokračování v řízení jsoucím :kI"d
~
vd
Pre
uplynutím, zákonné 'nebo smluvené lhůty, jest odmítnout7 z ~ř~'d~lc~n,~ny k .
~~hu, odpurcovu; ne,s~,alo-l~ s~ ta,~, )de o vadnost, jež je napraven~ ~ím n:;
říz:f ,l~r:.n~~~ 1:ustIia do 1ednalll, nevytknuvši porušení předpisCt o 'klidu
v

r

v

v

,v.

•

vad viz spr á v a pro vad y.
společníka (J·eJ·kh zmocne-n·ce)·
VIZ S P o le'c n o s t pod leS 1175
o b č. zák.
u
Vyviňov~ci, d~vOdy viz a u tom ,o ,b ,j lov Ý z á k o 'no
Vyvlastn~m: .1e~t nezákŮln.~ostí, nehleděl-li soud při stanovení odškodného
odle
ze :zn~Clll?O ~yvl~stnovacího zákona ani k převodnímu poplatku ani k ~(m·'
'v.
~~usoben~ st,:elllm hospodaření na nových nemovitostech č ís~ 14610. j e
Vyzlvne. § 2 ~~k. ~ls .. 314/20 vi,z exekuce na p.Jaty.
~ v pnpade, vym~ry výživné~o j~st dovolání nepřípustné (zák. ČÍS 251. 134
~~. z'14a2 n.) 'Jen tehdy, 'Jde-h o souhlasné rozhodnutí nižších so~df.t
CI s.
79.
'
. b't·
proti rozhodnutí -soudu druhé stonce o tom komu z odi~'
dáno 'v
dítě 'do vyyc
'h,o~y a ~yZ,lVy,
'
r cu ma ustay!
Jest dovolací :rekurs p'říplistn'·
nov~~l. cl., V. ClS.v 2 ,zako~a GS. 261134 sb. z. 'a n. tu nedopadá č í/' 14386
o "vyzlv'l1;-m pozadov~nem rozloučenou manželkou pod,le § 12'f)6 bY'
zak platI co do :neiprípustnosti dovolání § 502 tře!' odst
9 c.
~ doslovu čl. I. čís. 2 zák. čís. 251/34 sb. z. a 'n č /s' r44;~ec, c. r. s.
zalo?v~u ~o.ctle § 35 ~.x. ř. nel}e, se domáhati zruŠení .n:eho z~ěn smíru
~ í ~~z;~~g~ 'Pro zmenu pomeru, na n~ž strany ve smíru neparriatovaly
-

Vyúčtování

V"

C'? hdO .yjmě-ry

v~živného

'

ze zá!kona je do:volání

při

souhlasných rozsud-

~lYs.n;~s~~~.'SoUdu vyl'oučeno, ať jde o původní výměru či pozdější zm~ny

přípystnost dovo.lání do rozhodnutí odvolacího soudu o očát v,'
d .'
povllnnosti platiti výživné čís. 14644.
pecnem nt
v ot~~ce v~m~:x výživ,ného ze zákona stanoveného v řízení nesporném
ne:mu:ze nel'~'y,ssl soud wZ'ho,dnouti and v případě § 45 zák v, 100/3.1
s:b. z. a '11. c í s. 14722.
' CIS.
'
~~imenta~í zákon (Čí~. 4/~1): vyživovací pov,i:nnost ukládá výdělečnou
c~nnost lep po:~le ~ozno~tl; Je-h manž~lka 'činna ve výdělečném· podntku manzelove, pint povmnost uloženou jí v § 92, obč. zák. (aby mau-

žela podle svých sil ve výdělku podporovala) a nemůže za to žádati
odměnu, z níž by poskytovala otci slušnou výživu čís. 14157.
skute,čnost, že v)'živou povinný dostává podporu v !nezaměstnamosti,
nedokazuje sama o sobě, že si nemůže beze své viny nalézti výděleč'nou
práci čís. 14776.
slovo »manžel« v § 2 (2) vyživ. zák. vztahu1e se také na manželku
čis.14157.

podmínka nárokU podle § 3 není splněna, když výživou povinný nepracuje jen proto, že nemůže najíti práci čís. 14797.
zajiMovací exekuci podle § 5 lze povoliti jen ohledně dávek] splatných
v jednom roce, při čemž nezáleží na tom, zda jde o dávky splatné .před
nebo po podání žaloby; počátek této jednoroční doby moino počítati
od podání žaloby, jestliže k vydobytí dáve:k, splatných pJed podáním
žaloby, byla už govolena exe:kuce podle § 6 cit zák. čís. 14179 .
předpokladem pOVlolení zajiš,ťovací exekuce podle § 5 je domáhání se
so-udniho stanovení nároku na výživu, výchovu ne:bo zaopatření, nebo
plnění z něho plynoucí; podáním žaloby o placení výživného je dán tento
předpoklad čís. 14668.
jakmile byla povolena pudle § 5 zajišťo:vací exekuce k zajištěll1í dávek
spl;atných v době kratší fOlku, mÍlže býti po:volena další exekuce podle
tohoto předpisu jen k zajištění dávek splatných ve zbývající části roku
či s. 14668.
k § 6 aUm. zák.; k povolení zajišfovací exekuce pro výživné stačí, ~e
muselo býti již jednou proti dlužníku splatné výživné exekučně vymaháno; nového prodlení jeho není třeba čís. 14726.
je-li oprávněná .osoba nesvéprávná, jest k návrhu podle § 9 oprávněn
jen poručenský Mad čís, 14263.
poručník není oprávněn k návr:hu na stíháni nemanželského otce podle
§ 8 VyžiN. zák. čís. 14263.
předpoklady pro návrh na trestní síthání pro přestupek podle § 8 vyživ.
zák.; usnesl-li se poručenský (opatrovnický) soud jen na svolení ke
stíhání výživou povi,nného podle § 9 a1im. zákona, neučiniv sám samostatného návrl1u na stíhání, není v tom nezákonnosti podle § 46 (2·)
zákona čís. 100;31 sb. z. a .11. ,č í s. 14790.
dítěte manželského: jde o ryze majetkový nárok, domáhá-li se zletilé dítě
na manželském otci zaplacení výživného za u r čit o u dohu, po kterou
se nemohlo samo, vyživov,ati čís. 14105.
stačí ..:li příjmy manželského, otce jen k tomu, by by,lo zajištěno jeho
nejnutnější živobytí, jest ho považovati za nemajetného s hlediska vyživovací povinnosti nezletiJlých dětí čís. 14172.
používala-li matka svých výdělečných příjmů 'k doplnění otcov'Y a zároveň .Je plnění své zá'konné vyživovací povinnosti k Inez1. dětem, ,nelze
nezl,. dětem upříti nárok ma náhradu tOlho, co jim bylŮ' matkou ·na V)Iživě poskytováno a co jim tak ušlo její smrtí čís. 14172.
osoba uvedená v § 143 obč. zák., jež poskytJa dítěti výživu, může žádati náhradu na tom kdo jest před ní rpovolán podle zákona .Je výživě
dítěte, nikoliv však ,~a tom, kdo jest Ik výživě povolán teprve po ní
či s. 14480.
pro 'posouzení výživovací povinnosti manželského otce (zemědělce) 'při
chází v úvahu nejen výnos majetku, nýhrž i majetek ,sám, tudíž i Jeho
hodnota či s. 14764.
dítěte nemanželského: kdo převzal alimentační závazek ,nemanželského otce
k nemanželskému dítěti, nemůže, nebylo-li to ujednáno, žádati, za snížení
v}rživného proto, že se jeho majetkové poměry zhoršily čís. 14519,
manželky: nárok nezaniká tím, že manželka, byvši soudně vyzvána, aby se
vrátiJ.a do společné domácnosti k manželi, tak neučinila čís. 14227.
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o. výžl\óné,m, požadovaném rozloučenou manželk
uk., platl co do nepřípustnostI dovo1lán'
o~ podle § 1266
v dos!ovu čl. I. čís. 2 zák. čís. 251/34 bl § 502 !r~t1 odstavec c.
skutecnost, že výživou povinn' d t ~ : z .a n .e 1 S. 14435

obč.
ř s.

<

nedokazuje sama o

čís

práci

14776.

sobě že si ~e ~ a~a pOdpor.u v nezaměstnanostI
'

m ze

eze své vmy nalézti

výdělečno~

rodič.ů:

.vyživovací pov,innost ukládá v' dělečno~'
.
činna ve výdě'ečnlm. d'~ cmnosyt Jen
vpadle maž,nasti:
obč. zák (b po. "fil II manzelove, plní povinnost
po~porov'ala) a .nemi'tže za t~ ž~Jat?1~~ze~a podle,~svých sil ve výdělku
slusnou výži,vu 'č í s. 14157
I
menu, z lllz by poskytovala otci
nemanželský
otec
,n.emá
pr~ti,
"
§ 154 obč. zák. čís. 14630. svemu nemanzelskému dítěti nárok podle

je-i1 manželka

uloženou jí v § 92

y

kdo se vzdal
nárokuPřeadpS,.sllsne
n lY' .zaokPatrení
Y podle § 154 obč. zák.
tím smírem
podle téhož
,nepozbyl
ll naro u na nutnou
.y.
. k .'
upa dl ,o
vyzlVll, Ja: mIle
d nouze čís. 14824
Vzájenmá pohledávka viz z a tp o čte ~ í.
ZahaveIÚ viz ex e k u· ce.
Zá~ový ,zákon vliz p o zem k o v á r e for m a.
Zadrzovacl ,právo: oprávněný 'podle § 471 obč ák
,kterou věc zadr,žIUJ'e exekuci na zadrY . z
mu ze vymocI pohledávku pro
. h
zenou vec i když
t
na 1:' oz, ucet 'byrI náklad učiněn' žaloba vlast "k
vet a nepatn tomu,
m a veCI podle § 37 ex. ř. tu
nema mlsta čís. 1 4 3 3 1 . '
o v

•

'y

v

,

v

"

v

v.

'

v'

§§ 970 a 970 c) obč. zák s ·
'.
..
..
.. pr1jlmajl po živll'OstenSiku voz\idla na Pfec~ovd~~~hu1t~ n~ n;a11tele g31~ází, kteří
Zaha.1
rozepře. tll á m i t Jr a h ' . .
u o II o ,uschovy ,c 1 s. 14479.
eIÚ. .tk :
h ' .
z a; ale n e r:o z e p ,ř e viz r o
Z ~ ~.r e z a
ale n á.
_ naml' ~ml proti mimosoudní vý,pověd' zl'" ;"
1 a1aJllJe se spame nzení či.s. 14263.
_ vyrovnaní viz 'Vy'rovná í '
Z'"
n .
aJem pravn! v,iz žal-o!ba urč'ovací
Za~~~t,ění ~iz smě n k a (§ 74 srn. zák).'
Zajlstovacl
exekuce vie; ex e k u c e z a J' i s· t' o'v a c J..
_ převod'
,
VIZ p:r e vod v I a s tni c tví.
Zákaz ,no\liot viz n o v oty.
zciZ~r~~~tiženi: v pozemk-ové reformě viz pozemková re-

-

u~~.~no~~ní

v

Y

7..ákaz zcizení a
ťY
"
,
čís. 191(~1. a § 2 z:1.IZ;:;;: či:.l)~g~y~t:b nemov:itosti po~le §.60 vL ~.
nost pozlvaní čís. 14757.
. z. a n. vztahuje se t :na sluzeb~a ?ernovitost, na níž jest knihovně POl)'
,"
.
zem bez 'Povolení ministerstva sociáIn' ,,~ame~an zakaz zctzení a zatí60
. z: a n., nelze. povoliti exekuci I !n~~~e~l~~lev§kla5d3evml. pnat
ra: v' čís.,.lt /
23"hoSbant
s podm' k
v
••
'
"
a zas avn
,vkladu
čís. 1432~~ OU, ze mtntsterst,vo sociální péče svolí k tomutG

zákaz zciz.e~í. a zavazení ,na nemovitosti oale § 4
. ....
z. a .ll. bmm 1 exekučnímu zcizení lnebo
ClS. 44/27 sb.
, zpalvazem, c~,zak.
I s 14398
pozna~~nání :,tátní záruky podle § 37 zák. čís 45 . " .
pů~obl lako zakaz zcizení a zavazení čís. 1432'1 /30 sb. z. a' n. nekmhovillÍ
za'k""",
"
, 'a zavazeni podle . § 42 od t 2
.~
., 66 r.lR z",;nis
Ull-'
cw.U ~CIZen}.
C1S.
/ ....... sb. z. a :n. Inent na ujmu nabyt'
, 'o
v
S •
vl. n3C4·
nkh věřitelů čís. 14321.
yrn pravum predchozí.ch knihovmůiŽe-li povinný j-aků dědic h' ti za,
' . k
'
.
za současné poznámky zákazuYa zatl::: Ja o o~lastmk nemovitosti jen
dQmáhati vnu.ceného zřízeni zástavníh I, ne.muze se vY?1á.hající věřitei
§ 350 ex. ř. čís. 14133
-o prava podle tretlho odsta,vce

Zakázaná úplata viz o ch ran a

fl

á i e m c ů.

Zákonné povinné f-UČeIÚ viz a u t o In o b i lov)' z á k o n, II á hra d a š k od Y
dra h o u, poj i š t ě II í sml II V TI í.
~ právo zástavní viz z ás t a v n í p r á voz á k o TI II é.
_ zastoupení viz o pat r o v -TI í k, P o .f II Č TI í k, z mat e Č TI 'o s t pod 1 e § 477
čís. 5 c. ř. s.
Záměna viz soutěž nekalá.
Zaměstnanec: smlouva kolektivní, s.lužební viz tamže.
rl o b a p r a c o v TI í o s m i hod i n TI t:. viz tam ž e.
d o vol e .fl á viz tam ž e.
ex e k II C e 'TI a pIa ty viz ex e k tl C e.
obecní: je po'vinen učiniti Iprohlášení podle § 23 zák. čís. 16/20 sb. z. a n.;
prohlášení to není na'hraženo úpravou 'požitků z'aměstnancových) třebaže
byla provedena podle tohoto zákona čís. 14159,
spory ze služeJbního poměru obecnich zřízenců (§ 24 zák. čís. 16/20
sb. z. a ,n.) pat,ří ,před pracovní -soudy čís. 14234.
vánoční remunerace, již vyplatila obec svým zaměstnancům sice po
dva roky, ale vždy na žádost a na základě zv.láštního usneseni obecního zastupitelstva, nestaly se trvalým požitkovým opatřením v obecním podniku a nemohli zaměstnanci počítati s výplatou remu-uerace
j<l!ko částí služebního platu čís. 14302.
usnesení obecního z,astupitelstva o vý,platě novoročného musí se státi
za j::~dmínek § 10 zák. ze dne 12. sf1pna 1921 čís. 329 sb. z. a n. čís.
14443 .
soudně

níkú

nelze uplatniti ·nárok na
14678-

zařadě.ní

do kategorie obecních

úřed-

čís.

zaměst.nanec předčasně. propuštěný

ze sJ.u~by může žádati ·na zaměst
navateli, aby mu nahradil, co vynaložil na příspěvcích sodá1ního pojištění, aby si zaohova1 výhody pojištění čís. 14681.
nepřípustnost pořadu práva pro 'nárok zam~stnance městské obce se
zvláštním statutem proti této obci na náhradu škody, vzniklé mu ne·
plněním naturálních ,požitků, na něž měl ']Jodle služební pragmati'ky ná·
wk čís. 14682-.

obce ust'anovený v hospodářském podniku ,obce (poústavu) jest obchodním pomocníkem; po,stup při zrušení jeho
služebního poměru, mělo-li podle smlouvy služební o tom, zda důvody
propuštění ve smlouvě uvedené j,sou opodstatněny, rozhodovati obecní:
zastupitelstvo- po předchozím posudku městské disciplinárni komise
k návrhu městské rady, 'byl-Ii však pro obec zatím ustanoven vládni
komisař; opráv.nění v.Jádního komisaře; práv-ní 'povaha obecní di,scipHnární komise čís. 14681.
»veřejnoprávními korporacemi« ve smyslu § 23 zákona ze dne 28. prosince 1932, čís. 204 sb. z. a n. jsou i ,obce; pokud jde o úpravu platových poměrů :podle tohoto záko-na, nezáleží na tom, že služební poměr
zaměstnancův :k. obci se zakládá na soukromé smlouvě čís. 14825.
§ 2'112 odst. 1 a 2 platového zákona čís. 103/26 sb. z. a n. platí též pro
úředníky r-eVlf11Ích bratrských pokladen; ,nárok úředníka revírní bratrské
pok~adny na Ibytné a .otopč í s. 14466.
bank, peněžních ústavu (zák. čís. 54/32 sb. z. a n.) viz též z a m ě s tn a n c i
s op o ř i tel e 11, .p e n s e.
k tomu, aby úředník byl pokládán za vedoucího úředníka podle odst. 3
čl. XXXIV se nevyžadu~e, aby měl prokuru -č í s. 14297.
úředník uvedený v odst. 3 čl. XXXV, který vystoupil ze služeb banky
k její výpovědi nebo dav sám výpověd', nemá nároku na smluvní pensi
čís. 14297.
ku provedení úsporných opatření podle čl. XXXV odst. 3 zákona ze dne
21. dubna 1932, čÍs. 54 Slb. z. a n., není povolá;n rozhodčí soud zřízený
podle odst. (5) § 17 b) čl. XXVII téhož zi/k. či s. 14381.
smluvní

hřebním

úředník

lJ92
1\93
sanovaná banka, která přidělila svého úředníka _ který nebyl II ni vedoucím úředníkem nebo prokuristou - službou jiné bance, ~ která s úi
byla sice hospodářsky spjatá podle 4. odstavce čí. XXXV, avšak přece
byla samostatným bankov'ním podnikem a nikoliv pobočkou oné banky,
nemůže
dáti tomuto úředníkovi výpověd' podle odstavce 3 čl, XXXV
či
s. 14138.

předpisem odst. 4 čl. XXXV zákona čís. 54/32 sb. z. a n. je -dáno zápodnikům, v předpisu tom aznače.ným, opráv,nění k stejným
ÚSpOf11ým opatřením a týmiž Prostře.dky, jako je dáno odstavcem 3
čl. XXXV cit. zákona sanovaným bankám, tedy též právo na zrušení
služebního poměru se zaměstnanci v něm uvedenými čís. 14778.
okresní: předpis C, na který odkazuje § 54 vyhlášky c. k moravského místo~
drži,telství ze dne 17. června 1907 čís. 64 z. z. mor., neupravúje celistvě
služební poměr cestá'řú., nýbrž sta:novÍ jen jejich povinnost a kárnou
odpovědnost; služební knížka vydaná na základě § 2,5 tohoto předpisu
vislým

nedokazuJe
14150.

ještě veřejnoprávní

ráz služebního

poměru cestáře čís.

nemocenských pojišt'o.ven: přejímací nemocenské poj,išt'ov.ně jest ponecháno
na VŮ]'i, jaké služební postavení chce svěřiti převzatému zaměstnanci;
vstupem do služeb okresní nemocenské pojišt'ovny podrobil se zaměst_
nanec
14083. všem ustanovením služebního řádu tehdy tl ní pl.atného čís.

služební

poměr úředníků

okresních nemocenských pojišt'oven jest po-

měrem soukromoprávním čís. 14083.

soudu přísluší ,právo přezkoumávati p o s fr á.n c e věc tl é discipli_
námí Hále,z,
vydaný
proti úředníku okresní nemocenské Pojišt'ovny discičís. 14083,
plinární
komisÍ

není na závadu platnosti vý·povědi zaměstnance okreSllÍ nernocenské pojišťovny usnesené na společné schůzi představe.nstva a dozorčího vy_
boru podle § '67 a) zák. čís. 221/24 ve znění vyhlášky čís. 18~/28 Sib.
z. él n. (viz nyní znění vyhlášky čís. 189/34 sb. z. a n.), že návrh nebyl
podán14472.
představeJ1.stvem, n.~rbrž je-n sta-rostou a vedoucím lÍředníkem
čis.
zá'konn)rm zástupcem okresni nemocenské POj,gfovny není její vedoucí

úředník sám o sobě a není proto oprávněn za ni jednatJ čís. 14626.
spořitelny: zrušení služebniho poměru vedoucfch úředniků sanovaných spořitelen
vy,povědí jim udělenou ve smyslu .čl. XXXV a XLIX zák. čís. 54/
32 sb. z. a n. čís. 14368.
statkový:
§ 75 náhr. z-ák. viz pozemková
-reforma (náhradový
zákon).
.
jinak viz s t a t k o v í ú ř e dní c i.
státni: p o řad p r á v a viz tam ž e.
srazí-li si stát pod!'e § 69 odst. 2 vl. nar. ClS. 15/27 sb. z. a n. a §, 150
odst. 2 platového zákona své pohledávky ta.m vytčené za zaměstnan
cem (jeho pozůstalými) admi.nistra1ivl1i cestou ze sluiebníoh (zaopatřovacích) platů zaměstnance (jeho pqzů-stalých), není omezen ustanoveními zákona čís. 314/20 sb. z. a o.; žádá-li však pro- takovou pohledávku o POvolení uhražovací neho zajišfovací e ,x e k II C i s o u dní,
platí p'řed,risy omezu~ící soudní exekuci na platy zaměstnanců; tedy
i předpisy zákona čÍs. 314/20 sb. z. a n. č i s. 14072.
železniční: zajišt'ovací exekuci podle čl. HI UVOz. zák. k ex. ř. a dvorských.
dekretů ze dnt.18. září 1786 čÍs. 577 písm. c) sb. z. s. a ze dne 24. října
1806 čís. 789 sb. z. s. lze povoliti i pro ,nárok státu proti železlúčnímu
úředníkovi na náhradu škody, způsobené zločinem zneužjtí moci úřední
a braní daru, jíž jest žel,eznkní úředník povinen nahraditi podle § 33
služebního řádtl pro. zaměstnance státních drarh čÍs. 14153.
ustanove.ním § 2 zák. čís. 330/21 sb. z. a n. došla zákonného uznání
instituce důvěrnických výborů v oboru státní správy železniční, jež byly

,
'k
''losem ministerstva železnic čís. 1060(
ustanoveny před tlmt~ za one~9v?1. uvedeným zákonem nabyl. citoyany
1920 Pres.
ze dnepreId' PlSti
c.erven~~obe~l'Č
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vs
, závazného v služebních pomerech
v

žělezničních
zaměstna~vců, čís. 14)s8t5n·anc.,
' 'd . 'elezn,cmmu zame

bez zachování postupu přede. b ezuc~,
".nnou
psane o
.
.~ , .
čí 5. 14185. ' v
' 6 rt b) služebního řádu železmc"nlch
přeložení do vysluzby p.odle S ~O r 'sJl~veno ~ třeba s účinností az po
zaměstna,nců je "nepJatne, bylO-Jl \;. vykonávání Služ-by pro chorobu _
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před up.JynutImd teto ovv
dOby c J S.
,~ lezničního zaměstnance
di služelbního porneru ze
1 o
· ,
dO kým sborem a úřad opomenu p_
nedošlo-li co o- vyp e
k dohodě mezi úřadem a uvermc 7 'nosu z 1. července Č. 106~<20
kusiti se ještě jedn?t1 o do~odu (§, 1 ~~ľ J·e výpověď bezúči,nná Cl s.
Pres.), rozhodnuv Ihned sam o vypov ,
.
"v
.J

vyp' oved
,
v' 1060/20
Pres. , •je
·h 'v ana
§ 3 zčís "5 a 17 vynosu
-C1S.
'

v
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14383.
,
, ,
d·
ministerstva žele.zmc, Jlmz by.
rozhodnutí ředitelstvl stat~1Ch ran ~ 1 ~ n do trvalé vys'lužby podle
(smJuvni) železniční zamestnanec pr.e °tZ~.'ozhodnutim správního úřadu
§'
zálkona
sb. z.zames
a :\n Sn
ve smyslu §
zákona
' soukromopráv,ním
naroku
o
, . s 14399
. ,. .
čís. 217/25 sb. z. a ll. C I . . ':·d 'je protiprávní a proto bezucllln~,
dáJni do trvalé v)lsluž:by z ~OCl Ufe llldovodu (§ 115 lit. a) až e) sluz:
není-li splněn
ehozvskt~~kove PO?~lad tO~l~vé~u zaměstnanci použila; tělesna
pragrn.), t
pn tom dra, 'a ~roNt e) odst. 3 § 115 služ. p:agrn. \ slu:
yada zamestnancova nepada ~od ..
t t- ' důvod podle ht. a) tehoz
Žební zájem),
však
s.
paragrafu (nesc'hopnost e s z
v' .

čís. 2i86j2~

13

může

1: cově

1

:akJfl~va~~ s:~~:mao~y překážející službě) či

v

14586.
v v
. těžovati železniční zaměstnanci v,. c:'ll;ne
podle
§ 83 .slm. vr. moh~u SI s.' kteří již nejsou v činné sluz.be c,. J s.
službě, nikoliv vsa'k zamest.nanCl,

14587.
v v'
·est ·edin'm opravným prostred:
podle. VlIL oddi,lu sluz. :a~u (§ l.1;)d J .kte;ý m~že směřovati jen p~ott
kem proti pensíjnímu vyme~u rozi{,~ 'č·nek z úředni moci, -nikoliv vsak
~
tomu že zaměstnanec byl vd,an na 5~7PO 1

'výměře

~ S'vel~tel"tví

konečny

proti
vYs.lužnéh? 1
státních drah mají týž
pensijni výmě}y Je.ctn~thVYc: ďpenSij~ihO' ústavu, uved~né v. § .75 odst, ;.
ráz jako vymery vseo, ecne . o 'sou to pensijni opatřell! (vymery), .Pdro ,
zák čís. 89/20 sb. z. a n., ]
v
·eJ·jch obsahu již hy,lo po at 1
' . musela sm.eroy
vV ati žaloba
o zmenu
J
'
' l l. 'ura dovny
nimž
~",
89/20
u rozhodčího
souclu
v čase účinnost! za'ko.na ClS.
,
,- ~ ís 14587
všeobecného pensijního ústavu v Brne, cm~c záko~'a čís. 14674,
vládní nařízení čís. 96/30 sb. z. "a n;la~a Č 15/27' ,sb. z. a n. nemúže zaproti rozhodnutí .P?~1.eh§ 7~dr~a~ákO'Il~ Č·ís. 217/25 sb. z. a n. před dom~stn,anec POdd~tJ t~a ~'in~sferstva železnic čís. 14282.
rucemm rozho nu 1
v , 14674
v ~, 15/27 sb z a 11 CI s . .
' v
k § 70 vl. nar. Cl';i.
. . ~.
,
latí podle § 47 vlad ..nar.
i na výslužne železničního z-a~e~tn7~n~~ál nař. čís. 15/27 sb. z. a ..11.
v,
96/30 sb z a n. ustanovel1l ~
v.·,
lUŽlby t j pokUd Jde
ClS.
'..
h ·ako na plat z cmne s
'.'
k d 'de
je.n
ve
stejném,
ro::sa
II
"platu
pensijních
platů,
ne však 'Po u 1
o nesprávnou vymeru ne o vy
.
o nárok sám čís. 14701.
34
souk1:omv (zák. čís. 1541. . sb. z: ~ n·:: o d 7 dnů po skončenf cvičení ve
~ § 24 (2): ne.nastoupil-ll zan:estna~~e . o tře.bas mu byla dana v t. zv.
vbrani práci,
;se z?- ,to,
~Y~~~h~J~oměru'
v takovém případě nedobeEilávypoved
ze z~
s uze
I
,
ochranné
v

6"

lati §§ 37 a 38 či s. 1~365.
. ,. osli zák. čis. 154/34 ~b. ~. a n.
~jest
31: výpověd' danou prede dne;"
n dnicll i když výpovedm U1Uta
posuzovati podle ustanove11l aosava
,
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,0C11
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f:5~~nčí již za ÚČillllosti nového zákona (čís. 154/34 b

s.z.an·)čís.

'.

~ 44,; v potvrzení musí býti uveden sl "b r
ze~bnJ p~stavení, které zaměstnancC ~ěl uZt L s:utecn~ v;vka'o,ané; 51u_
v

mestna'lll jen tehdy, jestliže se pOjmově

nými; je-li v tomto směru 'poch bnast

-k s ~Cl

v

oznac.ellt zpusobu za-

rYJe s pra~e~l skutečně ,kona_

postavení zaměstnancOva dostafečně z noeb~ ~e~YstIhuJ~-1i pojmenováni
toto podrobně vylíčiti .č í s. 14574.
pUSQI
Je 10 zamestnáni, je třeba
§ v5~: výpověd' .poČít~ se ode dne, Ikterého b 'la
l?eSlce po smrtJ zamestnavatelově čís 14346 dána, v době jednoho
- . s tátn tho nakladatelství čís. 14719.
.
.
Zames~!lvatel: »zaměstnavatelem« rozumí se v
""',
.. .
ucet. va v,rub, se vykonávají práce a služb S~~la!mm, za:.kon?~~rStvl .ten.' na Cl
~od,arsky vysledek těchto služeb čís. lX176 mestnancl a JeJz postihUje hosZaopatřem viz v Ý ž i v n é.
.
Zápis

:~~:~m~ aevo~átů (k~ndidátů

advokacie) viz a d v o kát
,VIZ '. nllhov,n1 poznámka vkl, d '
.
do reJstnku VIZ f i r m are I' s t ř 'k
'
a, z a z n a m.
Zapacem
I
' viz .p1acení.
, 1 .
Započtení:
l'
. ve vy l' o V
laclm
flzenl VIZ vyrov ' .
nejde o zmatečnost § 477 čís. 3 c ř s '
na.n 1. ,
sudek prvého soudu zároveň opra"-vil' n~ ~~~~hze ~dVOI?Cl, soud potvrdiv roz': ,tom směru, že do něho pojalI i rozho~n / ance ?rm~Im ,~ozsudkový výrok
Cl s. 14158.
u I o namltane vzaljemné pohledávce
pod~lužník nemůže se zastavenou , ,ohle-dávk
"
ktera mu vznikla p'roti jeho- věřit
t
ou kompensovatI po-hleda\nku
věřitele třetí osobě čís. 14307
e
eprve po zastavení pOhledávky jeh~
so,Jjd~r.ní spo-ludlužník ,není op;ávnbn namít "
v.
'"
hle:~a-yku druhého spoludlužníka ,č i S. 144?J aŤ! k zapoctelll VZélJjemnou popOjlshtel 'nemůže si z Ifláhradové pohl d'
ze~X podle § 308 ex. ř. přikáz'ati 'sraz~ti a;~drPol;,stmko;r~, ji~ S! da{ poškoPOJI'Sťovacích smluv pojistníkový,~h čís, 145~~_ne dospele premle i z jiných
poku~. n,elze pohledávku veřejmé obchodní s 1 v
.
hevm Jl~e. veřej.né obchodní společnosti i'řeb ~o ec?o.st! komPve~s?vati s dlulecnostlv]SO:U tytéž osoby čís. 14715.'
as vereJTI! Spolecnlcl obou spok zapocteTI! nehodí se vzájemné závazk d
,v.
~~n:ovitostí, ,ani peněžní pohledávky pf 0 d epura~n~ v příčině směněn)'ch
zadá.na alternativním zmocněním (§ 410 I vepUf),aC!llImu náwku, i když je
14794.
c. r. s. také peněžní sUma čís.
Zápověd'
"
.
Z'
,ZC1Z~?l.a ::atižení viz zákaz zcizení a zatíže.ní
apujcka. SIOZ1,J-l.t nekdo za jiného a .eho"
,
t-~etí~u 'cenpé papíry jako ,kauci a ,n1rr:~iem '~ zaJ1stení záva~ků !01hoto proti
mctvI,m slozitele, nejde o zápůjčku' SIO~ite1Slo~ené cenn~ paplry zustati v:lastcennych papírů 'č í s. 148321.
'
ma pouze narok na vrácení týchž
starosta spole'čenstv'a .není -Oprávn
ř!' f
n~é zápůíóky: neby,i-li podle st~n~nv P{}~:á~~:~ ~,~~~~en~n:~v~alubtu po~~t
'fil. ~ ~chvalellI valné hromady společenstva-'
,',' 1 :ap~lCr u ez zvlaststah Jen schválením valné hromady společe 1 t~zn,:n! zapůjCky mohlo se tu
~osk~tnutí zápůjčěy 'převyzetí~ dluhu V'YPůjči~:I~:a Cčlt~. \~~~.
~d~. Je ~ahr~ena vypo-ved' zaJpŮ!j.čky žalobou čís 14177
1 pn srn Ouve Q. budoucí zápůjčku podle § 983
'1
"
,
o
v~l~usula rebus sic stantibus 'Č í s, 14502.
pas edm věta obč. zák. platí
Z~c~ za10ba viz ž a,l o lb a z á p 11 r č'Í.
Zarucm prohlášení: př(pad, ve kterém z garančníh"
»za daňové -dluhy určité do,by resp
P!OIJevu za!ltcltele, že -ručí státu
bylo vyvozeno, že zaručení vztahuje' s~a i na;e . ~eré Ji Ib~l'dou vyměřeny«,
dav u z majetku čís. 14679.
Záru ka viz 'fU k o j ems tví.
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Zasnoubení: nárok na náhradu pro bezdůvodné zrušení zasnoubeni jest posuzovati
podle práva platného v místě, ,'kde bylo zasnoubení uzavřeno čís. 14235.
k zasnoubení stačí slbb manželství učiněný v jakékoliv formě; nestačí ovšem
s'Ub jednostranný, .fl)rbrž jest třeba slibu obapolného nebo přijetí slibu uči
něného druhou stranou; takový projev vůle se může státi i jen mlčky čís.
14285.
Zástava (§ 1483 obč. zák.) viz pro mlč e il i.
Zastavení exekuce viz ex e k II C e C§ 39 ex. ř.).
- prodejového řízeIÚ viz pro dej o v é říz e n i.
Zástavru právo berní viz e x e -k u c e ber n í.
sfiŮuvm (§§ 469,470 obč. zák.) viz hypotéka vlastnická.
byla. . }i nemovitost, '11a níž jest vtěleno právo zástav.nií za pohied.ivku,
po té rozdělena na několik ideát podílů, vz'niká právní poměr podobný
simu.!tannímu právu zástavnímu; hY'Potekární věřitel může žádati zaplacení celé Ipohledávky z ka.ždého podílu, 'ale může také ,kterýkoliv
spoluvlastnický podU ze zástavního závazku propustiti čís. 14549.
nabytí jeho: dá-li vlastník obchodu do zástavy prodavačce ve svém
obchodě zařízení tohoto se slovy: »Máte cellý obchod v zástavě, jak to
stojí a leží«, ·odevzdav jí kliče, nevyhovuje to předpisu § 452 obč. zák
čís. 14228.
jak se zřizuje smluvní zástavní právo' l!1a pohledávce čís. 14307.
rozsah jeho: byla-li nemovitost, na níž jest vtěle-no ·právo zástavní ?a
pohledávku, po té mzdě.lena na ně-kolik ideálních ,podílu, vzniká právní
poměr podobný simultannímu právu zástavnímu; hypotekární věřite.l
muže žádati zaplaceni celé pohledávky z -kaž-démo podílu, ale muže také
kterýkoliv spoluvlastnický podíl ze zástavního závazku 'propustiti čís.
14549.
výmaz: nebyl-li navržen v)'maz práva zástavního, jež 'bylo vloženo za
poznámkou pořadí 'Pro zcize.ní nemovitostí, z á r o v eň s vkladem práva
vlaJStnic.kého na nemovitosti, má zástavní toto právo účinnost -proti nabyvatelum :nemovitosti čís _ 14756.
soudcovské: jde-li o soudcovské zástavní právo nabyté za vyrovnacího
řízení pro útratovou pohledávku, jež nebyla vyrovnáním dotčena a bylo-li 'vyrov-nad řízení zastaveno a současně vyhlášen byl konkurs, nelze
použíti :předp.isu § 2 (2) konk. ř.; ·by,lo~li však soudcovského zástavního
práva nabyto- v pOSledních šedesáti dnech ,před prohlášením konkursu,
spadá soudcovské zástavní právo- pod ustanoveni § 13 konk. ř. a účin
kuje 'konkurs na vymáhání zajištěné pohledávky -podle tohoto ustanovení, podle něhož ;nelze zrušiti exekuci, nýlbfŽ jen zpeněžovací řízení;
musí-ti však z'Peněžov'aCÍ řízeni býti povo-leno z jiných duvodu, :nelze
věřitele z něho vyJ ou-čiti, dokud jeho zástavní -právo nezaniklo čís. 14148.
žalobě podle § 37 ex. ř. nelze vyhověti, zaJniklo-:1i soudcovské zástavní
právo .na vylučovaných věcech podle § 256 odst. 2 ex. ř.; lhostejno,
že exekuce dosud :není zrušena a vzájemném re-j.stříku to .není vyznačeno ,č ís. 14175.
jinak viz dra ž b a, ex e k u c e.
zákonné: uplatnění věoného ručení za dávky z majetku podle § 62 zák
čís. 309/20 sb. z. 'a ,no nemůže se státi přímým e.~<eokučním zákrokem
proti novému vlastnrku 'nemovitosti, ,nýbrž teprve zvláštní platební výzvou ve smyslu _prováděcího nařízení čís. 463/20 SIb. z. a ·n. čí '5. 14318.
přech.ad přednostního zákonného práva zástavního váznoucího podle § 10
aut zák. a § 127 poj. zák. čís. 501(1917 ř. z. na náhradní pohledávce
škůdcově z pojišťovaci -smlouvy proti pojišťovně na nositele pojištěni
v mezích § 246 zák .Čís. 221124 sb. z. ano č í ·S. 14422.
»poško,zeným« podle § 10 aut, zák., jakož i »třetím« podle § 127 I. zák.
o poj. smlouvě jest osoba poškozená provozem sHostroje čís. 14410.
viz též dražba (§ 216 ,čís. 2 ex. ř.).
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,- n~dz~stavní právo viz h y pot é k a k a II Č fl Í
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,.
ohled'
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astoupení řádné: fl e d o s t a' t e k viz z'
c. za . tu neplatí čís. 14223
právní: plná moc viz I a m ž !TI a I e c nos I pod! e § 477
5 c'
s'
_
jlua'k VIZ adv o,k á t
e.
Zatímmí
výživné (§ 382 CIS.
.,' 8 ex. r.)
• VIZ
. prozat'
,
'
' lm n 1 o pat ř e ní.
zavazek ~ěn~čný viz smě TI k a.
vv,'

v

vv_

•

,

~~~~~~n~haoplfro

i;l

p;hf:~:~~~h
v

v

Zástup~e

čis,

v

Z' d sohdamt viz solidárnost závazku
av avek viz p o zem 'k o V' á r e f '
"
Zá ~ť .
Olma.
ve VIZ 'pořízelnÍ posledn'
Zavinění viz náhrada šk d l.
viz f i ,1 i á J
y.
ZavodmdápodU"
.
ř s k 'é. dr u ž s t va VI,Z
s pol e č e n s t v o

ř,

k;.

Z~vOd ~edlejší

vy' r o ,b n 'I

výbory' v stá t ni' ze
~
L:ezničnÍ správě viz
lezni'c"n,'

a

hospo-

zamě5tna'nec

že-

Záznam knihovní' vi k . h
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Cl s.nárok:
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o ?luh )~oIJlštěného či osoby která:k re~o
rhe. m! 1 ch; lhostejno, zda Jde
r~c:I1a ~ 1 s. 1 4 2 0 7 . '
tl li pn stou pila nebo se zaň zaY.

vnu~ený

p~chtov~

y

•

y,

-

cÍl
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tečně hospodaří na zabrané púdé a tím se vyživuje, a to až do skutečného
vyklizení
č í 8. 14554.
vl. nař, čis,
142/34 (207/34, 211/34, 258/34 sb, n, s,): přerušeni sporu jest
přípustné i v opravném řízení čís: 14197.

o návrhu na přerušení řízení přísluší rozhodovati prvému soudu; usnesením
prvého soudu, jímž by-Io vysloveno ,přerušení sporu, přestal běh lhůty k dovolání; Ihostejino, kdy bylo usnesení o přerušení sporu doručeno stranám
proti 14197,
zemědělci nellZe, jsou-Ii tu podmínky §§ 1 a 6 vl. nař. čÍs. 142/34 sb.
z. a n., povoliti ani vnucené úízení zástavního práva čís. 14368
nebyl-li povi-n n)' v exekučním návrhu označen jako zemědělec, měl soudce
podle obsahu exekučního návrhu navrženou exekuci povoliti a ponechati
dluŽlníku, aby se domáhali jejího zrušení podle § 39 čís. 2 eX. ř. čís. 14268.
nevztahuje se na pohledávky vymáhané proti pozůstalosti po zemědělci č i s.

čís.

14283,
kdy přísluší ochrana i manželce zemědělce čís. 14497.
pohledá~kou není nárok na depuraci čís. 14507.
v~,hod nemtlŽe se dovolávati zemědělec proti propachtovateli, jemuž bylo
srnl1Jvně vyhrazeno právo zrušiti pachtovní smlouvu pro včasné nezaplacení
pachtovného zemědělcem a jenž práva toho použil čís. 14581.
nemůže-li b)",ti použito § 1 vl. ,nař. čís. 142/34, nelze povoliti ani přerušení
sporu podle § 3 vl. nař, čís, 1421/34 či s. 14597,
Zemědělské pachty: ú rp r a v a pac h t o v n é h o viz tam ž e.
Zemská správní konůse: pro jev v ů I e viz pro jev vůl e.
Zemskjf fond viz fond zemsk)'.
Zhodnocení viz měn a.
Zisk ušlý viz náhrada škody (§ 1293 obč. zák.).
Zkouška krevní viz otec nemanže1s,ký.
Zkráceni přes polovici ceny: nelze se ho dovolávati v řízeni o úpravě pachtovného
podle V'ládního nařízení čís. 164/33 sb. z. a n. čís. 14543.
_
_
promlčecí lhiita nároku na zrušení kupní smlouvy pro zkrácení přes polovinu ceny obecné počíná se dnem uzavření kupní smlouvy; lhostejno,
zda prodatd prodanou věc dosud drží čís. 14823.
Zlehčování viz soutěž nekalá (§ 10 :zák.).
Zmatečnost podle § 28 zák. čís. 131/31 viz pracovlní soudy.
žalob a o z Ol a teč n o s t viz tam ž e.
§ 42 j. n.: vyslovení zmatečnosti řízení a odmítnutí žaloby k návrhu ministerstva spravedlnosti, ježto byl 'spor veden jen na oko čís. 14445.
byly-li československým soudem povoleny rozvod a napotom podle § 15
rozl. zák .rozluka manželů, příslušníkii republiky Polské, jest vysloviti podle
1uko
§ 42 druh)"' odstavec j. ll. zmatečnost nejen rozvodového, nýhrž i roz
vého řízení, třebas co do tohoto -řízení bylo tu závazné usnesení soudní, jímž
.byJo uznáno na p'říslušnost tuzemského soudnidví čís. 14744.
§ 7: byla..,li žaloba -podána na 'neexistujíd osobu, jde o zmatečnost podle
§ 7 c. ř. s., jež se rovná zmatečním důvodům uvedeným v § 477 c. ř. s. pro
obor odvo'lacího řízťiní čís. 14139.
§ 477 c. ř. s.: odmítl-li 'odvolací soud odvolání pro opožděnost, nemohl přihlížeti z úřední moci k tomu, že rozsudek soudu prvé- stolice (krajského
soudu) i s předcho'zím řízením byl zmatečny, ježto byla založena výlučná
příslušnost pracovního soudu; k této zmatečnosti nemúže přihlížeti ani nejvyšší soud, rozhoduje o rekursu do odmítavého tlsnesení odvolacího soudu
čís,

14745,
čís.
2: obsazení 'pracovních

soudÍ! viz pracovní soudy.
samosoudc.e či senát viz přísluš'nost podle § 7 a) j. n.
čís. 3: nejde o zmatečnost § 477 čís. 3 c. ř. s., jestliže odvolací soud
potvrdív rozsudek prvého soudu zároveú opravil po stránce formální

1199

1198
rozsudkOV}1 výrok v tom směru, že do něho pojal i rozhodnutí o namí-

tané vzájemné pohledávce čís. 14158.
odmítl-li odvolací soud odvolání pro opožděnost, nemohl přihlížeti
z úřední moci k tomu, že rozsudek soudu prvé stolice (krajského soudu)
i s předchozím řízením byl zmatečný, ježto by.la založena výlučná pří
slušnost pracovního soudu; k této zmateooosti nemůže přihlížeti ani nejvyšší soud, rozhoduje o rekursu do odmítacího usnesení odvolacího
soudu
čÍs.

čís.

14745.

4: doručení vi·z tarnže.
nezpraviI-Ji opatrovník o Toku toho, jemuž by,j podle § 116 c. ř. s. zří
zen, nezakládá to zmatek podle § 477 čís. 4 c. ř. s. Č. í s. 14560.
čís. 5: domáhá-no-li se žalobou solidárnfho plnění na otci a na nezletilém
synu, nemůže ,otec rostupovati nezletilého syna v tomto sporu a jest
dítěti zříditi kolisního opatTovnlka; nesta,lo-Ii se tak, jest řízení zmateéným, počínajíc doručením ž-aloby čís. 14170.
čís. 6: není zmatečností, rozhodlo-ii o návrhu na S'loženÍ k soudu podle
§ 1425 obč. zák procesní oddě,leni soudu, nikoliv oddělení nesporné
či s. 14162.
čís. 8: pokud zápisek podle § 265 c. ř. s. nahrazuje jednací protokol
čis. 14795.
čís. 9: podstata tohoto důvodu zmatečnosti 'č í s. 14164.
nejde o pa.rušení předpisU! § 416 c. ř. s., ani o zmatek podle § 477 čis. 9
c. ř. s., vydalr.-llÍ soud písemně rozsudek (výrok) jiného znění, než jak
byl ústně prohlášen, šlo-li o patrnou nesprávnost vý1"oku rozsudku ústně
prohlášeného a vada ta hylo dodatečně v písemném vyhotovení rozsudku napravena či s. 14357.
rozhodJ-li soud rozsudkem pro uznání, ač měl rO'z;hodnouti rozsudkem
kontradiktorním, jest rozsudek zmatečný čís. 14583.
exekučního řízení: dal-'li exekuční soud vyhlásiti dražbu movitostí v místním
časopise, nemlÍže se ,dražba platně provésti v jiný den, než který 'by.] (hyť
chybně) udán jako den dražhy v tomto časopise čís. 14779.
zmateóností :podle § 477 čÍs. 4 ,Co f. s. není, by,I-li o termínu nuceného prodeje svcr-šku uvědomen povinný osohně a ne vykázaný právní zástupce povinného čís. 14338.
v pozůstalosti viz p o- z lÍ s t a ,los t.
Změna poměrů a výživné viz v Ý ž i v n é.
stanov družstva viz s po -j e č e·n s t v O.
žaloby: ob meze n í ža I ob y viz tam že.,
jde jen. o přesnější označení ža:lnva-né strany, nikoliv o změnu žaloby podle
§ 235 'co ř. S., aillE::b -o vstup nové strany do sporu (§§ 23, 234 C. ř. s.), prohlásí-li žalohce ve sporu !beze změny skutkového po-dkladu ža'lo:by, že žaluj-e vedle žalované veřejné obchodní společnosait i jejího -veřejného spo,Iečníka, a jde-li 'O dluh veřejné společnosti obchodní, nikoliv o soukromý
závazek veřejného společníka čís. 14155.
.ide o změnu žalohy, vyvozuje-li se žalobní nárok na předčasné zrušení pachtovní smlouvy podle § 1118 obč. zák. ze značně škodlivého užívání hospodářství a později :při ústním jednání také z neplacení pachtovného čís. 14723.
Zmocněnec procesní viz a d v o kát.
Zmocnění: pJn á moc viz ta rn ž e.
jinak viz s m IDU vaz moc nit e 1 s k á.
Znalec: d ů k a z z k o u š k o u k rve viz o tec II emall žel s.k ý.
ke zjištění trvalých následků tělesného úrazu a s ním spojené ztráty pracovní způsobilosti vyža:duje se odborná lékařská vědomo-sf; soudce, který
takové odborné vědomosti nemá, l1emůže tyto okolnosti zjišťovati sám, aniž
.
by pnbral znalce lékaře čís. 14786.
Znehodnocení peněz viz měn a.
Zpětvzetí žaloby: ob m ez e níž al ob y viz tam že.

. _.
, . ~ 414 obč. zák. nepiyne, že, k~~ zpracuje cizí věc se souZpraC()vam~ z ustano,vem §
vlastníkem výrobku CI s. 14467.
hlasem vlastmka, stane se
Zpropitné viz číš II i k.
,
.
'
m viz nes v e p r a v n y.
d'k
ede
Způsobilost k prav~~ emu ). t'k' -li se zažalovaná pohledávka ,~o nt u. V
~
_ ke sporo (by tI stranOU. Y ':: léh zllstavite,Je na účet pozustalosh, ?~m
ného nadále pod fI~mlou. zemp'foezťts~alost jako kupec pod touto firmou CI s.
závady, by nebyla za ovana I
14356.
...'
ř z nemá ustanovení o likvidaci spolku_ a nel~:
spolkový zákon :IS. ~3~/18~!k' 'd .: bchodních společností a spolecenstev,
užíti obdohně p.redplsu o '.1 l~d a~1 o rozešel-li se tento zlpůsobem ye sta-:
neupravují-U anI stano~y l.lkvl ac~ a. k' osolba a pozbyl zipů-sobi.losh podati
novách upraveným, zamkl jako prav.mc a
, .
"',
d 'de o právní podmět, ktery Je
žalobu čís. 14366.
ro pro,cesní způsobilost je .rozhodu]IClm, ~ a závazků aniž záleží na tom,
,~chopný míti vl:astn~ jmě?~ Jako, s~ub~~vPra: závazky ~olně nakládati ne~bo
zda dotyčný podmet muze svyml P X _.
tí J'iného právního podmetu
.
. - 'mění obmezen dOZOf'Cl cmTIOS
zda Je ve sprave J
či s. 14809.
. . t
•.
14809
stranami mohou býti 1 US avy C I S.
. .
Zrušení exekuce viz ex e k II C e.
~ dražby viz dražba. _
~ společnosti viz s pol e C n o s t.
_ spolku viz s P' o I e k.
_
T',
s t a t k Ů.
_ spoluvlastnictví viz s pol e cen s t \ 1
Zřízenec viz z a rn ě s t n a:ll e c.
. I" 'k ke splátce poštov,ní poztr'ta lhůt: nebylo řádně plněno, nepřipočetl-II d uzm
a platek za dodání čís. 14106.
Zvláštní podstata viz k o oll k u r S.
" . viz k o n k u r s, vy r o v TI á n í.
_
výhoda v konkursu, vyrovnanl
Zvyklost y1z r emu·n er a.c_~.
,
Zvýšení výživného viz v Y z I v fl e.
,

,

_.

o

1

žádání žalobtú viz ž a lob a. •
žaloba: rl o r II ~ e n í viz ta n:. z e.
_

obrn e z e TI í viz ~ a m z e._
pří s J oU š n ~ ~ t .V1Z t a ~ z e.
_
změna jejl VIZ tamze.
. t . . . osobu ide ,o zmatecnost pod'na
na
neexl"'UlICI
,
.
§
477
by,J-a-"'li žalaba po a
"
t~" 'm důvodům uvedeným v
c. ř . s .
_ ,
dle § 7 c. f. s., jež se v:ov~a },ma e c n t ,
pro obo-r odvolacíh~ nz:'~ c( 1 ,s. u~~f~~' jen stanoví-li výpo"'lěd' dohu p1-nem,
žaloba nahr~žuje vypove . ' z~~.lc ušiti p;ávní poměr sám čís. 14177.
stačí b ,la-li řádně .fiaJbídnu.tél;
,nikoliv, má-h se teprve vypove 1 , z r ,
k oprávněnosti ža1olb~ o .,zaplactcffll ,k~pmy c:~Yvydáni rXrzsudkU v prvé stoliCI
nebo dodána koupena vec po e um uv
čís. 14306.
na zproštění škody pojistníka pojišťovnou,
žalobní ~á,dostJ :nelIcI o~~cnt~ ~e~t hleděti -z úřadu čís. 14570.
,
je neurČlta; k teto' neu!,"cI D-S 1 ]~
• P <ř i s a h a vyj e v o v a c 1.
podle čl. XLII uvoz. zák. k c. ,r.~ s. V~~ství ravoplatně zamítnuta jen z forurčovací: hyla-li žalob~ o uz~afll_eoJ~akladŮ Ppro žalobu určovací, a~iž byl~
má1ního důvodu, ze lnem pr,
emanželskému dítěti a o zavazcIC'
věc-ně rozho-Muto, o otc~v~tvl :k ~ek ten nové žalobě o témže nároku,
z tohoto otcovstVI, nebram roz~u,
není-li tu již dřívější překážky Cl s. 14246.
V"

,

....

,

_
viz též otec nema,~želskt· .h ního vkladu vydržené poLní slukonfesorní: domáhá-li se nekdo bt~e .~n)l o~usí žalovati všechny spolu'Vlast žebnosti (§§ 481 a 1498 o.~. za ~'
níky služebného pozemku Cl S. 14017.

I

I,

1201

1200
~

o zmateč!l0~t: byl~~i s.měI!ečný platebn! příkaz doručen osobě již duševně
chore, Jest pocttatl Ihutu § 534 c. r. s. ode dne, kdy byl doručen smě
neóný platební příkaz zákonnému zástupci, byť i zřízen byl teprve později čís. 14662.
o obnovu viz o b II o vař í z e TI í.
o hezúčinnost nálezu rozhodčího soudu viz ľ o z hod čís o II d.
zápůrčí: jde-Ii o zařízení úředně schválené, nepřipouští se negatorní ·žaloba
sousedova, nýbrž lze požadovati jen náhradu způsobené škody (§ 364 a)
obč. zák.), to i tehdy, ne:vyhověl-li podnikatel podminkám, za nichž mLl
byl správnimi úřady provoz povnlen; pro nedodržení těchto podmínek
lze hledati odpomoc II administrativních úřadů čís. 14101.
proti žalobě knihovního ~lastníka stavby na vyklizení téže múže se žalovaný brániti námitkou, že nabyl naturálního vlastnictví stavby; nezáleží na t.om, že námitka 'byla opřena o předpis § 418 o.bč. zák., jestliže
ve skutkovém přednesu žalovaného jsou obsaženy zákonné předpoklady
nabytí naturálního vlast.nictvÍ podle § 372 obč. zák. čís. 14390.
majitel autodrožky není oprávněn' užívati cizího pozemku bez svolení
jeho v,Jastníka, i když správní úřad, uděluje koncesi. určH mu pozemek
ten jako stanoviště čís. 14528.
přísluší vlastníku proti každému rušiteli; nezáleží na tom, že rušitel jednal v zastoupení a zájmu třetího na základě jím domněle vydrženého
práva čís. 1455l.
hypotekární, zástavní: k n i h o v n i p o zná mk a viz ta mže.
i zástavní právo váznoucí na rolnickém nedíIu uplatňuje se hypotekární
žalobou; zda exekuční vymáhání pohledávky se stane z nemovitosti
nebo jen -z jejích užitk~, musí zůstati vyhraženo exekučnímu říze.ní; procesní soud omezí se len na povolení vkladu exekučního práva čís.
14572.
podle § 372: nebyl-Ii podle souhlasné vů'le stran pozemek předmětem kupu,
a vůle stran byla v listině jen nesprávně vyjádřena, stává se »kupitei«
pozemku jen jeho knihovním držitelem a vlastník pozemku mfrže proti
němu zakrnčiti žalobou podle § 372· ohč. zák.; poněvadž nešlo u smluvníka o omyl v předmčtu, nepřichází v úvahu usta-novení § 871 o:bč. zák.,
ani § 1487 obč. zák čís. 14130.
pro,tj zápůrčí žalobě knihovnlÍho vlastníka stavby na vyklizení téže může
se žalovaný brániti námitkou, že ·nabyl naturálního vlastnictví stavby;
nezáleží na- tom, že námitka byla opřena o předpis § 418 o!bč. zák, jestliže ve skutkovém přednesu žalovaného jsou obsaženy zákonné před
poklady 'nabytí naturálního vlastnictví podle § 372 o:bč. zák ,č í s. 14390.
podle § 35 ex. ř.: by.to-li uznáno rozsudkem na zrušení spO'luv,la5tnictví, a
ujednaly-li strany po rozsudku, že zruší spoluvlastnictví jiným způso
bem, než je rozsudkem určeno (spoluvlastník prodal svůj podíl druhému
spOluvlastníku), ruší se ,nárok z rozsudku již tímto ujednáním, nikoliv
teprvt:' (1mihovním) !provedením -ujednaného rozdělení čís. 14091.
vrácení vyplacených dávek sociálního -pojištění může býti požadováno
vždy jen za podmínek § 135 odst. 2 zákona ČÍs. 221/24 sb. z. a n. v doslovu zákona čís. 184/28 sb. z. a n. výměrem vyslovujkím povinnost
k jich vrácení, proti kterému by pojištěnec měl možnost žaloby podle
§ 196 cit. zákona; tento rpostup' nelze nahraditi vyúčtováním a pwvedením srážky a uplatniti v rámci žaloby podle § 35 ex. ř . .čís. 14093.
námk manže!lky na placení výživného nezaniká tím, že manželka byvši'
soudně vyzvána, ahy se vrátila do spOlečné domáonosti .k man~eli, tak
neučinila čís. 14227.
nelze se domáhati zrušení nebo zmbny smíru o výživném pro změnu
p.oměrů, lna niž strany ve smíru Inepamatovaly čís. 14508.
dlužník domáhající se oposiční žalobou uznání, že nárok vymáhajícího
v'ěřitele byl zrušen nebo zanikl, musí dokázati, že vyrovnání soudem

pravoplatně potvrzené bylo splněn? úplně a včas; domáhá-I,i se dlužník
zrušení exekuce, nelze rozhodovatI o tom, zda pravOIplatnym, potvrze,ním vyrovnání !byl .nárok vymáhajícího věřitele z a s t a ven Č 1 s.- 14650.
skutečnost, nárok zrušující: poddlužník, nemůže .se zast~v:nou p~~~lle~
dávkou kompensovati pohledávk?, kte~~. mu ,:zn,I.kla P:O!I, Jeho venteh
teprve po zastavení pohledávky Jeho ventele tieh osobe Cl s. 1~307."
či stížnost: bylo-li povoleno nové dražební řízení 'Př~d. ~I'~lynuhm 1-huty
v § 151 odst. 3 a v § 200 čís. 3 ex. !ř., lze se tomu :?r~~lh Jen r elk u rsem a nikoliv žalobou podle §§ 35 nebo 36 ex. r. Cl s. 14247.
podle §
zák. čl. LIV,~1912v~, nelze yse jí, ?omáh.ati ~rušení exekuc,e vedené
na základě platehmho pnkazu csl. zuctovaclho ustavu, vydaneho -podle
§ 7 naiř. ds. 224/24 sb. z. a n. a čl. 13 úmluvy čís. 55/30 sb. ~. ,a :fl.
proto že dlužník je na základě pravoplatně schváleného vyrov:nanl, ~o
vinen' platiti jen kvotu svého závazku, již zaplatil a ne celou pohledavku
e.xekučně vymáhanou čís. 14471.
v,
podle § 36 ex. ř.: žaloba není vylou~ena ..zam~šy~ání'?1 :ekursu ,C I~. 14084.
_
či stížnost: bylo-U pova.le:no nove drazehnI f1zem pn;-d. ~~lynuhrn, lhůty
v § 151 odst. 3,a v § 200 čís. 3 ex. ř., ,lze se tomu ~'f~~ltl Jen rek u rsem a nikoliv žaloibou podlle §§ 35 nebo 36 ex. r. Cl s. 14247.
podle §
ex. ř.: o dp o r pod 1 e § 357 zák. čÍs. 76/27 viz exe k u c e
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ber n í . .
'h
cl o nikoliv
na pořad práva jest odkázati jen účastníka vznasť']lct. o o p r,
účastníka proti jehož přihlášce se vznáší odpor; odpnrovatele (postuP.nÍka) nel~e .odkázati, by svůj nárok uplatňoval ž,alohou .podle § 37 ex. r.
čís. 14117.
.
d' k
kt ou
oprávněný podle § 471 ohč. zák. můž,e vymOCI pohle aV' u, ~l?ro I er
věc zadržuje exekucí na zadrženou věc, i když věc ta nepatn tomu: na
jehož účet byl ,náklad učiněn; žalo1ba vlastníka věci podle § 37 ex. r. tu
nemá místa 'č Í s. 14331.
postup pohl'edávky bance s příkazem, lb? b~nk~, připsa:la P?stoupenou
částku k dobru jiné firmě za účelem kryh úveru Jl posky.tnuteho,. opravňuje banku bráni!i .~e námit~ami P?dle § 37 ex. ř. proh exekUCI zabavením postoupene JI pohledavky ::: I s. 14537.
,
'
za exekuce: ž:alobě nelze vyhověti, zatnil\clo-li soudcovské .Zást~V'lll pravo
na vylluč-ovaných věcech IPŮlclile § 256 odst. 2 ex. J.; lhoste']no, <2'; exe~~ce
dosud Ineni zrušena a v záj-emném rejstříku to není vyznaceno ,C 1 s.
'<

..

'("k
ma
14175.
.
právo nedopouštějící v}'kon exelmce: po~hou aSlgna';l p~lv 02:em
,,:
jitele vkladní knížky spořitelně, by vypJatl,la vklad aSlg1natarovl" kt 7TYz
příkaz spořitelna přija.la a ve svých knihách, nikoliv na yklad!1}m .~stu
poznamenala) bez ,odevzdání Vkladní k~ížky nen~byl ,,,as1gnata-r pla.va,
.nedopouštějící výkon exekuce zabavelllm vkladlll kmzky ve prospech
asignantova věřitele čís. 14181.
oprávněný podle § 471 obč. ::ák. mú~e ~ymo,si p.?hledávku, ~~ro kterou
věc zadržuje exekucí na zadrzenou vec, 1 kdyz vec ta nepatn tomu,.. na
jehož účet byJ náklad učiněn; žaloba v.Jastníka věci poůle "§ 37 ex. r. tu
nemá místa čís. 14331.
vlastník movité věci, jež byla bez jeho svolení zastavena osob,ou, .líž
věc svěřil nemá práva nedopouštějídho výkon exekuee, Z3J?aVeifl~m t,eto
věci, jíž .bezelstný zástavní věřitel realisuje své smluvnt zastavll1 pravo
čÍS. 14379.
hl d' k
zajišťovací převla&tnění: pokud jest ú.ml~v?u o vpos~upu. po e avy ~
s výhradou vlastnického práva k p.~?d"a~e VeCl :alozyer:.J~n ytul pro pre
vod vyhraženého vlastnictví k za]lstenl neodu'Vodnu]1CI zalohu podle
§ 37 ex. ř.č Í s. 14122'.
odpůrčí viz o d p -ů r čí, n á ~ o k.
zdržovací (odstraňovacl) VIZ s o u t e z n e k a I á.
v
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Žlm smenky viz smě II k a

Živnost: spr á v a v fl tl C e 'n á viz tam ž e
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dopravY o~ob: I?ro,,:ozovatel koncesované auto'husové period~'k' d
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Seznam ustanovení zákonných, jež
byla v tomto ročniku vyložena.

hosti~S~!!tiě~~~~če~te ~n~Ž~Vátnr'v' aPlře!mPurovu?~u. ž}vnosti hos~inské a výčep.nické
.'

nemovItosti (domu) čís. 14348.

Zlvam domu

I.

nejsou p"
I'
t·
"
rtS usens Vlm

Občanský

sprostředkovatelská: nárok na vydán' v

předpokládá

v

d~

.' 'h

v,·

~r~~~~~~~v~n~~ce~I~~~:t~

,

služební smlouvu; an~ z ~~~~nZ~~~íP§O§dlf §511~~ obč, zák.
19, srp-na 1925 čís 203 Sib z a n a § 1 ()
, . a za, Ona ze dne
14. května 1926 čÍs 71 b' .
'.
3 vl~~ll1ho nařízení ze dne
•
•
v
v
s. z. a n. nelze ndVOdlÍl souk-rom'
.
zubor%~a~l kv,~svedcell1, nesl?-li o poměr (smlouvu) služební č i ~
na
. ~ niC a. ze samostatneho ;provozu živnosti zub t - h . k'"
~
1 Jalko pachtýř koncese kdo v době vyhl' v
,o ~kc nr,c v~ Jest vyJoucen
h v;
asenI za ona CIS 303/20 sb
~·í:. ni4~~i ovel podmmkám druhé věty druhého odstavce .§ 2 cit. zák:
V

,

•

živnosmik drobný viz ex e k U c e (§ 251 č i S. 6 ex. r.• ) .
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Čís.

čís.

pr~pac?to~án! n:brání její vnucené správě čís. 14392

pOJ~,~tnIk, Je~z ujednal pojištění proti nárokům
~tft~I4g~1~mství, nepozbyl zájmu na pojištění

zákoník.
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112 .
113 .
čd. 115 .
čl. 12'1 .
čl. 126 .
čl. 133.
.
čl. 273 (I) .

·
. 14292
14155, 14715
· 14720.
· 140.84
· 14292,
· 14715
· 14457
· 14559
· 14286

.

i4087 14126 14163:
'..'..
.
.
.
·
.
.
.
.
.
14638,
)
.
(1
.
.

§ 56 (I)
§ 58
§ 59
§ 61

§ 63
§ 70
§72
§ 105
§ 109
§§ 114
119

§
§
§
§

74
75
187
192

.
.
.
14395, 14685,
.

IV. Soudní
14317
14317
14731
14413

Obchodní zákoník.

14203, 14356
· 14533
.
.
.
. 14814
14292, 14416, 14450,
14460., 14833

~~

. 14163
. 14277
. 14105
14448
14680
14794
14105
14448
14309
14309
14638
14770
14274
14770.
14773
14238

. 14644, 14799

čís.

15
26
28
47

čís.

§ 49 čís. I .
čís. 5 .
" 3
§ 50. C1S.
.

PľvnÍ dílčí novela:

čís.

čl.

274 .
čl. 278.
čl. 291 .
čl. 306 .
čl. 317 .

14286
14259, 14537, 14738, 14828
14680., 14693
14228, 14820
· 14286
čl. 319 (2) .
· 14254
čL 320 (2) .
· 14149
čl. 322 .
· 14351
čl. 336 .
· 14813
čl. 347 .
14254, 14326, 14826
čl. 355 .
.
. 14254
čl. 356 .
14254, 1430.6
čl. 357 .
· 14306

řád.

čís.
čl.
čl.
čl.

I. odsl. 2 UV. zák.
IV. uvoz. zák. .
XLII. uvoz. zák.

~

čl.

norma.

Čís.

§
§
§ 7

n.

Jurisdikční

§ II
§ 14
§ 19
§ 20.
§ 21
§ 23
.
§ 28 (2)
§ 30
§ 31
.
§ 33 (2)
§ 35
§ 38
.
(2)
§ 41
§ 54
§ 55
(3)
§ 56 odsl. 2

§ 74
§ 75
§ 76

odsl. 3
.

.

§78čí&2.

. 14367, 14451
. 14814
. . 14546

.
. 14236, 14366
14170., 14230., 14437
14139, 14170, 14230,
14356, 14770.
.
. 14517
14617, 14696
· 14763
· 14617
· 14582
· 14155
· 1420.6
· 14230
· 14446
· 14446
· 14634
· 14230
· 14230.
· 140.80
· 14310
· 14267
· 14310
· 14257
14152, 14225
· 14814
.
. 14067
14067, 14339
· 14339

Čís.

§ 84

§ 85
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

93

!O2
!O6

116
117
133
146
148
149
150
153
158
159
162.
§ 163
§ 167
§ 169
§ 170
§ 177
§ 182
§ 186
§ 187
§ 189
§ 190
§ 191

(I)
.
.
(I)
(I)

(2)

odsl. 2

14067, 14163, 1420.3,
.14299, 14412
14067, 14163, 14264,
14299, 14412
· 14338
· 14594
· 14233
·
. 14560
14560, 1481J
· 14411
· 14774
· 14774
· 14774
·
. 14613
14613, 14774
· 14634
· 14419
· 14119
· 14197
· 14197
· 14197
· 14411
· 14411
· 14680
· 14685
·
. 14375
14164, 14304
·
. 14568
14119, 14507
· 14507

1209

1208
Čís.

§ 192
§ 193
§ 194
§ 196
§ 204
§206
§ 208
§209
§ 210
§ 224
§ 225
§ 226
§ 227
§ 228
§ 232
§ 233
§234
§ 235

(1)
(2)
čís.

7

(2)

odst. 3
236
237
239
240
odst. 3

-

§
§
§
§

odst. 2
odst. 3

14119, 14507
· 14564
· 14564
· 14411
· 14426
· 14426
14113, 14795
· 14795
· 14795
14278, 14490
14278, 14490
14339, 14670
14163, 14164
14246, 14362, 14799
14143, 14706
14086, 14143
14155, 14763
14155, 14639, 14723
14113, 14723
· 14304
14113, 14253, 14729
· 14377
· 14086
14082, 14142, 14246,
14678, 14706
· 14353
· 14568
· 14304
· 14377
· 14134
· 14795
14536, 14583

§ 244
§ 250
§ 259
§ 200
§ 261
§265
§266
14119, 14190
§268
§ 270
· 14518
14260, 14518, 14807
§ 272
· 14295
§ 273
§ 277 posl. odst.
· 14375
§ 279
· 14564
14125, 14223, 14233,
§ 292
14694, 14719
§ 332 (2)
· 14564
· 14518
§ 351
· 14518
§ 368
· 14260
§ 376 (2)
§ 377 (2)
· 14260
· 14184
§ 393
14113, 14729
§ 394
14253, 14583
§ 395
14164, 14339, 14411,
§ 396
14529, 14706
14206, 14353, 14698, 14706
§ 398
14206, 14706
§399
§ 404
· 14164
14650, 14716, 14729,
§ 405
14775, 14805
14121, 14168, 14306, 14377,
§406
14502, 14550, 14650

§ 410
§ 411

14327, 14794
14246, 14304, 14706,
14774, 14800
§ 414 (3) .
· 14463
§ 416 odst. 2
· 14357
§ 419
14267, 14277, 14357,
14637, 14639, 14802
§ 430
· 14637
§ 431
· 14377
§ 440
· 14377
§ 442
14164, 14329, 14339
§ 448
· 14448
14276, 14681
§ 461
§ 462
14267, 14375
§ 463
14:<00, 14518
§464
14267, 14276, 14803
· 14276
§ 465
· 14276
§ 466
§ 467 čís. 3
· 14412
· 142,76
§ 468
§ 471
· 14641
14264, 14412
§ 471 čís. 3
· 14436
- čís. 5
čís. 7
14745, 14791
· 14276
§ 472
· 14745
§ 474
(2)
. . . · 14264
)4139, 14164, 14436
§ 477
, 14729
čís. 2
čÍs. 3
14158, 14234
čÍs. 4
14206, 14233, 14338,
14560, 14641
14170, 14770
čís. 5
14162, 14290, 14678
čís. 6
čís. 8
· 14795
čís. 9
14164, 14357, 145S3
posL odst.
· 14770
14164, 14436
§ 478 (2)
§ 482
· 14147
odst. 2·
· 14672
§ 484 (2)
· 14276
14260, 14518
§ 488
· 14260
§ 489 (I)
· 14641
§ 492
§ 494
14641, 14745, 14791, 14795
§ 496
· 14436
14436, 14728
čís. 2
14436, 14728
čís. 3
§ 499
· 14728
14304, 14435, 14563,
§ 502 odst. 3
14700, 14728, 14817
14436, 14728
odst. 4
· 14678
§ 503 čís. 1
14260, 14681
čís. 2
14147, 14192.
§504
14276, 14278, 14774
§ 505
§ 507 odst. 1
· 14728
odst. 2
· 14463

čís.

čís.

Čís.

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

513
514
515
517
51ll
524
526
528
529
530
530

§
§
§
§
§

534
538
556
557
565

14641, 14795
14230, 14419, 14728
14187, 14375, 14484, 14802
14113, 14448
· 14436
čís. 3
14187, 14484
· 14736
. . .
14102, 14109, 14230, 14419
14662, 14774, 14811
· 14190
čís. 2·
14145, 14337, 14706,
čís. 7
14811
· 14662
čís. 2
· 14811
· 14811
· 14600
· 14253
(3)

II § 566

§ 567
§ 569
§ 571
,[ §572
§ 575 odst .1
II
§ 577
J § 579
§ 582
§ 583
§ 584 (2)
§ 587

I

I

I
I

I

,§ 595

§ 596

čÍs.
čÍs.

3
6

odst. 1

odst. 2

II

14253,
·
·
14156,
·

142,77
14332
14831
14253
14253
14737
14077, 14551
· 14256
· 14284
· 14284
· 14266
· 14664
· 142084
· 14793
· 14551
14664
· 14446

Exekuční řád.

V.

čís.

čís.

čl. I. odst. 2 uvoz. zák.
čl.

III. uv. zák ..

čl.

IV, uv. zák.

14468
. 14072, 14153,
14598, 14616

čl. XIV. čís. 1 uv. zák.
§ 1 Cts. 1
čÍs. 5 .
čís. 12
čís. 13
čís. 18
§ 3 odst. 2
§ 4
čís. 4 .

· 14075
·
·
·
·
·
14253,

14080,
·
·
·
čís. 5 .
·
posl. odst. .
14169, 14724,
§ 7
14084, 14203, 14380,
§ 9
·
§ 1!
·
(2)
·
§ 14
·
§ 15
·
§ 16
14555,
14104,
§ 17 odst. 2
·
§ 18
·
čís. 3
čÍs.

§ 23

4

14315
14253
14426
14341
14616
14277

1432'5
14333
14333
14277
14333
14792
14756
14720
14084
14251
14653
14258
14592
14333
14648
14277
· 14277

§27
§ 35

§ 36
§ 37
§ 39

§ 42
§ 44
§ 47
§ 54
-

§ 55

14251
14093, 14227, 14247,
14508, 14650, 14666
· 14650
odst. 3
14084, 14247
14117, 14122, 14175, 14178,
14181, 14199, 14331, 14342,
14467, 14531, 14537
· 14248
čís.
14171,14268,
čís. 2
14407, 14769
· 14233
čís. 5
· 14562
14562
čís. 5
· 14225
odst. 2
· 14590
· 14251
odst. 2
čís.

3

- odst. 2
odst. 3
§ 56 odst. 2
odst. 3
§ 63 čís. 4

14268, 14604, 14659
14238, 14266, 14325,
14342, 14376, 14385,
14444, 14532
14268,
14376,
·
·

14659
14553
14643
14555
14555
· 14659

,j
""

II

II

I

II

1211
1210
Čís.
Čís.

§ 65
-

odst. 2

§ 67
§ 68
§ 71
78

14296, 14338,

o

14152, 14187,
14277, 14299,
14484, 14573,

§ SOČís. 2
§ 88 odst 2
§89
99
103
104
105
109
111
112
120
§ 122
§ 128
§ 133
§ 134
§ 135
§ 140
§ 151
§ 152.
§154

§
§
§
§
§
§
§
§

14273,

14131, 14171,

čís.

odst. 3
(3)
(3)

14104,
14216,

(2)
(3)

§ 155
-

§
§
§
§

odst. 2

157
159 čís. 4
171 pas!. odst.
172 čís. 1
pasl'. odst.

§ 180 (1)
§ 183
§ 195
§ 196
§ 200 čís. 3
§ 207
§ 209 (2)
§21O
§ 211
§ 212·
§ 213
§ 214

14216,
14104,

14468, 14513
14247, 14308
· 14573
14605, 14779
· 14338
14225, 14257,
14310, 14338,
14604, 14670,
14694
· 14594
14325, 14604
I.
. 14724
· 14081
· 14556
· 14595
· 14499
14540, 14595
· 14548
14131, 14548
· 14640
· 14640
· 14640
14640
· 14724
· 14769
· 14470
14191, 14769
14247, 14269
· 14713
14432', 14713
14432, 14713
14216, 14713
14400, 14555
14555, 14713
· 142116
· 14216
· 14338
· 14526
14310, 14526,
14694

·
·
·
14107, 14257,
14~16,

·
·

14161, 14223,
14694, 14626,
14310, 14362,
·
14202, 14362, 14413,
14223,
·
(2)

14338
14695
14695
14695
14247
14473
14202
14310,
14816
14413
14272
14643
14272
14202

čís.

čís.

§ 215

-

ds. 3

-

ČÍS.

4

čÍs.

2

§ 2·16

§ 218
§ 221
§ 222
§ 224
§226
§ 227
§ 228
§ 231
§ 234
§ 2B6
§ 237
§ 239
§ 249
§ 251
-

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

252
263
254
266
268
259
272
273
278
283
286
_
-

§ 290
§ 294
§ 295

§
§
§
§
§
§

296
299
300
303
307
308

§ 312
§ 325

·
·
·
·

14555
14713
14216
14352
14598,
14816
14473
14413
14595
141bl
14549
14371
14161
14362
14413
14492
14532
14643
14315
14191
14675
14251
14527
14539
14605
14546
14769
14769
14199
14175
14122
14708
14338
14779
14338
14748

14262, 14371,
14675,
14201, 14413,
čís. 4
14223,
pasl. odst.
odst. 2
·
·
14196,
14208,
odst. 4
·
·
14362,
14352,
14117, 14161, 14362,
14413,
·
·
·
posl. odst.
·
·
14127,
čís. 6
čís. 7
·
·
čís. 11
14191,
.
.
odst. 2
.
14082,
14117, 14199,
(2)
.
(2;)
.
.
.
odst. 1
. 142~2
odst. 2
. 14082
odst. 3
. 142·72
odst. 4
. 14196
6s. 2 . . . 14080, 14659
14123, 14266, 14280, 14307,
14342, 14422, 14486, 14532
odst. 3
. 14557
'posl. odst.
. 14080
14342, 14532
(2)
. 14080
14266, 14342
. 14486
odst. 2
. 14410
. 14342
14152, 14410, 14748
14229, 14280, 14422
14553, 14596, 14624
....
. 14342
14266, 14342·, 14532, 14648

§ 327
§ 328
§ 331
§ 333
§334
§ 341
§ 343
§ 346
§ 349
§350
§ 352
§ 353
§ 358
§ 365
§ 370
§ 371

1

· 14342
.
. 14342
14376, 14426
.
.
. 14457
14108 14392, 14556
14354 14392: 14428, 14501
,
. 14556
· 14298
.
. 14277
14133, 14317
14308, 14542
· 14298
.
. 14298
· 14513
14616, 14720, 14792
. 14616, 14720
. ,.
.
. ' 14575
čís. 1
· 14575
čís. 2

§372
§374
§ 378
§ 379 čís. 1
~
čís. 3
§ 380
§ 381
§ 382

\1

I

čís. 8
§ 385 (2, 3)
§ 387
§ 389
§ 391
§ 396
§399
§ 401
§ 402

1
\'

I

·
. 14726
14589, 14708
14468, 14573
·
. 14299
· 14123
·
. 14123
14478, 14628
·
. 14298
· 14666
14123
: 14123
· 14299
· 14123
· 14666
· 14123
· 14573
14123, 14299, 14573

, I

VI. Řízeni nesporné.
a) nesporný patent:
Čís.

čís.
§
§
§
§

29
52
56
73

.

.

§77 Čís . 3 .
§ 92 čís. 3 .

§ 95
§ 122
§ 127
§ 145
§ 158
§ 159

I

. 14561
14317, 14393
14317
.
. 14603
: 14426
14129, 14426
.
. 14542
.14308
· 14542
· 14542
· 14542,

§ 161 (l)
14523
: 14820 \1 § 174
· 14546
II § 177
§ 179
.14820
· 14305
§ 187
· 14305
§ 189 (2)
·
. 14305
§ 267
14393, 14478
§272
·
. 14478
§ 275
14167 14522·
§ 277
·
: 14305
§ 280
. 14561

I

b) zák. čís. 100/31 Sb. z. a n.
Čís.

;

§ 6
§ 13
§ 14 (1)
§17
§ 18
§ 23
.
§ 25 (2)
§ 33 (1)
§ 34
§ 37
§ 40

.
. 14637
14006 14305, 14561

.' . : i!ó~~

14067
14305, 14498: 14561
14245 14498, 14610
,
. 14426
·
. 14722
i4067 14426 14451, 14635
, ]4066' 14305 14590
,
'. 14067

!
.
§ 41 (2) plsm. b).
I

plsm. d)
písm. f)
písm. g)
§ 45.
§ 46 (2.)

§
§
§
§

49
.
54 (2)
56
.
57 odst. 3

Čís.

14603',

14305 14498:
,
.
14124' 14'125,
14263', 14319,
14487 14610

14688
14771
14402
1456]
14722
14245,
14346,
14790

. .' . ': i!~~~

. 14772
. 14772

!

i

! !

1213
1212
Čís.

Vll. Ostatní zákony a

nařízení.

čís.

1679

březen

13. (tractatus de
juribus incorporal:ihus)
1781 květen 1. čís. 13 sb. z. s.
(soudní řád) .
1786 září 18. čís. 577 sb. z. s.
14153, 14512,

14451
14072,
14616

1790 duben 19. čís. 1094 sb. z. s.
1799 duben 19. čís. 466 sb. z. s.
1806 říjen 24. čís. 789 sb. z. s.
14153,

14270
14694
14072,
14616

1808 říjen 28. čís. 789 sb. z. s. 14512
1819 srpen 23. čís . .1595 sb. z. s.
(řízení ve věceoh manželských)
§ 12 .
14706
1928 červenec 18. čís., 2354 sb.
j. z. .
. 14080

1834 prosinec 1.

čis.

2775 sb.

s. z. .

14072
ll. sb. sv. 63
(dúchodk. zátko·fl trestní)
§ 541
14244
1836 leden 4. čís. 113 sb. z. s. 14569
1835

červenec

1838 srpen 21. čís. 291 sb.. z. s.

1841
1844
1848
1850

1851

1852

(exekuce na pohledávky
za státem)
. 14444,
srpen 18. čÍs. 555 sb. z. s.
(stMní úřednici) . 14431,
řijen 13. čís. 84 sb. z. s . .
dube,n 11. čís. 1134 sb. z. s.
ú,nor 9. čís. 50 ř. z. (ipOplatkový zákon)
§ 68 .
.
§ 72 .
.
listopad 10. ČÍS. 1 ř. zák.
na r. 1852, (želez.ni6ní provozní řád)
§ 55 .
hěten

27.

čis.

117

ř.

14514
14553
14514
14492
14316
14816

14524

zák.

(trestní zákon)

§ 183
§ 185
.
§ 199 a)
.
§ 335
.
.
§ 431
14119,
§477
říjen 24. čís. 223 ř. z.
§ 36 .
1853 květen 3. čís. 81 ř. z.
§ 3

Čís.

1854
14315

14199
14178
14190
14827
14827
14178
14469
14343

1869 § 53 .
§ 62.

květen

23.

čÍs.

146

ř.

z.

§ 1
1870 srpen 28.

· 14175
14265
· 14606
· 14088
· 14265
14294, 14793
· 14265·
14265, 14294
14076, 14606
14606
14265
· 14606
14088, 14606

(vodní zákon)

\1
'·1.

14612

14640
14640
14134

tl

14569
14741

§ 9,
§ 12
§ 13
§ 14
§ 15
§ 17
§ 18
§ 19
§ 21
,
§§ ~~

14475
14193
14378
14475
14681
14075
14783
14451
14569
14682
14366

'c)

§ 38

§ 40 .
§ 41 b)
§ 57
§ 62
§ 63
§ 78
§ 87
§ 93
§ 94

14397
14397
14397
14397
14397

•

čís.

14413: 14517
14413, 14549
14413
. 14549
. 14413
. 14413
. 14413
. 14517
.
.
. 14133, 14317
14273, 14595, 14627
. í4492, 14512,
14598, 14616
14512, 14589
· 14512
· 14756
.14300
· 14130
· 14133
· 14317
14549, 14627
· 14627
· 14325
· 14627
· 14627
· 14627

§ 95 .
§ 103
§ 132
1872 duben 1. čís. 40ř. z.
§ 12 d) .
.
>
§17
§ 46

1872

červenec

čís. ~ ř.

12.
12
z.
(syndikátní ručom) 4751 14752
§ 1 . . 14296, 1
.'
duben 9. čís. 701. z. (vy-

rohni a hospodářská společenstva)

65 z. z. mor.

1871 červenec 21. čís. 77 ř. z. 14466
§ 15 .
červenec 25. čís. 75 ř. z.
(not. řád)
14724
1:: :\ odst :::
· 14068
33
· 14068
§ 68
§ 123
.
.
. _ . · 14068
červenec 25. čís,. 76 r. zak.
(not. spís)
. 14615
§ 1 lit. bl
14286
.
. _. . .
§ 1 lit. d)
'červenec 25. ,čí-s. 95 T. za:k.
(kni~ovní řád)
14589
§8c.2
'14413

14379

14524

čís.

§ 52
§ 61 .
§ 75 (87)

14070

14741·
14712
14712

. _ .
z.

(vodní zákon)

1858 prosinec 7. čís. 237 ř. z.

§ 24 .
.
.
1860 záři 19. čÍs. 212 ř. z..
1863 Iistopa<i 15. čís. 2 na rok
1864 z. z. slezs.
.
.
.
.
.
§ ll.
prosinec 3. čÍs. 105 ř. z ..
1864 duben 16. čís. 7 z. z. pm
čechy (obec. znzení)
§ 28 .
~
čís. 3
§ 35 .
§ 37 .
§ 106.
..
srpen 4. čís. 99 ř. z ..
1866 červen 1. čís, 49 z. z. čes.
(hon. zák.)
§ 45 .
·
§ 46 .
·
1867 leden 18. čís. 557 z. z. sl.
leden 20. čís, 5 z. z. mor.
--:-- listopad 15. čÍs. 134 ř. z..
1868 červenec 6. čÍs. 96 ř. z.
(advokátní řád)
§ 5
§ 7
·
§ 27 d)
·
§ 28 d)
·
§ 30 .
14343,
prosinec 3. ós. 59 z. z. čes.
(chudinský zákon)
.
§ 16 Č. 1 .
.
§ 17 .
.
1869 březen 5. čis. 27 ř. z. (ručení železni'c)
§ 1
1869 květen 30. ČÍs. 93 i. z.

.

červen 10. čís. 113 r.

(horní zákon)

§ 3
§ 5
§ 6
§ 18
§ 40
§ 106
§ 108
§ 109
§ 170
§ 174
§ 187
§§ 191 a 193 .
§ 220

.

14640
: 14640

čís.

· 14206
· 14206
· 14397

·
·
·
·
·
·

14558
14319
14658
14460
14319
14759
14420
14420
: 14558
· 14238
14493
14493

§5čÍs.6

§ II .
.
§ 15 a násl.
§ 26 .
§ 30.
.
36 čís. 2
§ 44 .
§ 48 čís. 1
čÍs. 3
§ 56 .
§§ 61-71
§ 85 .
1872 květen 23. čÍs. 119
(trestní řád)
§44(1).
§ 118
.
§ 381 čís. 3

li

ř.

z.
· 14295
· 14295
· 14295

1874 Ikvěten 7. čís. 50 ř. z.
14569
§ 35
1875 říjen 2,2. čís. 3D ř. z. na
rok 1876
14347
§ 17 .
i878 únor 18. čís. 30 ř. z.
· 14610
§ 4
· 14610
§ 24 .
· 14610
§ 30 .
červen 30. čís. 90 ř. z.
(losy)
14760
§ 1
14149
§ 2 lit. b)
1885 březen 8. čís. 22 ř. z.
. 14078
§ 88 a) .
1886 duben 10. čís. 40 z. z. čes.
(stavební řád)
14334
§ 19 .
. 14780
§ 118
.
~.
1 ř . •.z na
1887 prosince 28 .C1S.
rok 1888 (úraz. palIstem
,v·

dělnické)

§ 8
§ 11
§ 35
§ 38
§ 46
§ 47

v

•

·
·
·
·
·
. 14076,
. 14425,

14278
14278
14278
14749
14749
14410,
14503

1214
1215
Čís.

1889 leden 8. čís. 5 Z. z. čes.
(stavební řád)
§ 125
.
.
. 14341
§ 130
.
. 14341
červen 28. čÍs, 43 z. z. čes.
(zákon o stat. městech) . 14712
1890 lect,e,n 6. čís. 19 ř. z. (ochr.

znamky)

§5
. . . 14194
břez~n 2,1. čís. 57 ř. z. (náb.
pomery Israel. obce).
. 14496
§ 16 .
14782,
1893 prosinec 31. čís. 7 ř. z. na
rok 1894
§ 4
14076
1896 duben 27. čís. 70 ř. z.

(splátkové obchody)
§ 1
·
§ 2
·
§ 4
·
listopad 27. čís. 217 ř. z.
(zák. o org. soud.)
§ 16.
.
'.
§ 79 .
1897 leden II. čís. 30 ř. z. (pa-

14453
14585
14453
14343
14612

tentní zákon)
§ 95 .
14165
1897 květen 5. čís. 112 J. z.

(jednací

řád)

§:l8
§ 62
§ 76
§ 77
§86
<j 87
§ 89
§ 100
§ 152
-§ 322

· 14162
· 14273
· 14273
.
. 142,73
14299, 14814·
· 14814
· 14299
142q9
14315
14814
p!",osinec 9. čís. 283 ř. -zák.
(nzení ve věcech manžel-

1906 § 17 .
14538
§ 49 (2)
14538
§ 51 .
14538
I
II
§ 76 .
. 14493
§ 91 .
.
. 14458
prosInec 16. čís. 1 ř. z. na
rok 1907.
.
.
.
. 14631
prosinec 18. čís. 5 ř. z. na
rok 1907.
.
.
.
. 14501
1907 červen 17. čís. 64 z. z. mor.
§ 54.
.
.
.
.
. 14150
srpen 16. čís. 199 ř. z. (živ-

II

I

nostenský řád)

§
§
§
§

35.
81 .
106
144

.

- :!s.

§
§
§

14167,
2

10
14
16

§ 17
§ 20
§ 23 . .
§ 27 čís. 1
- čís. 5
§ 29

II

. 14189
. 14323
14189
14092

1908 květen 29. čís 35 z z c·es
§ 15
....
.
.
'.
14681
srpen 7. čís. 68 z. z. Čes ..
. 14118. 14523
§ 1 (2).
§
9 '.
" . 14523
sr;pen 9. čís. 162 ř z
(automobilový zákon)'
.
§ I.
14270, 14633, 14652
(3)
. 14633
§ 2 .'
.
. 14255
(4) .
. 14255
~ ~ odst. 4
' . 146&3
§ 10 .
14425, 14633
.
.
. . 14410, 14422
HlIO leden 16. čís. 20 ř z
§ 1
. .

§6 CIS. 6

§ 6 .
§ JO •

Čís.

1912

i

§ 2 • ."

ských)

. 14566, 14706
14192
1898 čei'venec 13. čís. 33 z. z.
pro Slezsko (silniční konkurence)
§ 32 c)
14684
1906 bř;:zen 6. čÍs. 58 ř. z. (spo!,ecnosti s r. Q.)
§ 2 (2) .
. 14571
§ 4 odst. 2
14068
§ 9 čís. I
: 14068

Čís.

II
'j

§ 36
§ 39
§ 40
§ 42
.
duben 28. čís. 81
(automobily)
§ 45 .
§ 51 .

14255
14633

z. (ki-

nematografy)
§ 1
§ 9

.
. 14505
14505, 14717
14167

14656
14256

l.
§
§
§
§
§
§
§
§

14423
14423
14768
14601
14395
14781
14495
14495

.
.
.
(1)
.
(2)
.
,
Vyrovnací řád:

§ 47 .
§ 57 .

. 14300, 14667
. 14106, 14280

OdpůrčÍ

lil.

řád:

§1O
§ 12
§ 13
březen

19.

čís.

69 ř. z. (lil.

dil. nov.) viz I.
červen

(řád

o

28. čís. 207 ř. z.
zbavení svépráv-

ností)
§ 12 (I) .
1917 prosinec 23. čís. 501
§ 20 odst. 2 .
(pojišťovací ,řád)

ř.

21 (2)
24
26
27
29 .
32 (2)
(3)
§ 42
§ 63

14474,
·
·
·
.
14147, 14352·,
14129,
14534,
·
.
§ 64
14098,
§ 65 odst. 2
§ 66
·
.
14301,
§ 67
14270,
§ 68

§
§
§
§
§
§
§
§

82
88
..
.
127
14410, 14422,
132
14389, 14596,
150
157
166
.
.
167 čís. 17 .
čís. 26 "
1918 'b-řezen 2,1. čís. 109 ř. z.
§ 1
říjen 28. čís. 11 sb. z. a n.
listopad 2. čís. 4 sI\J. z. a n.
§ 1
listopad 13. čís. 37 -sb. z.
a 11. (prozatímn.í ústava)
§ 20 .
prosinec 19. 6s. 91 sb. z.

. 14638
z.
. 14422

14596
14450
14474
14596
14220
14147
14352
14450
14270,
14699
14759
14833
14759
14828
14699
14596
14596
145<96
14596
14663
14592
14596
14389
14147
14389
14295 .
14705
14232

14719

a n. (osmihodinná doba
pracov,nÍ.
14704, 14746,
§ I
14521,
§ 4
'. .
§ 6
14521,

14761
14775
14200
14775
. 14078

(3)
14800
. 14800
. 14071
14800
14071
14071

§ I
§ 8

1916

z.

Konkursní řád:

19
20
27
29
32
43
66
73

II.

14631
ř.

Čís.

1917 §
§
§
§
§
§

§69

14612

(pensijní poj,ištění)

.
.
.
.

z.

září 18. čís. 191 ř.

§ 73 odSl. 7 .
prosinec 10. čÍs. 337

:t:i
. 14083

ř.

26. čís. 4 z. z.
mor. na rok 1914 (honební
zákon)
§ 68 .
14783

1914 leden 13. čís. 9 ř. z. (statkoví úředníci)
.
§ 33 .
.
leden 25. čís. 15 ř. z. (služební pragmatika)
§ 33 .
červen 1. Čí<5. 118 ř. z.
čl. I. čís. 10 .
červen 25. čís. 138 ř. z.

:!j~J:

14521
14796
14174
.
14078
14111 14205
1429 Í, 14372
14078, 14369
14368, 14593
·
. 14768
14078, 14112
·
. 14111
14078, 14089,
14112, 14364
·
. 14697
14323, 14777
. 14205
. 14291

červenec

1919 leden ll.

n.

čl.

IV.

čís.

čís.

leden 31. čís.

n. (ob. vol.
§ 9

11 sb. z. a
15 .
. 14775
75 sb. z. a

řád)

. 14681
únor 25. čís. 88 sb. z. a n. 14485
březen 19. čís. 139 sb. z.
a n.
§ 1
· 14612
duben 10. čís. 187 sb. z.

a n.
§ 6
duben

a

14813

10.

čís.

207 sb. z.

,n.

§ 38 a)

14749

i

I!)

I"

1216
Čís.

1919 duben 16. čÍs. 215 sb. z.
a n. (záborový zákon) . 14739
§ 7 .
14261, 14707
14707
§ 16 .
duben 16. tís. 216 sb. z.

a n.
14397
§ 5 Ht. g), i)
květen 2·2. čÍs. 320 sb. z.
a n. (rnovela o manželském právu)
142~7
§ 13 c)
e)
14192, 14805
14192
h)
§ 15
14544, 14744
14706, 14744
§I7
14544
§ 20 čís. 3
14544
§ 30
červen

27.
a n. čl. I.
červenec

'ČÍs.

362 sb. z.

142217

17. čís. 420 sb. z.
dětí)

a n. (práce

§ 7
červenec

z. a .o.
§ 2 (2)
§ 19 .
§ 40 .

14783

23.

čÍs.

443 sb.

14681
14234
.
. 14302
14234, 14678, 14682
24. čís. 462 sb. z.

červenec
a n. (legionáři)

§ 4 a), b)
§ 5
prosinec 9.
a [1. •

14719
14719
čís.

652 sb. z.
14389

prosinec 17. čís. 16 sb. z.
a ,no na rok 1920 (obecní
zaměstnanci)

§ 24.
.
§25(I).
-odst. 2
prosinec 17.

čís.

. 14234, 14678
. 14234
. 14159
17 sb. z.

a '10, 'na' rok 1920
§ 3

1920 leden 30. čís. 81 sb. z. a
n. CpříděIový zákon)
§ I
§ 10
.
§ 23
14261,
§ 24
§ 32
§ 35
§ 37
14261,
.Jeden 30. čís. 82 sb. z. a
n. (domovnící)
§ 1

14150

14739
14710
14707
14707
14572
14572
14735
14131
14332

čís.

čís.

1920 § 8
§ 9
§ JO
14131, 14156,
§ 16
únor 5. čís. 89 sb. z. a n.
(pensijní pojištění)

14332
14332
14332
14156

čl. VIII.
. . .
§ 1 (2a)
14584, 14709,
§ 2· (2)
§ 14 a)
§ 17 .
§ 27 .
§ 75 .
únor 6. čís. 116 sb. z. a n.
§ 9
únor 12. čís. 118 sb. z. a n.
§ 4

14584
14750
14441
14121
14121
14121
14587

únor 25. čís. 144 sb. z. a n.
únor 29. čís. 121 sb. z. a n.
(ústavlllÍ listina)
§ 55 .
§ 84 .
.
§ 105
14399,
úno'r 29. čís. 1221 sb. z. a n.
(jaz. zák)
i
březen 18. čís. 185 ,sb. z.
a n. (inženýrská komora)
§ 17 .
duben 8. 6s. 309 sb. z. a
n. (dávka z majetku)
14125, 14126,
§ 62 .
. 14318,
duben 8. čÍs. 329 sb. z. a
n. (náhr. zákon)
§ 3 .
§ 41
§ 43
§ 43 a)
§ 45 .
§ 46
14315,
§ 47
§ 50 a)
§ 51
§ 75
duben 14. čÍs. 302 sb. z.
a n.
§ 24 c)
§ 25
duben 14. čís. 303 sb. z.
a n. (ZUbní technici)

14449

14072, 14153
1920 " 2
14748
§ 5 .
.
červen 24. čís. 402 sb. z.
14813
a n. .
.
červen 24. čís. 418 sb. z.
14482
a n. .
14151
§ 3 .
.
červen 25. čis. 424 sb. z.
14679
a n. .
.
.
červenec 6. čís. 451 sb. z.
a n.
14572
§ 5
červenec 13. čís. 442 sb.

z. a n.
14287
14417

14674
14674
14414
14803
14777

. 14151, 14482

§ 12 .

červenec 27. čís. 463 sb.

z. a n. (dávka z majetku,
prov. nař.)
§ 62 .
14318
červeqec 27. čís. 477 sb.
z. a n.
14368
§ 7
14368
§ 19 .
14368
§ 20 .
14647
leden
21.
čís.
53
sb.
z.
a
n.
1921
březen ll. čís. 108 sb. z.
a n. (záborový zákO'n)
14707
čl.l.,č.1.
březen 16. čís. 116 sb. z.

a n.

.

.

.

.

14679

březen 18. ,čís. 130 sb. z.

14679
14440
14739
14647
14647
14433
14647
14647
14315
14433
14349
14754
14368
14368

§ Z
.
14622
duben 15. -čís. 314 sb~ z.
a n. (exekuc~ na platy)
·14385, 14703, 14748
§ 1
14072, 14221, 14224

a n. (zaopatřovací ,požitky)
§ 3
.
.
.
§ 11 .
. 14344,
§ 12. .
. 14344,
§ 13 .
dUlben 1. čÍs. 155 sb. z.

a n. .
duben
a n.
čl.

III.

1.
čís.

čís.

14633
14635
14635
14635
14506

161 sb. z.

14544
14544

3 .

čl. Vll. čís. 2 i) .
květen 21. čís. 191

a n.
§ 60 .

sb. z.

a n.
14757

červen 23. čís. 225 sb. z.
a n.
14572
čl. I. čís. 11 .
srpen 12. čÍs. 329 sb. z.
14712
a n. .
.
. 14347
§ 5 (5)
14347, 14443, 14660
§ 10
14347
§ 16
14287
§ 23
14789
§ 28
14789
§ 38
14287
§ 57
ClvUnl rozhodnutí XVII.

a n.
14287
§ 23, 57.
.
.
r'a'd) 14789
dodatek l. (dávkový
14361
§ 4
14361
§ 6 .
14686
14654,
dodatek III.
14616
§ 26 (2) .
14789
dodatek IV.
14361
§ 2
červenec 11. čís. 242 sb. z.
a n. (bratrské pokladny) . 14466
14466
§ 84 .
červenec 13. čís. 220 sb.
. 14739, 14754
z. a :no
červenec 13. čís. 244 sb.
z. a n.
14500
§ 12 (2)
červenec 13. čís. 246 sb.
14772
z. a n.
srpen 7. čís. 22'2 sb. z. a n. 14647
srpen 7. čís. 265 sb. z. a n. 14477
září 21. čís. 296 sb. z. a n. 14647
říjen 11. čÍs. 197 sb. z.
14656
a n. .
.
.
.
říjen 21. čís. 305 sb. z.
1475·1
a n. .
listopad 23. čís. 355 sb. z.
§ 2
prosinec
a n. .
proSLnec
a n. .
prosinec
a n.
§ 19.
prosinec

14757
18. čÍs. 404 sb. z.

. 14580, 14719
20. čís. 391 sb. z.
. .'
14772
20. čÍs. 394 sb. z.
.
.
.14466, 14825
22. čís. 392 sb. z.

a n.

14466
§ 4
1923 leden 25. čís. 35 sb. z.
14325
a n.
77

1218

1219
čís.

1923

březen

23.

čÍs.

62 sb. z.

a n.
§ 4

duben 26.
a n.
§ 20 (3)
duben 26.
a TI.
čl.

85 sb. z.
14489

čís.

99 sb. z.

ČIS.

95 sb. z.

III.

14280

květen

3.

a TI.
§ 7 (I)
§ 7 (2)
květen

14655
14439
ll.

a n.
§ 21 (4)
červen 8.
a TI.
čl.

14746

čÍs.

čÍs.

čís.

106 sb. z.
14488
123 sb. z.

XI.

červenec
z. a ll.

19.

čís.

14434, 14653
160 sb.

§ 53
14325
prosinec 13. čÍs. 236 sb.
z. a n.
14477
prosinec 20. ČÍS.' g' sb .. z. ;
n. na rok 1'924
14165
1924 duben 24. čís. 85 eb. z.
a TI.
§ 20 (3).
.
..
14489
červen 27. čís. 224 sb. z.
a TI.
§ 7 . ..
. . 14471
červenec 2. čÍs. 177 sb. z.
a n. .
. 14221, 14385, 14703
červenec 3. čÍs. 170 sb. z.
a ll. .
.
.
.
.
. 14449
červenec 3. ds. 179 sb. z.
a n. (svěřenství)
§ 2· . . .
14135
září 25. čís. 206 sb. z. a n. 14719
§ 1
. 14580
§ 5
. 14580
§ 6
. 14580
§ 28 (2)
14580
§ 24 (2)
.
. 14580
říjen 9. ds. 221 sb. z. a n.
§ 2 (odst. 1)
14370, 14786
§ 6 b)
. 14396
§ 17 .
14370, 14396
§ 18 .
14370
§ 23 (2)
14083
§ 29 .
. 14681
§ 31 .
. 14626
§ 68 (2,)
. 14083
§ 95 .
. 14608
§ 97 .
. 1441"

Cís.
1924 § 103
14415
§ 105
14608
§ 107 b)
14786
§ 135
14093, 14248
§ 136
14415
§ 141
14415
§ 141-144
14077
§ 170 (2)
14252
§ 173
14208, 14704
§ 189
14093
§ 191
14248
§ 193
14248
§ 196
. 14074, 14093: 14248
§ 220 (1) čís. 3 .
1407-1
§ 246
14422
říjen 10. čís. 239 sb. z. a n.
§ 2 b)--d)
. . 14368
říJen 10. čís. 240 sh. z. a n.

čís.

1925

červen

17 sb. z. a n.

14323
čÍs.

23.

156 sb. z.
14705
14785

červen

a
§
§
§

24. čís. 103 sb. z.
n. (rhtový. zákon)
150 (2)
. . . 14072
151
. 14290, 14674
212
. 14466, 14825

červen 25. čís. 122 sb. z.
a n. (kongrua) .
· 14570
§ 1
· 14570
§ 5
14570
červenec 7. čís. 113 sb. z.

14760
14184
14809

a
§
§
§

14399
14399
14399
14702
14702

1925 březen 26. čís. 47 sb. z.
a n.
§ 1 .
.
.
.
.
. 14568
březen 26. čí-s. 48 sb. z. a
n. (oohraoa nájemců)
§ 1 (2) Č. 9 . .
14727
§ 20 (2)
14447, 14765
březen 31. čís. 61 sb. z.
a n.
§ 1
14365
§ 5
14365.
duben 3. čís. 67 sb. z. a ,no
(placen.á dovolená)
§ 2
.
.
..
14359
§ II .
14078
srpen 19. čÍs. 203 sb. z.
a n.
§ 1 a 5 .
14323
srpen 2.1. čís. 220 sb. z.
a n. .
. 14477
říjen 15. čÍs. 213 sb. z. a n.
§ 3
. 142.77

čís.

a n.
§ 4

(bankéři)

říjen 10. čÍs. 259 sb. z. a n.
§ 22 (3) .
§ 103-111
prosinec 22. čís. 286 Sb.
z. a n. (restrikční zákon)
§ 13 odst. 1.
.
.
.
§ 15 odst. 4
§ 16
§ 18
§ 21 odst. 3 .

217 sb. z. a 11.
14399, 14414, 14674
14282, 14399

a ll.
§ 1 (3)

.

.

čís.

(jaz. nař.)
čl. 4 odst. 3 .
14353
§ 17 .
14803
§ 37 .
14803
květen 14. čís. 71 sb. z.

14599
.
.
.
. 14075
říjen 10. čís. 241 sb. z. ano

§ 5

15.

1926 únor 3.

(příročí)

§ 5 (1)
(2)

říjen

§ 1
§ 2

n.
66 .
105
107

14414
14414
14414
čÍs.

srpen 26.

165 sb. z.

a n.
§ 1
listopad 24.

14277
čís.

a n.
· 14211
· 14086

§60.
1927

březen 5. čís. 15. sb. z. a
n. (železniční zaměstnanci)
§ 69 (2)
14072, 14153
§ 70.
. 14282, 14290, 14586,
14674, 14701
duben 7. čís. 44 sb. z. a
n. (stavební ruch)
§ 43 .
14398

květen

12.

čís.

57 sb. z. a

n. (stavební ruch)
§ 40 .
červen 15. čís. 76'
(přímé daně)

. 14818

sb. z. a

n.

čl.

11.

čís.

§ 119 (3)
§ 259

2

1927 § 260
§ 265

14671
14208, 14262, 14494,
14675, 14704
§ 284
. 14616
§ 285
14616
§ 291
14082
§ 301
·
. 14590
§ 343
14377, 14494
§ 347
14590
§ 357
. 14377, 14590, 14661
§ 360 čís. 3
14661
§ 361 I. .
14661
§ 370
14082
§ 382
14082
§ 383 (2)
142]2" 14275
§ 385
14275
§ 391
14275
§ 394
14275
§ 402
14494
§ 404
14202
červenec 1. čís. 107 sb. z.

a n.
čl.

I. odst. 1 .
14295
13. čÍs. 108 sb. z.
a n. .
14477
červenec 14. čís. 116 sh. z.
a n. (silniční fond)
§ 21 .
14377
červenec 14. čís. 125 sb. z.
a n. (organisace po.!.
správy)
červenec

čl.

12

14616
14262
14202

15. čís. 111 sb. z.
a n. (soutěž nekalá) 14194,
§ 1 .
. 14086, 14292,
14403, 14404, 14614,
14619, 14621,
§ 2
odst. 2
·
§ 3
14215,
§ 8
·
§ 10
14614,
14742,
odst. 1
odst. 2 .
odst. 4 .
§ 11 (3)
14194, 14311,
§ 12 .
§ 15 (3)
14086,
§ 16 (4)
.
.
.
.
§ 17 .
§ 46 .
14293, 14350,
prosinec 13. čís. 1 sb. z.
a n. na rok 1928· (směnečný zákolU) .
14511,

14341

červenec

218 sb. z.

§24(1).

čís.

14404
14311,
14617,
14634
14617
14404
14743
14619
14742
14743
14404
14215
14620
14619
14617
14614
14311
14621

14615
77'

;1

I

1220

1221
Čís.

14599
14100
14599
čÍs. 5 .
~ čís. 6 .
14359
14599
§ 6 (2)
§ 8
14166
14166
§ 10
14755
§ 11
14373
§ 15 (1)
14830
§ 32
14373
(1)
§ 38
14516, 14755
§ 46
14830
§ 47
14830
§ 51
14830
§ 63
14577
§ 74
14100
§ 87
14069, 14275, 14373
§ 95
14714
§ 104
14100
prosinec 20. čÍs. 175 sb.
z. a n.
14590, 14671
14262
§ 119 (I, 2)

1927 § 2
§ 3

·
·
·
·
142.26,
·
·
·
14069,
14599,

1928 leden 13. čÍs. 8 sb. z. a n.
(správní řízení)
§ 1 .
.
.
§ 93
§ 94 (1) .
leden 19, čÍs. 23 sb. z. a n.
(procesní n.ovela)
čl. II. odst. 1 Č. 7 14278,
čl. II. odst. 2 Č. 3 14278,
čl. V. Č. 17
čL IX., 2, 3
·
čl. XIV.
·
čl. XVII.
·
§ 91
březen 13. čÍs. 39 sb. z.
a ,no (ochrana dam. trhu
práce)
§ 3
§ 6
březen 28. čÍs. 44 Slb. z.
a n. (ochrama nájemců)
§ 9
§ 20 (2)
č'erven-ec 17. čís. 124 sb.

14341
14341
14741

14490
14490
14241
14578
14241
14241
14354

14089
14089

14727
14447

z. a n.

§ 199
§ 201
červenec 17. čís. 144 sb. z.
a n. (železniční přepravní
řád)

14570
14570

Čís.

1928

čl.
čl.

34, §§ 1, 4-5 .
49
·
čl. 56, § 3
·
§ 5
·
čl. 84, § 7
čl. 88
čl. 90, § 2 lit. b)
lit. f), g).
.
142·39,
§ 3
čl. 94
čl. 101
14239,
listopad 8. čís. 184 sb. z.

14438
14239
14239
14239
14243
14421
14239
14243
14243
14421
14438

a

14626
14083
14083
14786
14083
14083
14077

-TI.

§ 41
§ 43
§ 70
§ 72 (5)
§ 73 (4)
§ 142
listopad 17.
a n.
§ 67 a)

čÍs.

1930

14786
a
14321
14321

z.
14674
14674

z.
14321
1462·1

14674
14701

a n.
čl. ll. čís: 1
14459
čl. lll. čís. 2 .
14564
čl. Vl.
14380
listopad 27. čís. 169 sb. z.

+

a n.
§ 19
prosinec 16. čís. 4 sh z.
a n. ;na rok 1931 (alimentaĎnÍ zákon)
14157, 14644,
§ 1
§ 2 (2)
§ 3
14179, 14668,
§ 5
14169, 14726,
§ 6
14263,
§ 8
14263,
§ 9
červenec 8. 6s.130 sb. z.

14660

14797
14157
14797
14741
14741
14790
14790

a n.
II. čís. 8
prosinec 11. čÍs. 196
a n.

14773

čl.

1931

březen 27. čís.
(aktuáři)

516.

z.
14719

57 sb. z. a

n.

březen

27.

čís.

14688
64 sb. z.

a n.
čl.
čl.

sb. z:

X. uvoz. zák .. 14182, 14280
XI. uvoz. zák. .

I. K'Onkursní

14415
čis. 151

z.

§ 42 (2)
óerven 24. čís. 98 sb. z.
a n. (nemocnice)
červen 26. čÍs. 96 sb. z.
.
.
.
.
a n.
14586, 14674,
§ 47 (2)
červenec 8. čÍs. 130 sb. z.

14626
14472

červen 2'8. čís. 114

březeln 14. čís. 27 sb.
a n.
§ 5
duben 10. čís. 45 sb. z.
n. (stavební ruch)
§ 37
§§ 42, 43
květen 20. čís. 70 sb.
a n.
§ 8
§ 12
květen 28. čís. 66 sb.

a n.

185 sb. z.

1929 únor 21. čÍs. 26 sb. z. a
n. (pensijní pojištění)
§ 1
. 14103,14176,
14584, 14750
§ 4 (6)
· 14176
14176, 14217,
§ 5
14222, 14584, 14754
§ 6
14217, 14750
§ 11
· 14222
§ 15 čís.
14605, 14709
§ 16
14584, 14709
§ 25
14709
§ 39
14605
§ 46
14605, 14607
§ 67 (5)
14222
§ 68
14217, 14222
§ 72 (3)
· 14525
§ 118 (2)
14240, 14344, 14635
14344, 14635
(3)
§ 125
· 14525
§ 159
14160
§ 170 a)-;d)
· 14217
§17l
· 142·17
§ 177
· 14635
a)
. 14160, 14240,
14344, 14631, 14635
§ 187
14441
a n.
§§ 10, II .
r:ervenec 23.
a n.

čís.

sb. z.
. 14121

§ 1
§ 2· (2)

.

!
'

14601
řád:

14429
14148, 14001

Čís.

14202, 14315, 14355,
1931 § 3
14509, 14559, 14639
14315, 14559, 14577
§ 4
14437
§ 6 (2)
14419, 14562
§ 7
·14437
(3)
14374, 14639
§ 8
14315, 14562, 14595
§ 12
14116, 14148, 14595
§ 13 (I)
14148
(2)
14596
§ 23
14102
(2)
14763
§27(1).
14102, 14768
(2, 3)
14315
§ 29 (2.)
14601
§ 32 (I)
14395
§ 35
14315
§ 40 (I)
14601
§ 42
14102
§ 44 (2)
§ 46 (2)
· 14781
14102, 14768
§ 49
14355, 14768
čís. 2
14596, 14768
čÍS'. 3
§ 50
· 14595
14310, 14596,
odst.
14643
14815
odst. 2
14310, 14643
odst. 3
14595, 14596
§ 51
14509
§ 51 odst. 3
14136, 14595
§ 52 odst. 1
odst. 2
14596
§ 54
· 14102
čÍS. 2
14645, 14768
14454
§§ 63, 64 .
§ 67
· 14643
§ 69
14429, 14494, 14509
14495
§ 70
§ 77 (2.)
14437
14355
§ 79
14202
odst. (3)
§ 81
14355, 14815
§ 82
· 14815
§ 100
· 14814
§ 104
14102, 14374,
14639, 14768
§ 107
14639
§ 108
.
. 14102
§ 112
14102, 14374, 14639
§ 113 (1)
14073
§ 114 (I., ll.)
. 14102
§ 115
14102, 14374, 14639
§ 117
14355
(1)
. 14315

1222
1223
čís.

1931 § 121
(2)
(3)
(4)
§ 122
§ 124 (2)
§ 126 (1)
(2)
(3)
§ 127 (4)
§ 142 čÍs. 1
čís. 2
čís. 6
§ 150 (2)
§ 151
§ 154 čís. 1
(2)
§ 163
§ 166
§ 188
§ 189 (2)
(4)
(5)
§ 192 (2)
(3)
II. Vyrovnací

14562
14322
· 14643
14315, 14643
· 14595
· 14815
· 14815
· 14815
14355, 14768,
14815
14310, 14355
14814
14814
14814
14454
14454
14814
14814
14454
14148
14109, 14814
14814
14814
14815
14437
14314
řád:

14725
§ 4 čís. 5
14452
§ 10 .
..
. 14725
§ 12, .
14589, 14604, 14736
§ 13 .
14182, 14358
§ 14 .
14358
~
(1)
14589
§ 21 .
14168, 14455
§ 22 .
14687
§ 30 čís. 1
· 14792
§ 43 odst. 4
.
. 14358
§ 47 (3)
14182, 14358
.
§ 55.
14481, 14667
§ 60 (1) .
. . 14168, 14650
§ 63
14141, 14333, 14604
§ 67 .
. 14141, 14168, 14418,
14452, 14650, 14732, 14792
§ 68
14481
§ 70
14109

1931

květen

OdpůrčÍ řád:

§2Čís.l

-

čís.

§ 9
§ 13 .
§ 14 .

3

· 14658
14363, 14515
· 14071
14427
14219, 14427

čís.

'TI} (nesp. říz.)
červenec 4. čís.

1932.

§ 2
§ 3
§ 4

II

I

i

~

1931

červ,enec

14.

čís.

125 sb.

z. a n.
čl. I. (§ 177 a) . 14160,'14240,
14344, 14631, 14635·
listopad 28.
a n.

čÍs.

177 sb. z.

§ 6
143m
1932 du.ben 2'1. ds. 54 sb .z.

a n.
čl.
čl.
čl.
čl.
čl.
čl.

XXVII. § 17 b)
XXXIV. odst. 3
XXXV.
.
.
XXXV. odst. 3
14381,
XXXV. odst. 4
143:81,
XLV. odst. 1
XLIX.

14368, 14381
.
. 14297
14368, 14381
14138, 14297,
14382, 14470
.14138,
14382, 14771>
14382:
. 1436&

.
čís.

~

prosinec 28. čÍs. 204 sb. z.
a n. (úsporná opatření
personální)
14169, 14825
§ 21 .
§ 23 .
· 14825
14825
§ 27 .

§ 4
§ 7 a)
§ 9
březen

a
§
§
§
§

1933 duben 28. čís. 65 sb. z. a ln.

§ 5 .
§ 10 .

1
)

čÍs.

12

čís.

12 a)

§ 13 .
§ 27 .

červenec 29. čís. 164

a n.

§
§
§
§
§
§
§

1

.

2 (I)

5 (2)

6
7
II

12

říjen

čÍs.

13.

192 sb. z.

.

~
~

.
(2)

únor 23. čís. 32 sb. z. a n.

(ochrana ,nájemců)
§ 1 (Z) Č. 9 .
§ 6 (1) .

14721
14727
14465

únor 24. čÍs. 33 sb. z. a n.
(odkJad exekuce proti zemědělcům)

§ 1

a n.

§

14240

3.

čís.

145 sb. z.

14753
14675

.

79~83

.

červenec 11. čís. 147 sb. z.

a n.
§ 5

14477

ll, čís. 154 s.b. z.
n. (soukromí zaměst-

§
§
§
§
§
§
§
§
§

14388, 14391, 14405
1-4183, 14252
. 14391
. , . 14405
14092, 14110, 14252,
14405, 14552, 14730

c)

112 sb. z.

14074

červ·ene.c

14169

zaměstnaným)

§ 4

čÍs.

14465
14465
14447, 14489
14465
14712·
14721
14186
14324
14721
14740

červen 21. čís. 117 sb. z.

a
nanci)

1934 únor 2·2. čís. 34 sb. z. a n.
(odklad exekuce proti :ne-

§ 1.
§ 2 b)

15.

nájemců)

a n.
§ 176 (3)

14169

listopad 9. 6s. 205 sb. z.

a n.

červen

14207
14140
14207
14452
14452
14281, 14407
14094
14554
62 sb. z.

červenec

a n.
§ 12

•

čís. 11

červen -23. čÍs. 100 sb. z.
a n. (odhadní řád)
§ 24 odst. 5 .
14771

14543
14124
14115
14758
14758
14346, 14758
· 14124
· 14758

čís.

24.

n. (ochrana
1 čis. 16
6 (1)
18 (2
26 .
čís. 3

. 14201, 14377
14201

sb. z.
a n. (úprava pachtovného) 14081,

t

d)
f)
g)

~

14779
· 14473
· 14136

.
11

1934 § 2
§ 3 b)
~

při dražbě)

~

II

14303

a n. na rok 1933 (pletichy

~

I,

15. čís. 120 sb. z.

.

prosinec 21. čís. 1 sb. z.

131 sb. z.
a n. (pracovní soudy)
§ 1
14073,
14646,
(1)
14234,
(2)
14156,
14448,

II

červenec

a n.

viz VL

14642,
14798
14441}
14234,.
14592
(3)
. 14592;
14798.
§ 2
~ a)
14646,
c)
14085
e)
14449
14529'
§ 4 (2)
14521}
§ 19
§ 22 (3)
14791
§ 27
14641
14588;
§ 28
čís. 4
14641
odst. 2
14264
§ 29
· 14264
§ 31
14588, 14609'
§ 32
14264, 14588, 14798·
§ 33 (1)
14264, 14369, 14641,
14681, 14798
§ 34 (1)
14609
(2) .
· 14278
§ 35 odst. 2
· 14641
§ 42
· 14798
§ 44
14073, 14592
červene.c 10, čÍs. 115 sb.
z. a n.
14109'

čís.

čís.

93 sb. z. a

a

čl.

III.

27.

n. (malý přídHový zákon)
§ 2 odst. 1 .
14707
. . . 14808
§ II . .
červen 12. čÍs. 95 sb. z. a n. 14588:,
červen 19. čís. 100 sb. z.

.
.
.
. 14242·
. 14094, 14140, 14207,
14432

1 odst. 1
14 .
24 (2)
31 (2)
34
37 .
44 .
52 .
56 .

Č.

2 lit. d)

14083
14579
14365
14593
14579
14365
14574
14340
14593

červenec 13. čÍs. 142 s.b. z.

a n. (odklad exekuce proti
zemědělcům).
. 14497, 14581
§ 1
142·68, 14507, 14597
§2
. . . 14581
§ 3
14197, 14268, 14283,
14419, 14581, 14597
§ 4
. 14581
§ 5
14581
§ 6
14268, 14283, 14497
§ 8
14110

1224

1225
Čis.

1934

červenec

13.

čís.

1934

160 sb. z.

a n.
§ 3

14419

červenec
a 11. •

25.

čÍs.

189 sb. z.

•

§154h).
září

čís.

prosinec ll. čÍs. 251 sb. z.
a n.
14448
čl. 1. čís. 1
14435, 14563, 14644
čl. I. čÍs. 2
14468, 14573
čl. ll. (2)
14798
čl. IV. odst. 2
14125, 14245,
čl. V. čÍs. 1
14319, 14790
14279, 14386,
ČÍS. 2
14563, 14722
pmsinec 22. čís. 258 sb. z.
a n.

čís.

Čís.

Čís.

. 14268, 14581
14598
259 sb. z.

1925 republikou a republikou
Rakouskou o pLnění smluv
o pojiště-ní na život a dů
chody)
čl. IX. Ad 2 .
14477

. 14281, 14432,
14452, 14554
prosinec 22. čís. 260 sb. z.
a n..
14405, 14552, 1473()
prosinec 22. čÍs. 272 sb. z.
a n.
14442
§ 4 (I)
14442
§ 8
14442
§ 11

14074
14608

207 sb. z. a n.
. 14197, 14268, 14581
říjen 6. čís. 211 sb. z. a n. 14581
27.
čl. 1..

I.
ll.
prosinec 22.
a n.
čl. I. .
čl.
čl.

1935 lede.n

čÍs.

březen

8.

14572.
22 sb. z. a n.
čís. 39 sb. z.

a n.
§ 1

1928 puhlikou čsl. a královstvím Maďarským o úpravě dluhů a pohledávek ve
starých korunách rakouskýCh a uherských)
čl.

1926 květen 4. čís. 35/27 sb.
z. a Ill. (úmluva mezi republi'kou československou
a královstvím Italským-o
splnění smluv, týkajících
pojištění
důchod).

se

13

1930 duben 26. čís. 82/31 sb.
z. a n. (o provedení čL
249, 256, 258 smlouvy trí14705
anonské) .

na život a
. 14180, 14813

duben 28. čís. 81/31 sb. z.
a ,o. (dohoda o závazCÍch
ze smlouvy trianonské) . 14705

1928 květen 26. čís. 55/30 sb.
'1-. a n. (úmluva mezi re-

čÍs.

75 sb. z.
14760

a n.
I.

čís.

IX. Zákony

96 sb. z.

dři ve

uherské.

Civilní řád soudní (o. s. p.):

14572.

a n.

Čís.

Čís.

§
§
§
§
§

VIII. Mírové smlouvy, mezinárodní úmluvy,
státní smlouvy a pod.
červenec

na

rok

180 Č. 2

234 odst. 2

17. čÍs. 60 ř. z.
1909 (Haagská

1919

1920

1924

18,19.

A.

1924 z. a n. (úmluva mezi č,sL
repubHkou a republikou

Rakouskou o úpravě závazků v korunách rakous-

úmluva)
čl.

14333
14333
14246
14282
14151

52
53
130 (1)

Čís~

1905

14578

účtování nositelú
ního pojištění)
čl.
čl.
čl.
čl
čl.

červen 4. čís. 102/22 sb.
z. a n. (mírová smlouva
14705
trianonská)
březen 29. čís. 151/29 sb.
z. a n. (úmluva mezi republikou československou)
a republikou Ra:kouskou o
Všeobecném pensijním ú14121
stavu pro zřízence)
červenec 12. čís. 60/26 sb.

§ 2
§ 92
§ 93

ko-uherských a o vzájemných pohledávkách z vy-

září čÍs. 507 sb. z. a n.
na rok 1921 (smlouva
v St. Germain)
čl. 2,15
14477
14477
čl. 273
14477
čl. 275

čl.

1925

1
2
7 f)
42
46
47

14471

14548

duben 12.
květen

Čí:;.

§
§
§
§

Exekuční řád

410
411
552
567

14249
14246
14736
14249

(zák. čl. LX/1881):

Čís.

Čís.

14333
14241
14241

14808
14789

§ 144
§ 189

pensij14417'
14477
14477
14417'
14477
14477

březen 6. čís. 5/26 sb. z.
a n. (úmluva s republi'kou
Poskou)
14594·
čl. 3 čís. 1
14744,
§ 7
květen 29. čís. 34/27 sb.
z. a n. (úmluva mezi čsl.

B. (z á k.

čl.

LlV:1912):
čís.

Čís.

14471
1432·2

§ 39
§ 40

§ 42 b)

14736

Obchodní zákon (zák. čl. XXXVII:1875):
Čís.

čís.
čl.
čl.
čl.
čl.

43
49
91
272
Clvilnt rozhodnuti XVII.

14292
14292
14292
14417

čl.

čl.
čl.

319
468
473

14351
14351
14351
78

1227'

1226

XI. Výnosy a jiné

Č!ánky uherského říšského sněmu:

předpisy.
Čís~

Čís.

čl.

I

II
I

čl.
čl.

XXXVIII: 1868 (obce):
§ 23
§ 35
§ 43 .
§ 80 .
XIV:1876:
§ 6

§ 25 .
§ 75 .
14544,
§ 105
§ 107
.
čl. XXXIII: 1896 (trestni řád):
§ 95 .
§ 169
§ 187
§ 488
čl. VIII:1901
čl. XXI:1901

14785
14785
14785
14785
14653

XX:1877:

§ 39 .
§ 198
§ 201
čl. XXII: 1886
čl. 'XVI:1894:
§ 40 (3)
čl. XXXI:1894:
§ 3

Výnos (vyhláška, nařízení)

Čís.

14770
14772
14772
14705

14544
14773
14773
14544

mÍCIJsterstva spravedlnosti:

>.

14690

čl.
čl.

14328

6450 věstn. čís. 14 .
78 ř. z..
.
.
.

červenec

12. čÍs. 26 věstIl.
orgány bod 58 a), 141)

. 14498

.
.
.
. 14653
(instrukce pro výkonné

říjen

14752·
14752
14752
14752
14772
14772

čl. XI:19ag:

§ 85 .
XIV:1909
L111:1912:
§ 37 .

čís.
čis.

1892· duben 22.
1897 květen 26.

14151
14578

1907
1908
1909
1917

3. věstn. čÍs. 44 .
..
prosinec 3. čís. 25801 (věstn. čís, 44)
věstn. str. 182 .
věstn. str. 44/45
..
...
únor 28. Č. 3 věst. Je zák. Č. 68/1908 z. z. čes.
březen 17. čis. 6726

1926

březen

1927
1934

čÍs.

-

6.

133

čís.

·
.
14084,
·
·
.
14118,

2669 .

věstn.

.

·
.
14507,
·
·

červenec

26 .. čís. 39431134
,prosinec 29. čis. 67002/34-10
čís.

4

věstn.

14296
14238
14708
14426
14498
14523
14413
14612
14557
14581
14581
14581

. 14151

ministerstva železnic:
Nařízení:

1920
čís.

prDV. nař.

J. M.

čÍs.

1929

1 z roku 1903

§ 6

červenec

§ 3
čís.

1. čís. 1060/1920 rPres.
5 (17)
.
.
38566-27 (pensijni fond)
čis.

. 14185, 14383
14587

14772

Služební
§
§
§
§
§

X. Cizozemské zákony.

řád železničních zaměstnanců:

33 .
83.
.
.
115 tit. a)-e)
116 lít. b)
117

14153
14587
14586
14237
14587

ministerstva financí:
Německo:
Občanský

14694
1850 leden 29. čís. 494 .
1861 listopad 22. čis. 7454 .
.
.
.
..
14380
1911 červen 10. čÍs. 44236 (předpis pro trafikmnty)
§§ 37, 38 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 14521
1922. květen 23. čís. 100547/14619/22-IV./3 (praDOCvni
řád tovMen na tabák)
. 14580

zá:kon:
čís.

§ 95

14669

R ií. z II é z á.k o II Y (p rov.
1909 červen 11. RGBI.
S. 515
.
.
. 14180, 14813
1924 snpen 30. RGBI. II.
S. 254
. . 14180, 14813
1925 červenec 16. RGBI.
S. 31 .
14180

II

a říz e II í) :

1925 červenec 16. RGBI.
S. 117
.
.
.
1925 listopad 29. RGBI.
S.392

ministerstva vnitra:
1855 březen 6. čís. 6382 ex 1854

· 14380

14813
14813

c. k.

českého

místodržitelství v Cechách:

1850
1907

květen

bř,ezen

-1. z. z. a v. v. (Obecní
12. čis. 33 z. z. čes.

§ 4 .

řád

pražský)

14287
14231

Rakousko:
čís.

1921 březen 7. 6s. 141 (pojiŠťo-

vací regulativ)

. 14477

presidenta zemské správy politické pro
1920

září

1920

Č.

čechy:

5 C-855 z. z.

čes.

14681

""

1228
ministerstva školství a národní

osvěty:

Čís.

1920 červen 14. čís. 27819 (státní nakladatelství)
14719
1925 listopad 30. čis. 96000-111. (učňovské školy na Slo14809
vensku a Podkarpatské Rusi) .

ministerstva sociální

březen

čis.

4751/111.-19

.14775

96 sb. z. a n.

. 14512

1906 červenec 18. čis. 176·ř. z. (plynový regulativ).

. 14618

1919

ministerstva

péče:

21.

zemědělství:

1935

květen

1.

čÍs.

ministerstva obchodu:

XII.
Výklad pojišfovacich podminek

Různé.
Čís

. 14173, 14188. 14259, 14271.
14450, 14611, 14623, 14664, 14691, 14699,
14733, 14738, 14762, 14812. 14828, 14833
Služební pragmatika pro z·řízence nemocenských pojišťoven
14083
Služební pragmatika pro hankoV'oí úředníky
14297
Stanovy náboženské obce židoivské
14782
Instrukce pro háňské úřady .
14466
Stanovy báňské revírní pokladny
14466

