
tomu ' i ,11čelníl § 936'. o. z. O. »auSt leJ;lnem ent.geHliohle,n und 
unentgellbliloh'e:n Velrt:ľla,g«. Da'fIOlvan.é IpllUls ,ov'š'e'm nelze vy
luóova,ti IP,ouhýlm slr,ovnárLÍ'l111 otbou! 'pl:uěnÍ'. V~d.yt mate
Imat,;,oké r,ovlnO'válhiy mezi hodnotou ta ,vlzájelmnou 'hod
notou sot:v;a lze dl()dlHi', ~ Slměr vešlkemélho oIbchod'u 'NU 
úSlku nelp·Nplolu\š-tí, ,ž,e by taková ,roNlnováJhia !byla IV úmyslu 
st,nan. PřehlédnoUlti 'rov'něž nel'z,e, že někldo 'vědomě 'vlěc 
;p ře'P:laItí., IP ,olně'VlaJd'ž Hr IneiZlbytně ~pOltřelblulj e, nehO' vědomé 
pod ,ClenOIUl IPIPodá ,nás:l'edlkem fi.nail1lčnÍ' tÍ'sně. ,TUl v nedO'
st'aJtlklll ,a!nim.; ,dlo'!1IaJndJú nelz'e miluviti o. ,d!alrování,. Naolpalk 
'al1,e !lTložnow je IkOUlplě za slmě'šnolu :c'enu' (nllmmo unno) , 
pNll)élId1 to ,oivŠ'e:m rY'zlflhodalrováníl (srOlv. § 916. o. :z. 'o.). 

Až dOlSluld vylloulČi'H jjlsme slptrruvlul ph tkaž'dém ·daro
vání, j,elúko'ž ,ohlylbW :Slplněil1'íJ 'pO'žiaid'avlNUI Úiplat,nosti, Iklteré 
j ,e!dině j,e s to iZIPtlSIOlbilti, 'možno'st, ,alby na s.t:r.alně nalb'yv'a
telově porušen byl ekonomický (majetkoprá vnO ' interess, 
jenž je GélIUISa leffilci'e:ns ka'ŽtdélhlO zruV'alziku ie slprávy. Není 
třelba zajisté ro:zelp'iso'va1i' ,se -o IPoža.dlccvlku úlP'llatno,sH 'prlO 
ins,ti.tulCÍ sPlrruvy., nelblo.f j,alslně Iply,ne z 'powllhy věci' j. Izře

tel,ně je IVY's:lolven dle lege !lialta'. nalmnUlm I]Uo 'flel, iQI ně,ž ;př; 

spTó:vě sle j'edná, 'jte myslilte'ln,o j 'en zla 'PlřeldJprolkl,aldlUl t. ZIV. 
eikvi'v:aiJ.ell1t:u, t. j. tOllilko IPři prá:vnílm d.ednán·Í ú'p:latném. 
Z'většÍ'-li 'Sle Ipr,áv'níl 's~éral o~,OIhy j,eJdlnáJní'm IbleZlplla,tlnÝ'm 
o něj ,alkoUl Ylě'c 'S. vlaJdami, nelze 'mllulvit;, ,Qt IPorlUlŠlenl status 
qUiO v Ipřenechané věou. Vž\dyt nel11·als·bélll1ieJ 'aJni v \lJlří!padě 
nejlkr,a'.in~iší\m, kdy vě'c náJs1eJdketm 'vélJd jel zcela ibezlcen
TIlOU, talkž'ť! Iprl"álVlní' slféry nez:větš'u'j'e . T'u \lJ ,rávě trvá jen 
s,tiatus qu<Ol. ] 'e:n '<''v'' právnÍlm jedlnání' ú,pl].altl11;ém 'Plťll'V 'strlana 
úplatu V' d,olbré 'ví,ře Iza věc. Ik,telrá! IQIhj<{~1ViÍ! s.e pozděůil zloela 
či ~ástečně neupotřebitelnou, zatím co kontrahent druhý 
oihd:rž'Í úpkutu Y Imfře, j lalkohy v<ě:c jtÍlm Ipř'enec:hlatná hyla 
zcda Ibelz'VcudnOlul. Když 'SlpráJva Ip1řipojena v !pl"v.QitnÍlm ná
v rihu '0. 'z. 'v '.o á t.é Ihll,a1vlě 'k iuls~a,n olvlen Ílm IQ! ,s.měn ě (Otn elr, 
Ur'e.ntwur1I h lOi) 104.), :p'ro:h.láslilu rle,fle!peil1t Zej.],!lelr 'V sezení, 
za IPředlSleldni'cbvíi 11lmlbete R.,othenha,nna ,dne 13. květtna 
1875 (Of'nelr I. ,c. m. 73.), ,že slPlráJva nemá ill1Ílsta IpiO'UIZ.e 
'ph s'mě'ně, nýlbrž i' ,bam, kde IněikOlm~u ,něloo úpl\a1tně 'S'e pře
-dá'vá. ,TlélJk naJ mILs.t.ě dřlíiV1ějšlíihO' § 15G'. :zarř,al~ern ny,něj ,š:f 
~ 9123. !se róenÍlm: »aJulf eine entgelHi,clhle Art« la ItO' v .QinOlm 
oc1.cUlu vŠlelo!becnýdh IUls,t atn OV eln ÍI olbli.g,a'Č!nnho Iprá,va, 'který 
(ie IPlOd 'll1"argináLnv wlbr;lklo'U (lstod,Pci nylnÍI IPlř,e,d §. 917. 
o. z. 00.) : »Alllge,meine Be'SltÍ'lT1ImUlng,en 11Jber entg,e'ltLiche 
V'er,trag,e iwndJ Oes,clhrafŮet.« POlulkálz-aH /by !bylo i Ik IdiO'S.l,OIVU 
§ 1167. o. z. o. »Im iibrigen kommen die mr die Oe-

. walhrl:eils1tlUlng Ihet eil1{glelHli:ch'eln VelľtTag:e'n tÍlbenhlaulpt ge
g;eibenen VOlr'Slohriift:en zUlr Anwend:ul1'g,« a Ik četným do
'klaMllm jilnýlm. 

] ,est \lIšéllk lmož,no'l1I námitlka, ž,e slpor je j,en -o s'Lo'Vo 
»s:p r áJv a « , žle a J,e v'sQmltků '1"lltOe n i, dá rtOOVo., j alk; j'e 'Ulplra
Vleno v § 945. o. :2.. 'O. , nenil l'e!č rlulčenÍm z:e správy. Ne,nÍ-li 
dOlbře 'll1Y'sl.;.tel,no tpOlrulŠletníl staltus Qtuo v IPřeneohané věd, 
nenÍ- Um .j ·elšt,ě 'vyloUlČ'ena možno'st IP<OlrulŠten~ ,přeneldhanou 
v'ěclL Ta 'V'ys!kytuje :se netoliiko 'UI Still'Luv úpllla,tnÝCih (vi:z 
z~ej<m:én8< § 932. ' v'ěta 2. o. :2..), ail,e i lbeZlplaltnÝ'dha néť ni 
,p,omÝ'šH § 945. o. z. 01.: »W·er wilssentHohej'ne iirelmtd'e 
Sa'clhe 'Vel"Slc!henlklt, Llind delm OeSlcihlel1'km,elhmelr dilesen Um
staild v'ers:dhwei'gt, Ihafttet fúr 'd'Le 11'él!CJhteilj/ge,n Poll,gen.« 
T. ,jo r'UČD Zla! šlk/old!'ll! .z'Plůlslo:henOlu VěClF lpřenechanolU (,d1alll1-
l1<ll'm ex re, n~kol.ť in re), jaiko: 'z,éll ,náihllald:u š'ko,dy a 
lI'ŠI é'ho' 'zi'slku. zlP'úsobený'oh ohd,aJř'e!né'mLl! vi'ndikad, z'a ná
hradu' náJkla,dlí't vyna,llOž'enÝ'oh InaJ ,ud1rž.Qlvánf a z.leplŠteni 
cla,rO'v.ané lal IptO té 'snald ·ev'i'nlk()lvlaI11lé 'Věci" 'z,a její iil1,t1albulaci, 
ZQ náhradu nálkll'élIdLl evi!k,Čtního S\POl1"U' a IP. Thn není, ře-
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čeno, Žte: If'LlIČ,eJn.í ·dálrIClo'v'o, ,je ill1lelnšÍ' nežur aUlcto,rovo z,e 
slprá!vy. NáJsledlky; lbývarH (kvatnNtatrvně 'menšÍ' nelž kw p'ř. 
ná:hiraJdaJ ,věcil ,Pih 'evilktci.,v ikOrnkrélt,nÍlm ,přt[IPlatdě však mo
hOrU býti '111ln.athem v,ětšl í\. K'llI př. rd\alrO'vámÍl nelmoonétho do
:bytČtet'e, Hmž nalkta\z'Í\ se velŠ!klelrý .dolhy~ek na! ihosiPOtdářs,t' v 'Í. 

ROlzdlil m,e'zi ru:Č'eln1Im dárooIVý!m a: ze slPrávy je t'edy 
pods.t,Mný, tam jedná :se Qt tCLarmnum ,ex !l'e, zide o dalmnUlm 
i,n r,e, tam ,nepři'C'hází, v ú'vlaihu v'ol!ul!1Itas loontlraihenUum, 
zide a,no ve f'olrmě t. zv. slmllulvlnÍ laleQ'ui'vaJlence, a j. V. 
Z ostélltl11Ícih rOlzld\iM bylo by UIV és.t i" že \p,řj, 'slprávě 'zcizitel 

'ruloť 11ieJCJhiť Q 'v laldlě vlědlěl <Či nitkoH, zaUm ICO 'v §. 945-.00.:Z. ·0. 

vyžaduje se vědomost dárcova {arg. (»wissentlich«). Že 
ne:j:eldná sle o 'S\plráJvu, dtOlkl,á'dá i, urm\íis.t:nětní § 9146. O. z. o. 
a, že jedná 'Se o da\1T1IllIwm ex { 'e, do-svoědČ!uj.e :histoľÍte re
dalk,č,ni (IQtfne1r PrO'tolk. Itl. 30.). ZájpéUdlo,naličs,ký záJkolnnílk 
HI. § 662. 'sta,nolv;J,: >>)Wer 'ein f1"e'md!es Gut ,odler e i. n e 
g e f a th ľ 1 i IC Ih ,e S a 'c 'h e, z. B. etne.n wii telud\ťln nund, 
w,ilSsleln til i,c hi 'V,er ~lclhe:l1'k t !u!1Id ,d ellTl OetStohe:nlkln e!hmer dÍlelsle'n 
Umstélll1id velrschw,e,i'gt, Ih~a,ft:et fur ' die na,cht'ei'Kgein 
Polgen«, IZ llě!hož O.Z. o. vy,neohla.l naldlbyltečná silova 
»oldelr .e:ine gelfaihlr!.iIClhle Salcthre«. .o ,r'Uloelll/í· .i'en Zla, šlkodu 
z 'v ěci IPoV's,taLou mluví, té'ž iPliulsiký L. R.. 1. 11. § '1 084. ,Ve 
stejlném 'S'll1lYsIIILl! Inorlll10va!lléll :kJolmi,s,e ·pro '1"e,vis.;· 'čsl. o. Z. 00.: 

»Kdlo 'vlěd-omě dlaJr:uj.e 'věc cizí, a olbdaJťOlva'nému. toho za
ta,jil, }e 'p.ráJv zle š!kody, ikt,erá :z toho vzej,dle·. Vzni!kla-li 
olbrctair,o v a/n éilllu škod a va!d,no'll' .IPo'VIwhoU' Y ě,c] diťlirolv'wn é, 
Ipráv je ,dápce :ze š1ktOlcLy j'e:n Ite:hdy, (když V'aJdlnou Ipov,ahu 
věci znal a- lze 1111IU ,plřilč'ílSfi k 'Vi,ně, 'ŽIe j,í oIbd'alrovaI11ém,u 
,nelh!lási1.« (Pora;dy ' IQ!. rle'Vi'S,ř dbčal1iSlkétho zálkonnílka, zvl. 
otisk :z čas. Prá'vlnDk roč. LX. str. 53.). 

Dr, J OS. KAŇKA: 

. Zákon záborový v praxi. 
(Pokračování.} 

Dle § 61. zákona, ze dne 30. ledna 1920 č. 81 sb. z. 
a n. vyměřuje se ph udílení souhlasu ke zcizení a dělen} 
nemovitostí dle S 7. z. z., pokud půda se propouští ze 
záboru, pro fond kolonisační 10 % z hodnoty propuštěné , 
a při udílení svolení s pachtem hospodářských celků a 
podniků hospodářského a lesnického průmyslu .0 % 
z úhrného pachtovného, placeného v hotovosti. Vj'rraz 
» půda« v § 61. cit. zák. má týž smysl jako výraz »ne
movitosti«; vztahuje se tudíž prvý odstavec § 61. na 
všechny objekty nemovitého vlastnictví, podrobené zá -; 
boru, a v důsledku toho \podrobení i schválení dle § 7. 
z. ·Z. (22'/6. 21 č. 8126.) Poplatek 10 % vybírá se od ma
jitelů půdy zabrané. (27'/9; 21 č. 11859) '}1i % poplatek 
jest platiti z pachtovného, zvýšeného' o daně, jež pachtýr 
zavázal se podle smlouvy propachtujícímu zaplatiti. 
(18'/2. 22 č. 2347.) 

Předpokladem splatnosti 100/0 poplatku jest, že za
braná půda za souhlasu pozemkového úřadu skutečně 
vypadla z nexu záborového. Před tím l1emůže úřad do
máhati se . exekucí zaplacení tohoto poplatku. (1./2. 22 
č. 1311.) 

Mezi podmínkami souhlasu, resp. svolení, stanovÍ 
pozemkový úřad pravidelně také podmínku zaplacení 
těchto poplatků. Tuto »podmínku« nelze však klásti na 
roveň výminkám občanského zákona, nýbrž jest ji po
ldádati za pouhou modalitu, mající. povahu příkazů, iichL 
nesplnění neruší ještě platnost souhlasu zásadně uděle
ného (č. 1311/22.). 



Poplatek platiti jest vždy až na zvláštní poukaz po
zemkového úřadu , a to složním lístkem, jejž připojí. Pla
cení bez poukazu, nebo hotově, vyřízení věci ,spíše zdrží 
než urychlí. 

Byla-li nemovitost propuštěna ze záboru na vrub 
§ ll. z. z., poplatek 10% se nevybírá. 

Ve spojitosti s §, 7. nutno pojednati o § 18. z .. z. 
KdežtO' ustanovení § 7. z. z. má ' místo všude tam, 

kde se jedná o právní jednání . sjednaná po vyhlášení 
zákona záborového (po 24. dubnu 1919), platí pro smlouvy 
o zcizení, pronájem a za vazení zabraného majetku, uza
vřené mezi 29. říjnem 1911) a 24. dubnem 1919, ustano-' 
vení § 18. z. z., dle něhož smlouvy jsou proti státu ' bez 
účinku. nebude-li prokázáno, že šlo o jednání, ' jehož s i 
vyžádalo řádné hospodaření. Pro rozhodnutí otázky, ' zda 
jest případ řešiti dle $ 7. či 18. z. z. , jest směrodatný 
jedině den, kdy dotyčná smlouva byla uzavřena. 

Knihovního vtělení není třeba. 
Zákon sám prohlašuje všechny smlouvy, spadající 

pod ustanovení § 18. z. z., eo ipso bezúčinnými vůéi 
státu, neprokáže-li se, že šlo o jednání, jehož si vyžá
dalo řádné hospodaření. Jest proto na stranách, aby sa
my na úřadu žádaly konstatování toho, že tato podmínka 
jest splněna, chtějí-li míti jistotu, že sankce Š 18. nebude 
proti nim použitO'. Při rozhodování o tom nelze v úvahu 
vzíti nic jiného, než zda řádné hospodaření vlastníka 
majetku zabraného onu transa,kci si vyžádalo. (24'/11. 20 
č. 11396.) Otázku tu nutno pO'suzovati jedině s hlediska 
hospodaření majetkem zabraným, nikoliv s ohledem na 
majetek nabyvatelů. Nemá proto zde významu ani fi
nanční poškození nabyvatele neschválením smlouvy, ani 
jeho bona fides , ani subjektivní motivy, jež vedly vlast
níka zabraného majetku ke zcizení. Jedinou směrnicí 
jest, zda řádné hospodaření, objektivně posuzováno, vy
žadovalo toho zcizení. (28 '/3. 22 č. 4386.) 

Smlouvy sjednané před 28. říjnem 1918 nejsou 
dotčeny zákonem záborovým. Strana má v tomto pří
padě nárok na zjišťO'vací výrok obsahu, že na zcizení to 
nemají vztahu předpisy zákona záborového, a v dů
sledku toho že není s hlediska tohoto zákona překážek, 
aby smlouva o zcizení byla knihovně provedena a stav 
knihovní uveden v soulad se stavem skutečným. (13./4. 
22 č. 5234.) 

III. Jako převod veškerého majetku státem zabra
ného s jedné osoby na osobu jinou v zásadě neohrožuje 
ani neznemožňuje provedení pozemkové reformy, tak 
naopak prodej jednotlivých dvorů a statků zasahuk 
zcela mimořádně do zájmové sféry reformy pozemkové. 
Avšak hospodářské poměry, zejména pak placení dávky 
z majetku, vyžadují si naléhavě, aby .pozemkový úřad 
změnil své dosavadní stanovisko a udílel v nutných pří· 
padech svolení taková, ovšem se všemožným vyřešením 
otázky zaměstnanců na prO'dávané jednotce, tak i zbyt
kovém majetku, otázky propuštění celého nebo částeč
ného prodávaného m~jetku , se zřetelem na jejich naby
vatele, jimiž měli by býti v první řadě osoby (zaměst·· · 
nanci nebo pachtýři) přicházející o své dosavadní za
městnání pozemkovou reformou. a s vyřešením zapla
cení dávky z majetku, resp. uplacení knihovních dluhů, 
nezbytnou to podmínkou ochrany nároků dle § 50. náhr. 
zákona na zbytku zabraného majetku. 

Co do prodeje menších objektů i jednotlivý'Ch parcel 
řídí se stanovisků pozemkového úřadu účelem , prO' nějž 
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má býti nemovitost získána. Zcizení k účelům staveb
ním a průmyslovým neklade pozemkový úřad překážek. 
'Obvykle stanoví podmínku, že k dalšímu zcizení jest 
třeba svolení pozemkového úřadu, resp. jeho místně pří
slušné ' obvodové úřadovny , II pozemků pak, jež se ku·· 
pují k účelům stavebním, že pozemek bude do určité do
by zastav ěn , a že do té doby, nejméně však po dobll 
jednoho roku jest ku dalšímu zcizení třeba téhož svolení. 

Jedná-li se o zcizení půdy k účelům zemědělským, 

nečiní se námitek, nabývá-li zejména osoba kvalifiko
vaná jako přídělce v rO'zsahu výměry soběstačných 
usedlostí (§. 16. příd. zák.), nebo i osoby jiné, zejména 
když nabývají pozemků menší výměry, jichž dlouhá 
léta užívaly při svém ho spodářství a úměrně k nim jsou 
také již zařízeny hOSPO'dářsky , nebo jedná-li se o vy
držení, zciz'ení z dŮ:vO'du zaokrouhlení hranic, zrušeni 
enkláva knihovní pořádky. Vedle obmezení shora uve
deného stanoví pozemkový úřad podmínku, že naby .. 
vatel vyhradí pozemkovému úřadu práva uvedenú 
v odst. 2. § 19., odst. 2. § 21._ zákona ze dne ' 30./1. 1920 
Č . 81. sb. z. a n. , a PO'drobí se směně dle § 24. téhož zá
kona. 

Odporučuje se tato ustanovení pojmouti ihned do 
smlouvy, aby nebylo třeba jich doplňovati. 

Způsobem § 7. z. z. byla částečně likvidována akce 
přídělová o půdě stavební (zvaná akcí S), pokud se dála 
v dohodě s majiteH zabranéhO' majetku. K tomu účeli vy
dal Svaz čsl. velkostatkářů v Praze zvláštní formulář e 
smluv trhových, obsahující veškeré podmínky dohody, 
sjednané o tom pozemkovým úřadem s korporacemi 
velkostatkářů . 

(Pokračov ání.) 

JUDr. JOSEf TOGNER, notář v Uh . Ostrohu: 

Několik poznámek z praxe k předpisům 

o dávce z přfrůstku hodnoty. 
L Ve 'SIvém článklul lllveř,e-}něném. !\ll ·č. 5. !O 6. rOlčnÍlku 

IN. t. 1. 'zm í'uil oj s eml se rQI 'tOlm, 'ž1e Dia, .Zla\ř,alz eln íl IP,ř'e1v odů ze 
'záJko',nélJ 'Zle ,dne 4. ;l,eld,na 1909 'č. 4. r . '2. aJ dle zálkonla z,e 
dne ll. klvětna 1894 Č . 126 ř . z. mezi' :převody ,oeL ,dá'v'ky 

, z ,přkůstlklu ~hlQldl1101ty ibelZlPlodmlímeoně osv oIbOlz·e:né Iby;lo z'a
,pom:enuto a že za ,dlneš·núho ,sta'vu 'dá :se na ,j;ejúoh osvo
bOlZle,ni od ,dávky 'Z 'přlíTůsťklll' /hodnoty 'USlUlzO'Véllti dle zá
s.wdy a nilinore a,d mlalÍius ·11JélJ zá!kliaJd'ě bodal 4. ·a, 5. § 4. na
ří/ZlenÍ .ze ,dne 27. ·dulbna 192'2 ' č. 143 slb. z. a .n. 

ProváJd'ěl jsem lk:niihav11Jí' lPořáldlelk 'Oih~eld:ně Ir,egul,alce 
dV!OIllJ Ipotoků. Stéllrý ,tolk :by'h IPodstatně 'ro'Zišlí'ř,en :a Ik: 'tomu 
účelLUI ,polstolulpm slOlulsedé 'Za úplatu 'část,ě ,s:vÝ1ch ,hralni6ť

dkh IPozemlků nový tok ,p'řiipSla.}. 'Se IdO' vl:éťst.nictvÍI vod
nílmu ,drUlŽSlt'V'~, Iregulllad ~prováJdějíoíiffiIUI . ,I(;Ulpy 'UélJ OId,stou
pe11lé částlě 'll'za:ví:raly sle 'mezi v1wstnílky Ihrani'čÍ'CiÍlclh po
zem/k'Ů a vlod1n:ÍJm ·d,flutSttvem. Vý!klUlpní. oe.ny hyly od 2 K 
a,ž IdlO tis ÍICle \koru:n. 

Dotázal js,em se z,emsikélho vý1biěr'čfiho úřadu v Brně. 
mám-'li liIsti.ny .ohl,edn:ě 'P lřev iotď-ů Ik účel,illm "Z,aJvedlenu tolhoto 
knihovnÍlho IP!OIřádlkllll olhhl!Štovati za ú6ele,m vYlme'ř,enf 
dá'VIky z IPřlílril SlukUl bodnoty. Zemslký výlhěr'Č1Í' úřad, 'v Brne 
žá,d)a,1 př,ed,lož'eni o/!J,isú, Iponev'wdž ZlélJ .stá'V aj.íd·ch 'P'ř ed-




