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Kandi'dát n.ot. Dr. Ecfiuard Lis,ka: 

O životních pojistkách při projednání 
pozůstalosti. 

Následkem značného, rozšíření životního pojištění 
setkáváme: se často, z,ejména ve ,městech, při pro.j,ednání 
poe;'ůstal'Ostí s životními pojistkami. 

Různost v obsahu poji'šťovací smlouvy nutí s'Oudního 
komisaře, aby každj'r jednotlivý případ prozk,oumal a uči
ni'! si svůj Ílsudek. 

Šivo~ní pojištění mŮ'ž,e zníti na důchod nebo. na ka
pitál; v tomto PO'jednání budeme se zabývati jen pojiště
ním na kapitál. 

Iilavní dúležitnst pro projednání pozůstalosti má 
otázka, zda pojištěnj'r kapHál dlužno zařaditi do jmění po-
zůstalostn'Íl1~o či nikoliv. I 

P ii posuznvání této otázky nutlll0 vžuy Pl tsuG uu
nšovati stanovisk,o p o z Ů s tal 'o s t n í (sou!kr'O'moprávní) 
a sta'novisk:n p o. p I a t k O' v é. Tatio dvě stanoviska se od 
sebe pO'dstatně lišÍ', jak níže seznáme. 

P'Oměr soukr,omoprávní - vznikající z pnH'šť,ovací ' 

smlO'uvy - jest upraven zákonem ze dne 23. prosince 
1917 č. ř : z. 501. 

Poplatko'vé předpisy tj'rkající se životního po,jištění 
obsa,huj.e § 16. cís. nařízení ze dne' 15. září 1915 Č. ř. 
z. 278. , 

Nejprv,e někO'lik slovo. pnHšťnvací smlouvě na živo,t 
vůbec. 

Poji'šť'ovací sml,ouvou na ž'ivO't ro,zumíme smlouvu, 
podl:e niž zavazuje se j:eclna strana - ' t. j. pojišťovatea -' 
straně druhé - t. j, poji'štěnci! - že vyplatí určitý ka
pitál ' nebo. že bude vypláceti určitý důchod někomu -
t. j, obmyš],enému - v tom případě, že nastane' jistá 
událnst., 

Touto událostí mu~e býti buď. dožití určitého věku 
jisté osoby - t. L pojištěného - nebo, dožití určité jiné 
události', nebo dřívější úmrtí pojištěnéhO', anebo konečně 
kombinace těchto případů. 

Vystupují tedy při pO'jišťovad sml,ouvě čt y ř 'i či
nitelé, jež musíme přesně r,ozH§O'vati: pojišťovatel, po
jištěnec, p'O,jišt-ěný a o'bmy šl'ený. Některé z těchto, funkcí 
mohou se setkati v jediné osobě. Pra'videlně bývá po
jj štěnec současně i pojištěným (uzavírá-li kdo smlouvu 
poji'šťovací na svůj život), cl. může býti i:. ,ohmyšleným 
(zní-li po,jistka v jeho pr'OIspěch). 

M,ožno též Ulzavfí'ti pojišťovací smJouvu na ži.v'Ot 
osoby j]né, tu ale vyžadu}e zálwn výslnvný písemný 'sou-
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hlas pojištěného, kro,mě případů, kdy pojiŠťují rodiče život 
svých ne.zl. dětí. (§ 131 poj. zák.) 

Pravidelně Llzavírá pO'jištěnec smlouvu na svůj žIvot 
ve pTospěch ,osoby třetí, a to buď ve prospěch ,o,soby 
urči,té (pana X. Y.), nebo. určitelné (své manždky, dětí, 
souflOze1nců, dědiců a pod.), aneb - coŽ velmi často se 
stává - v ,~ pr,ospěch maji:tel'e' nebo. doručitele pO'jistky. 

Poj'išťovací sml,ouva na život jest pravidelně sml'Ou
vou ve pr'ospěch třetího, neplatí však o ní, ustanovení 
§ 881 o. o. z., nýhrž - jak Hž byl'O, pO'dotknutO' - usta-
11:ov,ení zákona ze dne 23. p'r.osince 19F č. ř. z. 501 a 
zejména jeho III. hlavy jednající o živO'tním pojištění 
(§§ 130 až 153 cit. zák.). 

Obmyšle'ný nabývá nároku na pojištěný kapitál p ř Í
m o z pojišťcvací smlouvy, cO'ž jest pro po~ouzení sou·· 
kromo,právní ntázky ve,lmi důležito, jak ní-že seznáme. 

Podle § 132 l)toj. Lak. nalJ;' y cl LtJ l1i y š ié,J1 Ý il'd)'(Jk Hc.t 

pojištěnou sumu teprve, když nastal případ, pro' který po
ji Š ťovací smlouva byla uzavřena (dožij.e-li pojištěný urči .. 
tého. vě:ku nebo zemře-li dříve, a pod.). 

Nast'Oupením tě,chto skutečností nastane splatnost po .. 
jištěného kapitálu, a doba: ta jest směrodatnou pro, určení 
osoby ohmyšleného, pokud ,osoba ta nebyla již dříve ne-
odvolatelně určena. ' 

Neboť podle ,o,dstavce druhého § 132 poj,. zák. platí 
při pojištění kapitálu v pnchybno.stech domněnka" ž,e po
jištěnec j,est 'Oprávněn až do, doby, kdy nastal případ, pro 
který p:O'hšťovací smlou'va byla uzavřena - čili krátce: 
až do splatnosti p'Ojistky - bez s.ouhlasu pojišťova.f,ele 
s nár,okem z poJišť'Ovací smlouvy plynoucím yolně dispo
novati jak p'ráV'ním jednáním mezi ž'ivými, tak i na pád 
smrti, a to i tehdy, když v pnjišf.ovací smlouvě byla' ji.ž 
osoba obmyšlenéhn určittě označena. 

Tato zákonná důměnka platí ,O'všem jen v pochyb
nostech, neplatí t<:~dy, pak-li obmyšlený z poHšťovad 
smloruvy nabyl již práva, jež 'pojištěnec mu nemohl již 
vzíti. DO'mněnka ta kst velmi' důležita zejména pro po
souzení otázky poplafkové, iak níže bude uveden:o. 

Pokud neiú po'ji'Stka splatnou, není jisto, kdo bude ob
myšleným, leč že by pojištěnec na někoho nendvolatelně 
převed'l nárok na po.ji ,štěnou sumu. To platí .t v tO'm pří
padě, zní-li po,jistka ve prospěch určité nsoby jménem 
uvedené. 

I. 

A nyní přicházíme k .otázce,: Kdy patří po'jištěný ka
pitál dO' pozůstalostního jmění pojištěncova? 



tehdy, když naroku l1a p'ojištěny ka'pita~ nenahyla 
netr 'Os.oha, a tedy když nárok ten bude patřiti ležíd 
pozůstalosti pnhšténcově, která jest potkrctóO'váním v kho 
osobě. 

TOl mů.že nastati jedině ve d v 'Odll případech: 
1. Tehdy, když pGjÍlšťo.vací sml'Ouva zní ve prosp ěch 

majitele an.eb doruči'tel,e poj;istky a když zůstavitel nár-o
kem z po,jišf,ova'CÍ smlouvy plynoucím nedisPlOno,.,al ani 
právním jednál1Ítm me~ živými .ani posledním pořízením. 

Zní-li to.tfž' o.jišfovací smlouva ve PTospěch doru
čitele aneb maj.itele. poji.stky a pojištěn·~c později neurčil 

blíže osobu obmyšlenéhG, pak obmyšleným nemůže býti 
ani pojištěnec (ten H'ž zemř,e:l a nedGžil tedy splatnosti 
pojistky), ani někdo jiný, neboť z'Ů'stavitel. ani právním 
jednáním mezi živými ani na pád ' smTn obmyšl'e:ného 
neurčil.. 

Zde nabývá nároku na pojištěnou sumu h e re d i
t a s i a c e fil s po'jiště1nce jakožto právní nástup.ce v prá
vech a PGvinnGstech zůstavitele. 

Tento. případ byl před platností pojišťovadhOl zák,ona 
z rOlku 1917 a jeho př,edchúdce cís. nař. ze dne 22. li:stG
padu 19.15 sPQlfný. Nej,vyšší soud v roce 1905 (č. 17814) 
rozhodl, že v ta!k'OvémtO' pří'padě nepatřípO'jlištěná suma 
do pozůstal'Osti pO'jištěncovy, a tO' ani tehdy, když se 
v den slmrti pOljištěncOlvy nacházela PO'Hst.ka mezi jeho 
věcmi, tedy v jeho drženÍ. . Náz·or tento odůvGdněn byl 
tím, že z,e smlouvy po,jišť'ovací vyplývá nárok přímo buď I 
po,jištěnci, dO'žhe-li určHého. v,ěku, a:neho - zemřel-li dříve I 
-- ,doručiteli POIjistky, tudíž vždycky urč'ité fysic:ké oSO,- I 
bě, nikdy však pOllústalosti. I 

Jinak, a to. zce1a opa'čně, mzhodl flle,jvyšší s·oud I 
v roce 1889 (č. 7968). 

Tyto po.chybnosti odstranil pojišť'Ovad zákOln z r,OIku 
1917, který v třetím odstavci § 133 praví: I 

J 

»Bylo-li uzavřeno, životní ,p(}jištění na kapitál v,e i. 
pros.pě·ch majitele nebo dGručitele POIj'istky, tu poji,štěný 

kapitál dlužno' po,j:ati do, pO'zústalo.stního jmění poJištěn

cova, když tento nedisp'Onoval s nárokem ani mezi ži
v~rmi ani na pád smrti.« 

Zde tudíž nezáleží '11a tom, ' zda ona di,sPO'si-ce byla 
·odv·olatelná čili nic, níýbrž j,edině na t.om, zda zde j.est 
či ni1wHv. 

2. ,Avšak máme j ,eště }eden případ, kdy pojištěný ka
pitál patří do, pOlzůstal'osti pojištěncovy. 

Tř,e.tí odstavec § 132 po.j, zák. praví »,Nenabyl-li ,ob
myšlený nároku (t. j. na pojištěný kapitál), tu přísluší 
nárok t'en pojištěnci«. 

Z'rl'í-li pojistka ve pro.s pěch ,osoby určité nebo ve pro
spěch manželky, syna, bratra a pod., a nenabyl-li tent.o 
obmY'šlený nároku na pOji,štěný kapitál, 'ať již j·ej nahýti 
nemohl (následkem svého. úmrtí před splatností poj,istky), 
ať jej nabýti ne,chtěl (vzdáním se l1árGku), pak přechází 
podle 'hořejšíhOl znění zákona náwk ten n.a po'jištěnce, a 
- pak-li tento s nárokem tím znova neáispono,val - na 
jeho. ' pozůstalost. (Vi'z poznámku pod čarou.) 

p Ol z 1'1 á m ka: Odlišný j.est příp.ad, k,dy zŮ'sta!vi,tel není 
p'o.jišÍlěncem, nýbrž po'wze obmyšl.e.ným. Zemře-li obmy-šlený 
před s,p'lat'no'stí pOiistky a, nejs·ou-li současně jako, ohmyšlení 
oQzna,čení i jeho dědi'C'i, Plak v'zhle.dem k jasnému ustanoty'ení 
§ 132orust. třetí poj. zák. př·echá,zí nárok z pojis.tky na po-ji
ště,nce, nebo,f obmyšl,e:rý v,Z,hledem k U'stano,venÍ p'rvého ·ód
stavoe t,éhož .§ llároku z poj.i.stky j<eště nenabyl .a nlemů,že Í'ej 
tedy převáJdHi na své d'ědÍICe. Ze:mř.el-li však obmyšl,ený po 
sP,l.a-tno'sti pojj.stky, paHí pojištěný kapitál dO' Í'elho po'zllsta
losti, neboť nabyl ji-ž zllstavi't'el nároku z pOjistky. 
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KrOlmě zmíněnÝch dvou případů, kdy p10jištěný ka
pitál patří do P'o,zůstalosti pojšt,ěncovy, z·chází v každém 
Hném př'ípadě .obmyšl:enému - .ovšem teprve okamžikem 
splatnosti PGjistky - .ob I i g ač ní ll< á r ·O'k na vyplacení 
poji~těné sumy a 'vo bezprostředně z p"oj' išťova
c í s ni 10 ll' V Y samé, proti poji,šťnvateU (p,č)jišťovně). To 
platí i tehdy, když pojistka zní ve pr.o,sp~ch .dědiců poji
štěnce. Není-li' nic hlizšího stan.ov,eno·, js,ou v PGchybno
sft::ch obmyšlenými ti dědici pojištěncovi, .kteří sKutečně 

dědili, a t,o poďle poměru sv~ch dědkkých PGclÍIlů (§ 133 
odst. 2 poj, zák) 

Zde skutečnost, ž,e někdo dědil, není právní'm' dův,o- . 
clem k nabytí nároku z pojistky, nýbrž jen pouhou legiti
mací, pouhým určením o,soby oprávněného' . I tu .oni sku
teční ,dědici 'nabývají nároku bezprostředně z pojišťo

vací smlouvy samé sice mortis causa, ale jen jako. obli'
gační nár,o:k singulární sukcessí, nik,ohv důvode~ dědic
kého. práva sukce:ssí universální. 

POIjilšt,ěný kapitál nepatří tedy do pozůs'tal,ostního 
jměn.í tehdy, když 

1. PGjišťovací smlouva zní ve prosl~ěch určité pojme
nované osoby, 

. 2. aneb ve prospěch osúb~T určitelné. jako ma1nželky, 
dětí soÚlw.zenců, rodičů a pod., 

3. ne'ho ve pwspěch dědiců, 
4: neho kGne,čně v·~ pnospě,oh .doručitel.e či majitele P'O

jistky, a kdy ž poHštěnec ná'rokem z po.ji'šťovací . smlmJ
vy plYl1Joucím buď právním jednáním me:zi ž'ivými (da .. 
f'Ováním, prodejem a pod.) aneb na pád smrti (odka:zem) 
ve prospěch tř-etí o,s·oby d i s po n o vaL 

Ve všech těchtOl přípa,dech pojištěný kapitál nepatří 
do pozů.stalostního·· jmění pojišténcova, nýbrž obmyšle
n~T nabývá bezprostředně z pojišťova.cí smlouvy nároku . 
na poji'štěn}'T kapitál. Při t.om j,est naprostOl nerozhodn.o, 
zda poji:šf.orvací smlouva nalézá se v drženÍ- zůstavitele 
a'nelb os'oby jiné. . 

Disposice s nárokem na poj-i:štěný kapitál může se 
státi huď právním jednáním mezi živ~rmi, může- tedy po
jištěnec nárok ten něk,o,mu darovati, pTodati, dáti jej jako 
věno. a pod., anebo múže pojištěnec nárokem Hm dispo
novati na pád smrti. 

Ta!ková disposice na pád smrti může se st~ti pouze 
odkazem nebo. přednostním odkazem. Neboť zanechání 
určité věd nebo určitého pra va něko·mu lze provésti j·en 
odkazem, tedy sukcessí singulární mortis .causa, kdežto 
dědic nabývá univ,ersální sukcessí buď celé po.zůsta'].osti 
P. eho j'ej,í alikvo,t:ní čás ti. 

I tehdy, urči'l-li p,o;ištěnec osobu obm.všleného po
sled.ním po,řízením (tudí'ž OIné ,o 's'obě pojištěnou sumu od
kázal) nahývá 'obmyšlťlný nár,oku na pojištěný kapitál jen 
přímo. z pojišfovad smlouvy, a ne-lze ani v tomtO' případě 
p'ojištěnou sumu zařaditi - jako ji'né snad ·odkázané věd 
- - do jmění pozůstaJostníhO'. Obmyšlený zde nabýva ná
roku sice mOTtis causa, ale ntko.liv z p.ozůstalO'sti proti 
dědicům jako OInerátům, nýbrž z p,o.jišfovací sml,ouvy 
samé přímO' pwti PGjÍ'šf:orvateli (pojišfovně). Jinak - jak 
známo. - má OIc1ka:zO'vník nár.ok obligační na vydán.í od-:
kázéťné věci vůči o:ne,rátu, tOl j,est proti tomu dě.did,kt·~n~
podle vůl·e zůstavi,telo\'y neho podle zákonných předpisÍl 
jest po'vinnen ,odkázanou věc vydati. 

Na'skytá se nám ještě otázka, jaký vliv má drž e ní 
pojišť,ovací smlouvy na pO's·ouzení, zda poHště'Há suma do 
pojištěncovy pozůstalo,sti patří či nikoli'V. Jak Hž bylo 
shora uvedeno, není -drž·ení p,ojistky nijak ro'zhodné tehdy, 
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Zllí-.Ii po.jišf,óvací smlouva ve prospěch osoby určtté nebo 
určitelné. V tech p-řípaclech pojištěná suma do, pojištěn
covy po,zůsta!'osti nepatří. Jinak jest tom'u při po,jistkách 
znějících ve PTospěch rr;ajitele či doručitele. Nalézá-li se 
taková pojistka v den pojištěncovy smrti v jeho držení, 
tu dlužno pravidelně pojištěnou sumu1 zařa,di, ti do jeho 
pozůstalnsti. Tvrdí-li však někdo, že má nár,ok na po
jištěný 'kapitál, musí prGkázati, že nároku nabyl od zústa
vitele právoplatným j8dnáním mezi živými (dare.m, kou'pi, 
a pod.), anebo, že mu zůstavítel poHstku odkázal. Do- . I 
káže-li to a dě,dici to. uznají, pak pojištěný kapitá.l do 
pozůstalGsti pojištěncovy nepatří. Bude-li však toto 
tvrzení se strany dědicú popřel1io., pak se pojištěný kapi-
tál do pozůstal:o ,sti zařadí a osoba na něj si činící nár,ok 
bude odkázána na pořad práva. 

Držel-li pojistlku poji,štěnec v .den své smrti nikoliv 
jako její vlastník, nýbrž jako p.o,uhý detentor- (úschovce 
a pod), neho měla-li po'jistku v držení ·osoba třetí, na
byV'ší ji řádným způs-obem jako. vlastnictví, tu také zde 
poji'štěná suma do. pozůstalosti pojištěncovy patřiti ne·
bude. Drž,ela-li ·pojistku na mahtele či doručitele znějící 
oso.ba třetí a tvrdí-li dědici, že ji zústavitel oné třetí 
os.obě pouze svěřil do úschovy .aneb dal do zástavy, lli,ebo 
k inkasu a pod., pcrk poj.ištěná suma se do. pozůstalosti 
po.iištěneovy zařéVdí. Bude-li v takovém případě držitel 
po,jistky tvrditi', že mu náro~< z ní přísluší, tu s'e pojištěná 

-suma cLo, po.zústalosti pojišténco'vy n8pojme a bude nutn-o 
dědice Gdkázati 'na pořad práva. Vyhrají-li dědicové tento 
spor~ pak se pozůstal'ost pojištěncova o. PGjištěnou sumu 
doplní ve smvslu § 179 nesp. pat. 

Otázka. patří.-li po'jištěný kapitál do pozllstalostního 
jmění či nikoliv, jest vysoce d:ůleži:tou pro VYP'očítávání 
záklGlmých : podílů dědických a zejména r po.vinných dUů. 
VždÝť může se povinný díl vyp'očítati ~ s výjimkam~ 
v zákoně uvedenými (viz §§ 785, 788 a 951 o. o. z.) -
jen z to,ho· jmění, ok teré patří do pozůstalo,sti. Též za po
zLlstalostní dluhy bude pojištěná suma jen tehdy ručiti, 
patří-l'i do j-mění pozLtstalostního. 

II. 

Zcela jiné jest však stal1Jovisko p,o,platkové. 
§ 16. c. nař. ze dn~ 15. zMí 1915 č. ř. z. 278 praví, 

že nárGky z P01,išťovacích smluv sluší k ú čel ů m p 00-

V I a t k 00 V 'Jr .m vÚly zařaditi do jmění po'zůstal'os, t'l1'Í'ho, 
léč by se do.kázal o, že třetí osoba Hž za života zůstavi
telova na.byla na pohštěnou sumu n.árok se strany poji
štěncovy Ineodovolatelný, a t'o způsohem, 'který nezakládá 
povinl1Josti platiti po,p,latky dJě.dic'ké. Důkaz lz,e provésti 
předložením listiny o nabytí neodvolatelného, námku 
z poj'istky v prv,opi,s.e neho v 'o'věřeném opise, byla-li 
o néVbytí tom listina sepsána; jinak lze 1J1éťbídnouti' přÍ1S8.žný· 
výslech stran anebo svědků (u soudu). (§ 16 pop!. l1:o:v. 
Z roku 1901 č. ř. z. 74.) . 

Kdežto, stanovisko pozů.stal'Ostní má pravidlem, že 
p.ojištěná suma cLo pozůstalGsti nepatří a Jen výše uve
dené v'Jrjimky z t,o.11oto· pravidla, jest stanovisko PGpJ.at
kové pravým opakem, stanovíc jako pravidlo., že poji
štěný kapitál - ovšem je11 k účelům poplatkov'Jrm - do 
jmění pozůstalosÍ'llího patří, s j,edino'li toho výjimkou 
v ' případě dokázání neodvolatelného nabytí nárGku z po
j'istky Hž za živ,ota zůstavitelova. 

Takového neodvo·la:telnéhG nároku muze nabýti 
vzhledem k zákonné domně'nce výŠoe j,iž zmíněné (§ 132 
poj. zák) - že t,otiž v pochybnoste·ch může pojištěnec 
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prá vním jednáním mezi živ~T mi nebo na pád smrti až do 
spla,tnosti pojistky bez so,uhlasu pojiŠťovatele nár,okem 
z pojistky vlynoucím volně disponovati -- , kcLokoHv, bez 
ohledu na to, -v čí p'rospěch pojišť,ovací smlouva byla 
uzavřena. 

Zl1Í-li pojistka ve prospěch určHé osoby nebo" osoby 
určitelné, může po.dle právě řečeného, pojištěnec OSGbu 
obmyšleného změniti , zní-Ii PéVk pojistka na dO'fuč.itele 
·neho majitele. může osobu ·Gbmyš],eiJ1ého blíže určiti. Po
jištěnec bude to.to mod O'všem učiniti s právním účinkem 
Jen potud, pokud se nebyl zavázal, že' 'osobu ob-myšle
ného ne.změní, č'i-Ii po:ktud původní obmyšlený nenabyl 
neodvolatelného nároku na pojištěný kapi:\~l. 

Tohoto, nár,oku múže .QIbmyšJ.ený n ťodvo,lateln ě na
býti buď tím, že byl k uzavř,ení p o,iišťovací sml,ouvv 

. jako smluvní strana přibrán a v e smlouvě byla n ezmě
nitelnost 'osoby obmyšleného stanovena, nehoť tím, že 
se 'p,ojištěnec zvláštní smlo,uvou vzdal práva změni,ti 
os,obu ,obmyšlenéhú. Neodvolatelnost nároku z po,iistkv 
může býti též spafř.Gvána v tom, když pojištěnec odevzdá 
poHsťku obmvšlenému s úmvslem n:írok z ní naň přenésti, 
a tím se fakticky vzdá mož'nosti jí nak~áda'ti. 

Zákon v ~ 16. shma cit. nař . vyžaduj.e kromě toho, 
aby osoha třetí nabyla n~odv'olatelI1é·hG nároku na poj'i
štěný ka:oHáI »zpŮ'sobem , ~který nezakládá povinnosti, pla
titi dědické ptOopléVtky «. 

Co touto. větou bylo myšleno" zi,istíme por'ó'vnál1iím 
tohoto předpisU' s § 1. téhož naří'zení, který vypnčítává 
taxativně případy, j,ež podléhají v·yměře1ní dědického, po
platku. 

Kromě případů, které nás zde nemohou zajímati, jS10u 
to: dědický nápad, odkaz, povinný dí'l, clalľ,ování' na pád 
smrti. nabytí ze smluv svatehních, pokud přévod n<lJsta
ne až p,o smrti jedné ze smluvnkh stran I na p,ř; obvě
ně'ni, vdGvský plat - , a konečně skutečné ,daw,vánÍ, po,
kud je zůs.tavite1 U!činil během tří mě'sí,ců př.ed svo,jí smrtí. 

Z tě·chto příp:adů nutno ovšem vy].oučiti ·první tři, 
neboť vnkh nejedná se -o nabytí ze 'živolta zůstavitelova, 
a ,mo,hlo by se tedy jlednati jell 'Qt ne;Q:dvo,latell'nlé nabytí ná
roku na pojištěný kapitál darov áním na pád sm'rti. nebo 
darováním, j,ež sé, stalo' tři měsíc·= před smrtí pojištěn
covou, aneb věnQtváním ve sv'at8bní smlouvě ja.k,o obvě
něnÍ aneb vdovs:ký plat. 

Byl-Ii převeden nárok z pojistky ha os ob Ul třetí zPů
sohem jiným, než-l'Í právě bylo uv,edel1:Qt (na př. 11mupÍ, 
směnou, věnem a pod.). pak by potištěná suma jen tehdy 
podléhala' vyměře,ní dědického poplatku, pokud by se ne
provedl důkaz neodvolate1ného, nabytí nároku z pojistky 
za života zůstavitelova. 

Byl-li převeden nárok z po,jistky na osobu třetí ně
kterým z,e způsobů uvedených v § 1. c. nař. z roku 1915 
č. 278 ř. z., platí pravidl,o. že pojištěný kapHál vymě.řenl 

dědkl<-éhG poplatkU! podl:éhá. ,.-
Přihlé:dněme :k těmto případům blíže. 
Nabyl-li někdo, náwlku lna poH'štěný kapitál důvodem 

dědického náp'adu, pak je to, možno je:n tehdy, patří-li p·o
jištěný kapitál .cLo pozůsta],ostníhol jmění a je-li s ním 
převeden na dědice universální sukcessí. V tomto pří
padě bezesporně vyměří s.e z ritěj jako ze součásti jměn.í 
pozůsta],o.stního dědický poplatek. 

Případ, kdy ' zůstavitelI nár'ok z po'Hstky n.ěkomu 
odkázal, byl již výše pw,brán. I tu 'Podléhá pojištěná suma 
dědickému poplatku. 

Dar,ovaI-li zůstavitel na pád smrti ve f.ormě zák011em 
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předepsané nárok z pojišťovaCÍ smLouvy někomu, pak na-
byl ske 'obdarovaný neo.dvolatelného nár,oku (§ 956 o. 
o. z.), ale vzhledem ke sho.ra uvedenému znění § 16 ve 
srovnání s § 1 cit. 'nař. PO'dléhá přece :n.árok z PO'Hstky 
vyměření dědického poplatku. 

Stejně tomu bude i v případech nabytí ze svateb
ní.ch smluv, př,evod má nastati až po s,mrU j,e-dllé ze 
smluv'l1'kh stran. 

Ustanovení § l..ciŤ. na!ř. o dar,o.vání během tří měs·íců 
před smrtí dároo.vou nemá ji,ž toho praktickéhO' významu, 
jaký mělO' v době, kdy to.to c. :nařízení vstoupillo v plat
nost. Ten.kráte byly totiž poplatky dědické při vyšších 
částkách vyšší, než-li po'platky darovací, mimo t.o vy.bí
ťaly. se k dědickému PtO,platku ve prospěch různých fondů 
přirážky. Aby zŮlstavitel da'm ,váním krátce pe,ed svojí 
smrtí provedeným nezkrátil Hna'l1'ční' erár Ol vyšší daň 
dědkko.Ul, případně fond~ '0' přirážky, by.Io § 1. cit. naL 
stano'veno, že taková dafiOiVání učiněna během tří měsků 
před smrtí dárcovou podléhá p,oplatku dědk;kén~'u, a že I 

snad zaplaceni'T již po.platek daJrovací z daru t.ohQi se Qid 
vy.měřeného popJatk,u dědického odečte. Již zákonem ze 
dne 7. ledna 1920 Č. 31 sb. z. a 'l1'. ~avedena p'ro poplatky 
dědipké j. poplatky darovací jedno.tná sazba, která pak 
zákonem ze dne 12. srpna 1921 Č. 337 sb. z. a n. by,la 
nOVOlu ro;vněž jednotnou s,azbou nahraž,ena; .když pak 
!Josléz uvedeným zálwnem byly hořejší přirážky k dě
dickému poplatku zruš,erny, nebylo mezi dědickým. po
pla:t:kem a m·ezi poplatk'em darovacím, pokud se jedkh 
výše týče , žádného r.o.zdilu. Nemělo by tedy nyní Ulsta'
nov,ení odstavce 3. (3.) § . 1. cís. nař. z 15. září 1915 
Č. 278 ř. i. ,Qihledně ,darování,' jež se stalo 'během -tří 
měsků př,ed smrtí dároQiv'o.Lli, žádného. praktického vý-

I znamu, leč by se jednalo o' dam,vání, jež podle zákona 
ze dne 7. ledna 1920 Č. 31 sb. z. a n., 'nařízení vlády ze ' 
dne 24. ledna 1920 čís. 53 sb . z. a n. a nařízení z·e .dne 
23. března 1922 Č. 111 sb. z. a l1i. nepodléhají poplatku da
rovacímu. P lodle Ť>ě'chto předpisů jsou totiž OId pOlplélltku 
da:rovaJcího osvobozeny dary mO'vitých věcí v ryzí hQid
n01ě. 

a) do 2000 Kč bez listinného '0svě,dčení, 
b) do 300 Kč j l při listinném osvě:dčenÍ. Při to.m 

sluší darO'vání .movitých věcí v 'třUetém období týmž 
dárcem témuž obdarovanému U'činěné při pO'suzování da
ň.ové povinnosti :a sazby pokládati za j,ednotný dar, kte
réžto ,ŮJstaruoveni se však nevz,tahuje na: 'obvyklé daTY 
mezi man,žely, me,zi příbuznými do. druhého stupně 'Cl: na 
dary zeH .nebo. s:na;še do. 2000 Kč, mezi jinými oS'0bami 
do 1000 Kč. Stalo-li s.e t.ako.vé darování poplatku daro
vadmu nepodléhající hěhe,m tří měsíců před zůstavite
lovo.u smrtí, pa'k by podJéhalo, dal1i. dědické podlle od
stav,ce 3. (3.) § 1. ho,řej,šího. cís. nařízení z roku 'i915, 
pokud by nebylo]) od této· dědické daněós,vohoe;enO'. Po
zůstalO'sti záležející toliko v movitých vě'ce,ch, jichž úhrn
ná ho.dnota beze sráž.ky břemen 'l1Iep'řevyšuje 400 Kč, jsou 
od daně dědické 'OIsv'oho.z,eny. Byl-li t.edy po.jištěn.cem 
darová:ni nárok z po]isťky během tří měsíců před jeho 
smrtí, a j,e-li dar ten vzhledeml k poznámce 5. k sazbě 
daně z ohohacení (nařízení ze dne 23. března 1922. Č. 111 
sb. z. a n.) osvoholzen od po.platku darovacího, bude ta
kový dar přece po-dléhati dani dědické, je-li p'ojištěná 
suma (ho.dnota darovaného nároku) větší než-li 400 ' Kč. 
To lze dovo.diti z tohO', že zákon o dani z ohohacení 
v§ 2 sta'noví, ž,e platí dále ustanovení c. nař. z flOku 
1915 Č. 278 ř. z., pokud výslovně nebyla změněna. 
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Stalo-li se. dar,ování nároku z pojistky j'iž dříve než 
tří měsíce před smrtí dárce, pak sice pc.ji'ště.ná s,úma po
pI'atku dědickému nepo.dléhá, podléhá však poplaJtku délj
rovacímu, který j,est n,ylní - jak právě bylo uv·edenO' -
co do výš'e týž, jako poplatek dědický. 

Nabyl-li někdo od zůstavitele 'náro,ku z p,o.jišťovaci 
sml'ouvy jiným neO'dvolatelnj'rm způsobem, na př. koupi, 
směnou, vé-nem a pod., pak dlužno. @otyčné právní jed
nání SRQiPI.atniti podle předpisů jec!nání tohO' se týkajících. 
Tu se oiVšem 'poplatek dédický nevyměří. 

Z toho, CO' bvl,o shora uvedeno, jest zřej,mó, že ' se · 
velmi čast,O' stane,. že náwk z po.jišťovací smlouvy s·e 
do p.ozůstalostního jmění sice nezařadí, že však přece 
bude nutno uvésti výši po,jištěné samy k úče,lům poplat
kovým. 

Vzhl,e,dem k. ustanovení § 31. 'odst.. 2. naří'zení mini
sterstva financí ze dne 29. p1rosince 1915. Č. 397 ř. z. jest 
nutno p·oii'štěfllou sumu za,řaditi dO' vj'rKazu p:ozůsta],osti 
pro finanční úřad" pokud' podle shora . II ve de:nj'! ch pra
videl suma ta podléhá vyměření dědkkj'rch P'Opla,tků ~ 
Vý1kaz pozůs,tal'o'sti nutno tedy vyhotoviti i tehdy'; když 
jmění poq;ústalostní hez po.j,ištěné sumy je:st nižší', ne'ž1i 

,] 0;000 Kč, S po.iistkou pak, která dědickému poplatku po
dléhá, sumu 10.000 Kč. př.~kročí. Také se může státi, ~e 

. bude nutno provésti veškeré úkony k poplatkGvj'rm ú,če
lům p'otfebné tehdy, když s,e pozůstalost pro. l1Iedostatek 
jmění projednávati nebude, avša!k ÍJude zde p,oHstka, která 
sice ne:patří do jmění pozústalQtStníh0', ale p,odléhá vymě
řeni dědického. poplatku. Stejně tomu múže býti i přrnře
nechání pozůstaJ10'sti iure creditL 

Je-li po.iištěný kapitál vyměření d.ědického poplatku 
pocUéhajíd menší ne,ž-l'i 10.000 Kč, hude nutno sepsatj 
t. zv. výpočetní Ust IQ- dan~ dědkké, (který při' P'Ozůstalo-
stech mQivrtých v nižší hrubé ceně jak 10.000 Kč nahra
zuje vÝ,kaz pozůstal,osti), případně ' uude třeba vyměřiti 
dědický . poplatek z pojištěné sumy pozůstal,Otstní'm so'u- 
dem a vybrati v koleí'ch, pokud poplatek ten nepřesa
huj.e 50 Kč. 

Nutno podotknouti, ~e při vypočtení poplatku dědic
kého ne.lze odpo·čítati pozůstalO'stní dluhy od poHštěného 
kapitálu tehdy, když tento. nepatří do pozůstalostního 
jměnÍ-. 

Pro. úplno-st třeba se zmí:n'iti. ještě o dv'ou po,pla{kú 
se týka.jídch usta;nov'eních. 

L § 30, odst. 3. naří.zení ministerstva financí ze dne 
29. prosinee 1915 Č. 397 ř. z. předpisuje, že sVoQ~Iení PlOZŮ

stalo:stního SOLl'du k vydání nebOl zastavení pojištěné sumy 
není zapotřebí ' ťehd~T, Inep'ř-evyšuj·e:-li vydaná částka výše 
20.000 Kč a když kromě toho nejméně pětina poii'štěné 
sumy se u po.jišťovny zadrží. V praksi skutečně pojišťov
ny zadržuj;í 20:%: pojištěného 'kapitálu jako záruku za po
platky dědické ve· srnysoJu práv.ě citO'vaného. nařízení. 
, 2. § 6 zákona. 'O ,dan.i z 'Obohacení '1- r,oku 1921 Č. 337 
sb. z. a n. ustano.vuj.~., že pohstky určené výslovně na 
zaplacení státní daně dědkké i poplatku nemovitostního, 
jakorž i eventue,lnkh veřejných př'iráž·ek k nim, ' neč'í:tají 
se do pozůstaIostního jmění až do výš,e té daně a po·
platku nenw'vitostního s phrážkou, a to bez újmy práva 
státu na dědickou daň' (s poplátkem nemovito.stním), , př,e
sahu,jící po.jištěný o.bnos. Telito mŮ'že býti vydá!l1: státní 
pokladn:ě na žádost finančníhO' úřadu, p,říslušného k vy
měř,ení ,daně ' té, bez újmyev,ent. nár,oku dědiců na část 
převyšující LVvedenou daň (pooplatek). 

Uzav~el-li tedy někdo, poii'ště'l1'í na zap~ace;ní' dědic-



kých a. převadních paplatků, pak pajtšMná suma dO' jehO' 
pazůstal<asti nep,atří a paplatkúm dědickým n·~podléhá. 
Jsau-li vyměřené poplatky vyšší, než-li pajištěný kapitál , 
může schadek žádati finanční úřad z 'pazůstal,asti poj:ištěn
ca vy. J s,au-li však nižší, pak přebytek se dO' pa,zůsta.Josti 

pojišt.ěncovy zařadí a podléhá vyměření dědkkého p,a
plaÍll\U. 

Výročí narozenin presidenta republiky. 

Na naší blahapřejnou adresu, podanau natářskau ka
morou pražskau jménem všech čes,kých koma,r a naším 
Spolkem, dašly kamoru pražsko,u a spalek náš násl,edující 
pr-ípisy kanceláře p,residenta republi:ky: 

1. 
PředsednictvLU notářské kam'ary v Praze. 

Předs,ednictvrO vážené ka·mory odevzdalo spolu se 
za'S tupci spolku notáři'i českoslavenských krásnau adresu 
blahapř-ejnou k 75. výročí narazenin panu presidentu re- ' 
puhľitky. 

Padepsaná kanoelář klade si za čest sděliti, ž'e. adresu 
předla,žila panu presidentavi. 

Pan pr ·~siden.t děl{1úe Vám srde,č:ně za Váš prajev a 
prasí Vás, abyste jehO' dík tluma'čili též 'astatním českfrm 
kamorám natářským, jichž jménem jsk přání podali. 

Adresa zi'lstane ulažena mezi astatními čestnými 
dary, j'ichž se panu presidentovi dastala'. 

2. 
P. T. př,e.dsednictví Spolku natářů českoslavenských 

v Praze. 
Zvláštní deputace :sl,ažená z předs'edn.1ctva váženéhO' 

spaLku a pražské notář'Ské komory odevzdala panu 
kancléři krásnou hlahapřejnou adr,esU' k 75. výročí naro
zenin pana presidenta retpubUky. 

Adresa byla př-edJ.ožena panu pr,esid,enttOvi. Panl pT,e
sindent děkuje srdečně za Vaší vzpomínku ,Cl! p,r,ojev, jlímž 
vyslavujlete uznání a radost, že zákon a spravedlnast staly 
se vedoucími motivy v,e státě. Vdlěčně tu nutno uznati, 
že nemal,au měrau přispěl tu svaU' činností stav 'l1'o,tář
ský, který ph svém živ,ém styku se stranami vštěpoval 
úctu k zákanúm a právním řádům vůbe'c. 

Rozhodnutí nejvyšš'ího soudu. 

p r I z á p i s u předmětu pOdniku k u p c ,e jed not I i voe e 
d o o b c h o od n í h o' rej b tří k u v y ž a, d, u jet o 11 o' z á
s a d a p r a v d i vos t i, .a by z á p i s o d p o'v Í cl: a,l ú pln ě 

/ P r a v dl , ě. N e n í-t! i tom u t,a k, m ů žer e j s t 'ř Í k o' v ý S Ol u' d 
z á p, i s o' d e ,p ř í t i. 

(RoizhodnutÍ ne,jvyššího' sondu z 18. březnq. 1925 R I 204/25. 
Obchodní soud' v Praze fi'rm 15170/24.) 

J<,ejs,tříkový soudl o,depřel záp,is změ'ny do-savádníh0' ozna
čení podl1'iku pro,t. Hrmy X na »bankovní záv,od « proto, poně
vadž ,dll'e dlOIbrozd'ání -obchodní a ž'iNnost'e:nské komory v Praze 
podlnik j,etdnak neprolv1Qlzuje v1šeC'lqr obchody spadající p-ood o'zna
čení »ba'f1kovnÍ závo!d«, jednak výdělková daň vyměřená z ně'ho 
část~kou asi 5000 K·č z d'aJeka nedosahuje daň,ové meze ban
kovních závodů, ta'klž.e by noVlé oz'naoenÍ pOldni'ku nebylo, p1rav
divým. 

RekLllrsní soud stÍž,nosti nevyhověj. 
Do'v.o,lací rekurs zůstal rovně'ž bez úspě>chu. Důvody: Ji ž 

dle obecné mluvy pouk,azuj,e ozna'če'l1í »b.a,nkovní závod« k pod
niku velkého rozsahu a bylo by klamáním obeoenstva, kdyb y 
se tohoto názvu mělo ,do·stati vyzna,čeným v obc'hodlnÍm rej-

stříku podn~kům, které nejsou s to s,plniH všecky př,Í,kCl :ZY , jkh 
provedením $oe bal1JkoV!ní závood z,plfav;id,la povéřUlÍ'e, jmenovit 
podni:kům, na jilchž omezel;ý rozs,ah p'rovOtzu mOlŽl1:o usoud'i,ti ji 
z poměrně nízké výdělkové daně jim vyměřené. 

Dobroz:dání obcholdní ,a,. živnostel1'ské komory padá tím ví,ce 
na váhu, že přes o.p.ě .tné 'še,u'ení i po stíŽJ1lO'Sti' stě'žovatelO'vě 
(ro.zkJ.a;du) ničeho na něm nemohla změniti. 

OkOlI'nOlst, že povo,l·ení ministerstva financí k p'ro·voz,ováni 
ohchodlu devisami a v:a.lutami jest vázáno' na záp'Ís pCldni,ku do 
obchodníh o rejstří,ku jako, »b.anknvní závorJ «, není sama sebc u 
rozhodl1Jou, když celkový PifOV-o,Z to'ho' času o,značení toto' ne
opodstatiíu,je. 

Ostaltně bylO by véci rekur'entovou., abv s.vé tvrzení nále
žitě do.].olži'l. Kdyby ii bylo s,p'rávným, že ro'zsa:h po'd'niku Jest 
nyní V!ět'ší než p,o,whé ko misÍ'onářstvÍ., není tím ještě o,dů\r od
lIěno' Otz'nač elltí j-eho z.a bankovní závod. 

Jest sice pravdia. že není p,ře,dpisů donucuiídch kupce jed
notli.vce, 2bv o'pov:ěd1ěl k zápisu do, obchodn:ího, r.ejstříku takó 
předmět podniku .. že to zejména nenařitzuje zákon ob chold'llí 
(čl. 12 chch. zJ Než z'ktllŠ'enost LJlkázal ,a~ že jest vYlzna'č 'eJ1í p,ře,d
mě'Íu ,podniku v ohcho,dním rejstříku nejen v zájmu toho, jehož 
firma má: býti pro.tokolována, a,le i celé v,eřejnosti, im'eno'vitě , že 
se tím přis,p,ěje k bezpečné i/dtentilfikatCi zaptsané firmy. Proto. 
d'OP OTu 'ču;e nařízení min. s:~)ravledln o'S.ti V sO'll'hla-s,e s min. ob
chodu ze dne 10. prosince 1901 Č. 40 ' věst. min. sp'r'1,y. SO'llIdi'1111, 
aby přijínia,]v a v obcho'dním rejstříku p'wved,ly také zá.p,i's.v 
oPov0di předmětu po'dni'l<Ll ,a zavá,dí na'řoÍtzení mi'l1. splra.v.ed,l'llosti 
v souhlas'e s min. ohchoodu ze dne 26. dubna 1906 Č. 89 ř. z. za 
tím účelem v o,bClhodn í.m r'ejstříku ,odd. A. zvlášt!1:í rubriku . 

DO'žaJdu}e-,Ii se t,e,dy skana sama zápisu p,řed.mětu podniku, 
1T1llsí i, tato o'poV'ěď býti pravdivlQlu a nevvho'vo,valo' bv ani vš ~
obecnému účelu obchodního, r' jstříkLII all1i i,ntenci cM,o,vanéllO 
na.říz.tení, kdyby směl býti vyk, nán zápis předmětu prost-ě dle 
udání žCl!d:a,te'J.o'va bez ohledu :l:a to, jte-l.i p'ravdi'vým čili nic. 
Musí pro'to b5rO z.ůstaveno" a,by i v tomto' směru konalv 1Jo:; 
třebná __ šoetření a dl'e iich výs,].e,dku: 'p8 p'řípad'ě zápiS o dep'řcly. 
Není tu te,dy p'otdm!'nek § 16 ne,5P. pat. - er. 

Z a v y s t o u :p I é h o čl e na , II o' v ě z vol e 11 Ý č len spr á v
ní r a rl' y (ll k c. s p o leč n'Ů' s t i m II s í ihned , z a, p s á II být i 
d o. o. b ch o' d n íih o' rej s tří k u i pObcčního závodu. tře b a 
podle stanov nebY lI oprávn ,ěn znamenati firmu 

p o b o' ční h o z á v o- d! u. 

(RozhodI1tLl,tí nejvyššÍ'ho soudu z 21. ledna 1925 R-I 4/25. K'rajshr 

s'oud v Táboře firm 2564/24.) 

Rejstříko,vý soud ooď'šttěpného závodu 'akcio,vé spo,lečnosti 
vyzval tu.to , aby v LJI['č elJ1é jí Ihů.tě dala zaps,a-ti do, reÍ'stříkl1 
nově z'v1o.J.eného 'čl,ena správní na,dy nastoLl:p'ivšího na mí-stě 
člena Iresi-gnovavšího a vymaJza:ného. 

Akciová s'p-o ,l.e ,čnost prohlás.ila, ž'e záp'i's po'ž,a,do,va,ný není 
potřehí, poněvadž nově zv'o'lený člen správní raldy není ()Oráv
něn z,a: filiálku p-oďpisov,a ti ,a pak vzhledem k čl.' 212 obch. z .. 
dle něhož k zápisu fiHíllek je po>tře'hí ohlalšo,vati. toliko, oklo,lnosti 
uve:cLené sub 2. a 3. čL 210 ohch. z. 

Rei'stříkový soud fiJ.iál;ky trval však nrt. sv'év;ýzvě, ,iiž o'pa
kova:1 ,a, odůvodnil tím, že podl'e ,č'l. 228 o)Jch. z.členo'vé před
stavens.tvla maií býti il hne dl ·po· s.vém u'stanovení O'hlá'Š'e'ni 
k zápi's,u ,do, obchodního rej'stříku, kteréž ustano'vení vztaohuje 
se i na odtŠtěpné závody , jak ~ Ji.bera,tma s,esholdilli.l Předslta
vens.tvo, zdle p,odle stanov správní ra,dy, j·es.t neohmezen3rm 
zástupcem spol'ečnOtsti, obmezelií časová i co' do, ptŮsohnosti 
,isou neplatná, p'ro,t,o nové zvolený X., jako čl'en př'e:ds,tave'llstva 

,je ooprávně'n z,a,stupo'vati, i fitJiálku ,a jako takový musí býiti za
p'sán do obchodního, 'rejstří:ku odšt-ěpného, z,áv'otdru. 

Rekulrsu, nebylo vyhověr.'o. Důvody: 
Na'říkané lI'sll1esel1í jest zcela sp,rávné odpo,víd!a,iíc p,lně zá

konu,. ,Podle čl. 227 obcll. z. musí k,až,dá a.kc. spol,e'Č!1Qtst míti 
pl'edistav'e:nstvo, jež ji zastupu'je na sou,dě i mimo soud a pOldle 
čl. 228 obch. z. musí, kdo, j.e členem'l před'stavens,tva, ihned, 
ja,kmil,e bjT,1 us.tanoven, ohlá'šen býti k obchodnímu rejstříku. 

Tomuto pož,ad:a.vku bylo' ,při zápisu fiUálky vyho'věno. Že 
kaž,dci změn,a musí býti k obchodnímu re i'stří'ku ,o pov!ě zle na , p,lyne 
z'cetJa zřejmě z ustano,v,ení čl. .228 ,oheh. z. a musí tato změna" 
jak v p'o'v,aze véci lIdí, "nejen u hlavní'ho. závoldu, ale i II ,kaž
déhO' p,obočného závodu býti opově'zena'. 

Do'Vo'lán,í se k § stanov, podle k,terého má sp.rá'vní rada právo 
zříditi poho 'čný závod, stanovi,ti z'I1ěl1.í firmy a z p LI S o' b Zll a
m e n á n ,í toho ,kterého závodu s pou:kazem k tomu, že no'vě 
zvol.ený ~I,en správní mdy není oprávněn zname'na;ti filhHky, 
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