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ROČNÍK X.- ~';RAZE, V KVĚTNU 1928. ČíSLO 5. 

Dr. Rudolf Král: 

Vídeňské pojistky. 
(Informativní). 

1· řednúše l jsem v zimním období 1926/1927 v pra
videlné měsíční schůzi odbočky Praha S p o I k u n 0-

t á ř ů čes k o s loven s ký c h O' nárocích českO'sloven
ských s tátních příslušníků ze smluv pojišťovacích, uza
vřených před vznikem československého státu s po
jišťov nami neb spolky pojišťovacími, ma jícími s ídlO' v Re
publice Rakouské, Království Uherském neb Italském; 
přednáška ta vzhledem k několika intimitám rázu poli
ticko -fi nančního nezdála se mi býti vhodnou k uveřej
nění v našem časopise . 

Tento pouze informativní č lánek vděčí iniciativě sta
rosty Spolku notářů československ~Tch '1). notáře Dr. 
Vúclava Svobody, který komoře Pražské dal k disposk i 
někter é informace z Vídně došlé" jež v tomto č lánku jsou 
doplněny informacemi, získanými u zdejších činítelu, 
v této záležitosti kompetentních. 

Zákonná úprava nároků, o nichž mluveno svrchu, 
totiž úprava nároků československých státních příslu .š
níkú ze smluv pojišťovacích , uzavřených před vznikem 
československého státu s pojišťovnami, majícími sídlo 
v Republice Rakouské, Království Uherském a Italskéw 
-- provedena byla mez i n á rod n 1 m i S 'ln 1'0 u v a m i 
s příslušnými státy, kteréžto mezinárodní úmluvy byly 
již súčastněný'mi státy ves m ě s r a t i f i k o v á n y. 

Omluva mezi Republikou Rakouskou a Republikou 
Československou byla podepsána v Praze, 29. května 
1925, výměna ratifikačních listin stala se 12. února 1927, 
úmluva vstoupila v platnost 26. února 1927. 

Vedle odst. II. 'této mezinárodní úmluvy ú hra d a 
11 á r o k ú o nichž svrchu mluveno, bude se díti tím zpá· 
sobem, že rakouské životní po,jišťovny oddělí od osta t
ních 'poj{stek ony sml o u v y ,o pojištění na život a dú
chody, které 

a) byly sjednány pře d 26. ú nor e m 1919 jejich 
ú střednami neb jejich odbočkami , ležícími v kterémkoliv 
stá tě , p ř i nichž 

b) pojistníci by li 31. pro s i n c e 1924 občany Repu-
bliky Československé a ' 

c) měli t o hod nesvé ř á d II é bydliště na území 
tohoto státu' (t. zv. čes k o s 1'0 ven s ký por t e~ 
f e u i II e). 

. Zemřel-li perc,ipient 'před 3L prosincem 1924, rozho
duje o tom, má-li tato pojistka býti zařaze'na do česko-
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slovenského portefeuille státní příslušnost a řádné by
dliště osoby o b myš len é, v pojistce jmenované~ ne
nf-li takové, státní příslušnost a řádné bydliště většiny 
nejbližších rodinn.ých příslušníkú (manželky a dětí) po
jistníkových (při pojišténích s jistou splatností neb při 
pojištěních věna). 

O prúka:zu státního občanství vydány zvláštní před
pisy v dohodě obou státú, jež jsou závazny pro rakous ké 
pojišťovny, 

Jestliže v době mezi 26. únorem 1919 a 31. prosincem 
1924 buď nastala pojistná příhoda (splatnost pojistky) 
neb na žádost pojistníkovu neho následkem zastavení 
platby pojistného pojištění bylo přeměněno v pojištění 

bez placení pojistného se zmenšenou pojištěnou sumou, 
neb navrhl-li pojistník odkup, nastoupí na místO' dne 31. 
prosince 1924 den nastalé pojistné příhody, pokud se 
týká den přeměny pojistky nebo den, kter.ého návrh na 
odkup u pojišťovny by l podán. . 

Při pojistnících, kteří měli sice 31. prosince 1924 ob
čanství československé, nemohou však prokázati řádné 
bydliště toho dne na území Re'publiky Československé, 
mohou ony pojistky b~T ti zařazeny do československého 
portefeuille jen tehdy, 

a) byla-li pojištění buď dne 26. února 1919 již placení 
pojistného prosta, 

b) neb v opačném případě, byly-li premie v roce 1924 
k splatnosti dospělé, neb nastalo-li osvobození od pla
cení premií, byly-li tyto splatné buď 

1. v čsl. korunách, 
2. neb v jiné měně, avšak s výhradou úpravy měny 

zaplaceny, neb 
r 3. bylo-li umluveno poshovění se za'placením, a 

c) 'žádají-li pojistníci nejpozději do jednoho roku od 
doby, kdy mezinárodní úmluva stala se účinnou, o za
řazení svých pojišťovacích smluv do čsl. portefeuille. 

. Čr. VI. úmluvy předpisuje , že všechny platy z po
jištění , včetně pújček , které pojišťovny poskytly 'na 'svoje 
pojistky, l11usí býti oboustranně dnem 26. ímora 1919 po
čínaje 01něnv nezkráceně , t. j. z a jed n u k o run Í.I 

r a k.-u h. j e d nu · k o run u čsL 
Likvidaci t. zv. československého portefeuil1e u ra

kousk~Tcl1 po,jišťoven převza'la pojišťovna »Pénix « a to 
t. zv. větších rakouských pojišfoven (»A1lianz«, sl)ole;( 
»Qisela «. »Dolnorako uský zemský životní Doji'šťovaCÍ 
ílstav«. »Vídeňskou městskou pojišfovnu« , »Janus «) . 

S řadou menších vojišťovacích spolkú se teprve vy
jednává, po případě se bude teprve jednati v příštích 
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měsících (dahada s Pensiansinstitut des aesterreÍchi
schen Natarenvereines je již perfektní) - při jednání 
a mezináradní úmluvě byla stanavena jaka canditia sine 
qua na'l1 prO' jakaukaliv příští půsabnast rakauských pa
jišťaven u nás, aby také závazky drabl1j'rch pajišťavacích 
spalků byly nezkráceně zlikvidavány v karunúch česko
slavenských. 

Zatížení z taha vzniklé u všech pajišťaven činí da
hra~11acly asi 47 mil. Kč : ' tento peníz musí rakausk~rmi 
pajišťavnami býti úplně TI'ezkráceně zaplacen z ]lcll vlast
ních Iprastředků a jsau zde již záruky, že se tak stane, 
jakmile zde budau kancessní listiny prO' any pajišťavny 
(nastrifikace) . 

Likvidace velkých pajišťaven se již bezvadně pro
vádí, ale u drobných spalků byla a z části daposud je 
abtíž s dadáním patřebnéha m a teriálu účetního a ade
vzdáním jmění. Ta musí obstarati rakauský Bundes
kanzleramt, který ta také činí , ale příslušný materiál dO' 
Prahy dapasud nedašel. 

Praváděcí nařízení nemá u natářů s průtahem nic 
spalečnéha, pratože u nich je ' státní abčanství nesparné; 
ministerstvo vnitra čeká jen, až rakauské úřady ad drab
nj'rch spolků 'pajišťavaCÍch potřebnj'r materiál obstarají 
a jemu předají a li kv idace bude ihned praváděna. 

O tam a a dal š ích pracích, jež se strany aprávně
ných bude nutnO' padniknauti, stane se z v 1 á š t n í v y
r o z umě n í v čas v ' našem čas apise. 

Dr. Vavrollch: 

Strany si projednají pozůstalost samy. 
Nejvyšší saud rozhadnutím ze dne 24.(8. 1927 č. R. ' 1 

695/27, sbírky Dra VážnéhO' čís. 7260, prahlásil: 

»Za platnasti § 29 nesp. pat. , adstavec 3., ve znění 
článku XII. zák. č. 123/1923 jest. prahlášením stran, že si 
pazůstalast projednají samy, skančena činnast natáře 

jaka soudního kamisaře, pročež" není zapatřebí ani 
zvláštních věcnj'rch důvadů , aby byla pazůstalast na
táři odňata.« 

R.azhadnutí totO' znamená , že takavé 'prahlášení dě,
diců ' už sama o sobě, věcně: vylučuje a'neba ukončuje 
činnast natáře jaka saudníha kamisaře. 

Odstavec 1. a 2. § 29 nesp. i)at. v nynějším znění sta
naví pavšechnou zásadu, dle kteréž natář (obligatorní m 
neb fakultativním povoláním) vstupuje v úřad saudního 
komisaře. Proto abmezení v tam směru by znamenalo 
\'ýjimku. Dle uznaných zásad interpretačních musí však 
bj'rti zákanitast výjimky prakázána ; její účinnast pak je 
abmezena na její vlastní hranici. 

R.azhadnutínejvyššího soudu znamená, že úejvyšší 
soud ' stají na právním stanavisku, že vj'rjimka takavá 
v mezích , v nálezu uvedenj'rch, skutečně pa právu pa
zůstává. 

1 de tedy ' o její průkaz a o určení jejíhO' rozsahu. 

V ziákaně samém ne ní výslavnéha ustanave11Í , ŽG 

by prahlášení strany o zal11ýšleném písemném projed
nání pozůstalasti měla za následek vyl aučení natáře Le 

saudníha komisařství v téže záležitost i. V zé1 kon ě dří
vějším, totiž č l. 'IX. zák,. Č. 161 /1921 , ustanavení takavé 
by I a. 

Bylo by tedy maŽilým, je n vj'rkladem (§§ 6. 7, 8 abč. 
z .) zákannau platnast \;ýjimky té dakázati. TentO' důkaz 
bledáme v důvadech nejvyššíhO' saudu. ' 
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Nalézáme tam pa uze tatO': nejvyšší saud pavazuJe 
další trvání funkce notáře jaka saudního kamisaře pa té, 
když strana saudu aznámila úmysl písemnéhO' prajed
nání , za vy laučené protO', že: 

1. »strana nemůže přijíti a své práva na písemné 
prajednání ani z důvadu, že saud přidělil projednání na
táři jaka saudnímu kamisaři « a pak prata, že by funkce 
natářova« znemožni la dědicům paužíti práva padle § 114 

,nesp. říz.«; 
II. v adstavci 3. :§' 29 nesp. pat. stají věta: »Nevyha

vují-li tytO' spisy (tatiž stranami předlažené), může soud 
je dáti sepsati natářem. « 

Paněvadž se jedná a rozhodnutí otázky značného 
praktického dasahu, je třeba, aby nastalo jasnO'. Ta zna
mená: jasnO' také a tam, zda otázka byla r azřešena 
správně. 

Za tím účelem je nutnO' , důvady nejvyššího soudu 
krit icky orasvětlit. 

Důvod uvedený shora pad I. 
znamená, že písemné prajedná vání , zvalené stranou dle 
adstavce 3., I§ 29 n.esp. pat. a činnast natáře jaka saud
níha kamisaře se tak naprasta vzájemně vylučují , že ne
mahau vedle sebe běžet. Paněvadž pak takového vj'rroku 
zákanodárcava, jak už uvedena, nemáme, taž musela by 
tatO' vzájemná výluka ležeti ve věci samé. Cinl1ast strany 
a čÍ'nnast natáře jako saudního kamisaře by musely, jak 
svým razsahem, tak svau pavahau, bj'rti stejné, tatažné. 
Pak by avšem, zakročila-li strana, nezbyla žádné agendy 
prO' natáře a obráceně by činnast natáře vylučavala čin
nast strany. 

Ale: akruhy činnasti strany a notáře jaka soudníhO' 
kamisaře se skutečně svým rozsahem nekryjí a nejsa u 
činn asti ty svau pavahau ravnocenny . 

Dle § 183 nat. ř. z r. 1855, citavanéha výslavně 
v § 29 nesp. pat. a tím apětně v celém svém razsahu pa
tvrzenéhO', náleží natáři jaka saudnímu komisaři prová
děti vš e c h n y úkany pazůstalastníha řízení s jedinau 
výjimkau saudních usnesení. Z taha už je zřejmO', že se 
úřední půsabnost natáře jako soudníhO' kamisaře VZ1.1-

huje na všechny ťy akty, které mahau strany dle třetíhO' 
odstavce :§ 29 nesp. pat. písemně saudu předkl ádati. PŮ
sabnast natáře jaka saudníha komisaře jde však dle zá· 
kona dále, absahujíc úkany, které st rany samy vykanati 
nemahau. 1 sau ta tytO' úkany: 

1. sepsání úmrtníhO' zápisu a patřebná k tomu úřední 
šetřenÍ dle §§ 38, 40, 41, 42 nesp. pat., 

2. prahlášení atevřené paslední vůle dle § 41 
nesp. pat., 

3. zapeč~etění pazůstalasti dle '~43 a násled. nes}). 
pat., 

4. převzetí a předání úředních spisů a předmětů dle 
~§ 53, 56, 59 , nesp. pat., 

5. výzvy ku dědickým přih l áškám, jmenavitě s účin
kem preklusivním dle § 120 nesp. pat., 

6. úřední uv ědamění vykanavatele paslední vúle :1 

úřední zprávy dle §§ 85, 87, 89 a 90 nesp. oat., 

7. přijímání, přezkaum~vání všech padání stran a 
jejich výkazů a případné taha O'pravy a daplňky. V tam 
směru lze se advalati na rozhadnutí nejvyššíhO' sa udu 
z 21./ 11. 1911 R. II 936/11 Z. Bl. 346/ 12 a ze dne 28.12. 1900 
Č. 2588 N. Z. 16/00, GUW 914. V tamta pasledním je jme
navitě uvedena, že přezkaumá,ránÍ natářova se nevzta-
huje pauze na ciferní správnast. -




