
a p.okud podnikatel je provádějící není 
m.ajitelem d'Olu, to jest nemá oprávnenl 
k ,dolování (Sh. K.ol. 52, 109, 261 a j.) . Také 
,spory vzniklé při hloubení jámy pr.o důl , 
provádí-li tyto práce stavební f,irma, která 
není podnikátelem dolu, nepatří před rozh. 

JUDr, JOSEF JEŘÁBEK: 

soudy hornické, nýhrž před ,soudy pracovní. 
V obou p.osléze vyjmenov,aných případeoh 
nezakládá pHsluš'nost rozh. ,soudu hornic
k6h.o ani okolnost, že podnikatel těchto 
prací přihl.ásH zaměstnance k pojiš'f.ění 
u bratrské pokladny (Sb. Kol. 2, 89). 

Domovnické poplatky. 
V květnové a červnové schůzi s,ch válil.o 

konečně ústřední zastupitelstvo hl. města 
Prahy t. zv. dom.ovní řády pro hl. mě,st.o 
Prahu. 

V tomto ,domovním ,ř ,ádě hyl nejv,ětš.ím 
kamenem úrazu § 14 jednají.cí .o poplartcich, 
které se mají plat.iti dom.ovníkům za !Úklid 
a ,čištění v domě. Ústřední za,stupitel:stvo 
praž,ské a různé komise .obecní proj,ednáva
ly domovní ř.ád již po několik let a vždycky 
g,e jednání r.o~biloo toto ustanovení. Stály 
tu proti sobě jednak ,strany ohčanské, které 
byly proti tomu, a,by se domovnické poplat
ky v Praz'e nějak v,šeobecně norm.ovaly, 
jednak strany socialistické, k,teré to n.aopak 
požadovaly. 

Když po !Plrvé, před něk,olika le,ty, se 
ústřední zastupitelstvo usneslo na domov
ním řádu, ve kterém hyla přesná ustano
vení o výšii dom.ovnických poplatků, hyla 
pr.oti to'mu podána z .občanský.ch řad stíž
nost a zemský úřad usnes,ení zastupitel,stva 
O domovním řádě zrušila vyslovil ,se, že 
prý ustanovení o d.omovnický,ch poplatcích 
jsou rázu :soukrO'm'Opr.ávního a jako tako
vá že nepatř'í do ,domovního řádu, který 
má .obsahovati pouze předpi,sy rázu veřejno
práV'ního, t. j. j.en předpi,s,y 'O poř,ádku v do
mě, pokud jde o ustanovení, vy,daná v zá
j 'mu veřejném. 
K'onečně byl ,s·chválen domovní řád, ve 

kterém hyl učiněn v tomto sm,ěru kompro
mis a ustanovení 'O popla.f.cich bylo ·do do
movního řádu pojato. 

Domovní ř'ád ustanovuje předev·š'ím v § 3 
pod nadpisem '»IDomovník«, j .a.ké povinnosti 
nllá ·domovník v ·domě. Parafrasují a r.o:z:vá
dějí se tu povinnosti, které domovníkům 
ulož.Íll zákon z, 30. l'edna 1920, čis . 82 Sb. z. 
a n. Domovníkům Ise ukládá za pov,innost 
peč.ovati o či,st.otu ,a 'úklid v dom·ě, dohlížeti 
na domovní zařízení, zejména vod.ovod, 
plynovod a pod., ·obstarávati někt'eré prá
ce v zájmu veřej'ném, na př. vyvěšov.ati 
ú,řední vyhlášky, .oznamovaiti závady, vy
skytnuvší se v domě, které hy mohly ohro
ziti zdraví, ži.vot neho bezpečnost majetku 
a pod. 

,Dále se mluví o ·d.om'Ovníku, ,zejména 
v § 14, kde ,s·e normují předem d.omovnické 
poplatky za .otvírání d.omu a za propůj.čení 
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kLíče. Stanoví se za otevření popla,tek 50 h 
do půlnoci ,a 1 Kč po půlnoci a za pr.opůj
čení klíče 5 Kč měsíčně. Předpisy tyto j ,sou 
velmi podr.ohné a jdou n.a př. tak daleko, 
ž.e pod bodem 5. ,se ukládá majiteli domu, 
který propůj,čí klíč př:Í.slušníků'm nájemn.í
kovy rodiny nebo pod11ájemníku, že j,e po
vinen nahraditi ·domovníkovi ušlý poplatek. 
K.onečné pod bodem 7. se praví, že »po

platky za úklid a čiš!tění v ,domě jsou jak.o 
:soukromopr,áv:ní úmluva upraveny zvlá,š 'ť a 
připojeny jak.o příloha tohoto dom.oV'ního 
řádl.l'«. Jako pHl'oha je ,pak připojena sazba 
domovnických poplatků za úklid ačiš,fění 
v domě. 
Právě tento poslední pasus o domovnic

kých poplatcích za úklid byl př,edm,ětem 
,oněch sporů a vylučován z domovuíh.o ,řádu 
pro svou :soukromopr,ávn:í pova'hu. 

Máme-li uvážiti, do jaké 'm'Íry ,dělo se to 
pr.ávem, je potřebí, abychom si uvědomili 
rozdíl mezi povahou předpisů veřejno
právní-ch a :s oukromopráVln'í-ch. Aniž hy
chom se chtěli zabývati v,šemi teoriemi, 
které .o tom byly vysloveny, můžeme 
konstatova'ti, že rozdíl mezi vereJny.m 
a ,soukromým právem spa,t,řuje ,se v tom, že 
za veř,ejn.é právo :s.e považuje to právo, 
které upravuje vztahy mezi veřejnopr,ávní 
.korporací (státem, zemí, obcí) jakožto svaz
kem veřejnoprlávním .na jedné straně k jed
n'Otlivcům na s'haně .·druhé. Za soukromé 
pr,ávo považuje g,e to právo, které upravuje 
vztahy jednotlivců m,ezi sebou, při čemž 
tito 'maj,Í při tom navzájem stejné post.av,ení. 

Je nutno nejprve si pov,ši'mnouti us,tano
v.ení o domovnický·ch poplatdc:h za Otvír.á
ní domu. Tyto poplatky totiž byly v d.o
movním řádu za s.ouhlasu yšech zúčastně
ných ponechány. A přece jejich ,eharakter 
j'e 'úplně s.tejný jako charakter poplatků za 
domovnický úklid a 'či,štění v dom'ě. 

Povinnost otv,írati a zavír.ati ,dům uložena 
j ,e domovníku v domovním řádu v z,áj1mu 
veřejném z dův.odů hezpečnost.ních. Ze stej
ný.ch však důvodů uložena je domovníku 
v témž řádě, péče .o úklid .a ·či,š:tění v dom·ě, 
a toz veřejného záj·mu jednak ,zdravotního, 
jednak také bezpečnostníh.o. Odměna za 
plnění této povinnosti, ježto jde o povin
n.ost veř,ejnopr,ávní, mů:ž,e býti jakožto ,rub 
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této povinnosti pova~ována rovněž za .od
měnu charakteru veř,ejnoprávního. To vš'ak 
platí v obou případech s·tejně. 

·Při tom .ovšem nepřehl:ížíme, že lze jak 
povinnost otvírati dům, tak povinnost pro
váděti úklid ,a čištění v ·domě vykládati 
také se ,stanoviska soukromoprávního, ne
boť j-de o činnosti, které se konaj'í v ohojím 
zájmu, to jest v zájmu veřejném i v zájmu 
s·oukromém, a záleží právě: na 'stan.ovil8ku. 
se kterého je posuzujeme. Dom.ovní řád 
posuzuje ohě tyt.o povinnosti se stanoviska 
veřejného, ·a lze je proto považ.ovati v tomto 
řádu za činnos·ti v,eřejnop.rávní. Pak .ovš'em 
také nutno odménu za ně s,tejně kvalifiko
vati. 

A v,šak i v tom případě, kdyby se akt 
povinnosti ,a odměny rozděloval, kteréžto 
ro~dělov.ání není neznámo našemu právu, 
kdyhy totiž akt p,-,'vin:nosfi .otvírání a zaví
rání domu a -ohstaráváníči:s,t.oty v ,domě PO'
važoval, se za rázu veřejnoprávního a od
měna za ,něj naprO'ti tomu za rázu sou
kromoprávního, pak tu jde o dvě zcela 
rov.noceD'né činnosti .a :nelze odměnu za jed
nu z n.ich -oZlnačovati za veřejnoprávní, 
·která do dOomovníhO' řádu patřf., a drUJhO'u za 
soukr.omoprávní, kter:á tam nepatH. 

Na této v,ěci zdá se býti přHiš patrno, že 
účel, který hyl ,sledová:n, aby totiž domov
nieké poplatky za ,úklid byly z domovního 
řádu vyloučeny, určO'val jejich označování 
za soukromoprávní spíše než skutečná po
vaha těchto domovnÍ-ch popI.atků. 

Otázka zařadění těchto domovnických 
poplatků ·d.o ·domovního řádu má však ve 
skutečnosti jiný právní podklad. 

O domov,nický:ch popl.atoíoh ·má ve .spo~ 
jitosti 18 domovním ř'ádem výslovná ustanO'
vení zákon .o domovnícfch z 30. ledna 1920, 
Č. 82 Sb. z. a nař. V § 9 tohoto zákona se 
ustanovuje, že ·domovníku přf.sluŠí za ko
nané práce mimo byt ještě odměna sm~uve
ná neho v místě .ohvyklá. Výše j-ejí může 
býti stanovena v kolek,tiv'nich smlouvách. 
Dále ,se pr,a.v'Í v tomto paragrafu, že za 
k.aždé otev,ření domovních dveř.í v dohě, po 
kterou má hýti dům podle ,s·chváleného do
movního -ř;ádu uzamčen, zaplatí se d'Omov~ 
níku p'Oplatek. Tento poplatek, praví zákon, 
určí se ,domovním ř.ádem, !s,chváleným pro 
celou 'Ohec policejní 'správ'ou, pHslušnou 
prO' obec. Dále jsou tu předpisy 00 poplat
cích za pr'Opůjčení klíče -a Zinovu se zákO'n 
v tom ,g ·m,ěru 'odv'oláv,á na schválený do
movní řád. 

Z těehto předp'i:sů j 'e pa.trno, že důvodem, 
prO' k.t.erý !byly do pra;žlsikéhro dO'movního 
řádu z,ařaděny poplatky za 'otvÍ-ránÍ domu, 
bylo, že jejich z.a:řadění ,do ,dO'morvlliho řá
du. opÍ,rá se O' zákOonný příkaz, 'S(p'Očíivajíd 
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v 'slhor:a 'citO'vaných přeclpilseoh, 'Při čemž je 
ner'Ozhodno, Zlda' j ,de o :poplaiky charakteru 
veřejnoprávního nebo Is,oukrO'muprávní:h,O'. 

J'de nyní o to, Z1da předlp~sy z,ákona o do
mo:vnílCÍloh j.sou v 'tom směru výlu1čné po
vahy tak, ž.e hy dO' doonovního řá,du m·ohly 
hýit:i' 'z,a,řaděny pouze !poplatky za 'Otevírání 
domu a kHčné, nebO' z,da je vedle tě'cht'O 
pOiplartků možno z,ařa;dmi. do domovního 
řádu také poplatky za Úlk;Hd a. ·čištění domu. 

ZákO'n zař.a,dění' těchrt·o poplatků: dO' dO'
mOivní:ho řádu vý;slovně nevyluČluje. Zákon 
pouka.z.ulje sice, ŽJe' vý,še těchto popla;tků 
mů!že hýti s tanove'na, kO'lekfiovní ISmlou VO'U 
ne'hOo indi viiďuálnf Isml'OuvO'u neho míls,tní 
zvyklOls.t.í, nevylu1ČUJje však,ahy sm.ěrnice 
pro ty,tO' poplB!tky nebyly dány ta)ké y do
movnim řáďě. Není :pr:oto a.ni v tomto smě
ru -žádné ·z,áva,dy, že ustanovení O' p'o'P'1.at~ 
cíoh 'Za úikl~d a čištění .domu bylo dO' do
movn~ho řá,dTh .poja,to'. 

J'de nyní 'O to, jaký právní význam má 
v .domov n Í.m řádě toto usta.noveni. Domov-
·ní ·řád ust.anovuje v tom ,s,m,ěru v § l4', hod 
7., toto: ~)'Pop~a,tky ,z-a úkli·d a 'čilšrfění v dO'
mě j.SOoU jakO' sOUlkrotmolPrávní úmluva 
upr,aveny zvláště a připojeny jako příloha 
tohoto dO'mov:núho řádu.« 

TOotOo ,z,nění je z.aJilsté z,cela neja/sné a. z,e
jména. výz:nam výr,alZ,u »:soukrolIlloprávní 
ú,mluva« Ise v tét'O ,souJvi'slolSti ďá tě'žk.o po
s ti:hJno Ulti. 

Ve ISIkuJt'e,čnos,t.i j.sou. tO' 'slměrni'ce 'pro výši 
těehtG IP'Oiplat:ků, alby Is,trany, ItG jest maji
telédO'm.ů, nájemníci a domovníci', měly ně
j a-ké všeobecné vodtitko prO' výši těchto PQ.
p.}a~iků.. Jedná Ise o smě'rnice nezávazné, 
které úm.Iu:vou .Sltr.a,n mO'hou hýti zlměněny, 
,sníženy uehoo z.výšeny. To má hýti I8my,sl 
shO'ra utv'edeuéih:o uiS,tanovení. .MŮJžeme vša,k 
v tomto výkla:dlI pooclro:č,i,ti dále. POodle do
,mOovnic'ké.ho zákona mohou 'tyto Ipoplatky 
býti určeny hUlď úmluvou (i'll.Jd~vi.d.uál'ní 
nebo kolektivní), nebo mústní zvyklostí. 
Tam, kde není úmlUlvy, pla.tí imÍÍstní zvyk. 
Smělrnice, připojené .k domovnimui řádu, 
mO'žno :tedy IpO'v,ažovati 'za k.odilfika'ci mÍls:t
nÍlch ,z;vykI.ostí tQhO', CŮ' :má pI'a,ti ti y přípa
dě, že nelbylo nic umlUlVeno. 
Ois:ta,tně je 'možno v tom ,s ,měru Ise také 

UJřidr'žet Ulstanorveni pOidpůrného 'P'ře,dpi:su, 
ohs,aženého IV § 1152, oh!č. :z. Domovnieká 
smlO'uva je ISmlTouva 'pr:aoO'vni. POodle ót. 
r ar:a.grafUl má -se z,a ,to, že hyla Ismluvena 
přimě'řená ú/pl'ata, je!SotHže ve slmlo'U!Vě ne
hyla určena úlpl!a'ta žádná. PrO' takový pří
·pa.d- mOlŽno porva-žŮ'vati ISID,ěrnilCi, připojenou 
k dO'IDO'vnímu řádu, z.a 's.a!zihu »při'm,ěřených 
úplai« ve ,smyslu § H52 0'. z. o. Přiměře
nosIt je tu siŤa-noV'ena or,gánem zaj~sté povo
laný,m. 


