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Praktické případy. 

II Trl'ale ll net nám dle § 15 9. obč. ~ák . 1'e spojení se slovy "od 
x1·ox.ení ll -::namená, xe od 'X l'o{eni dítěte musila uplynouti delší doba, 
během. níť pobyt nz.anxela xllstal nepřetrxl:tě nex,nám; xvlášU dlouhá 
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doba se nef.lJiaduje, 'a byl-li pob.yt manžela ne-:;nám j ii pred xro
xením dftěte, he počitaii celolt dobu uplynulou od poslední xprávy 
o pohytu man i ela. 

Pr o c e s 11 í s o u d zamítl žalobu pro tentokráte. 

Dúvody: 

Nesporno jest, že se žalující dítky narodily matce A. H. a že jsou v 
matrice zapsány jako manželské děti J. H-a. 2alující strana tvrdí, že děti 
nejsou manželského původu, že nemohly býti J: H-em zplozeny, poněvadž 
tento jest již přes 13 let v Americe, po mnoho let domll nepřišel, že A. řl. 
za ním již také několik let v Americe nebyla, a že St tedy manželé J. řl. 
a A. tl. po řadu ler nesetkali a setkati nemohli. J. H. od roku 1913 nepsal 
a nedal o sobě ničeho věděti, takže prý musí býti pokládán za trvale ne
zvěstného. ' Za dokázáno má soud v tomto směru, že J, H. odejel do Ame
riky v roce 1904, že A. H. sice za ním jela, že se však po :\/4 roku, a to 
v roce 1906 vrátila domll , že více již do Ameriky nejela a že také J. li. 
se z Ameriky podnes llevrátit. Jest proto pl avděpodobno tvrzellí žaluiící 
strany, že děti - dne 14./8. 1916 zrozené - nejsou zplozeny žalovaným. 
Pl'es to není žaloba dětí na oduznání manželshého jich Pllvodu pro ten t o
krá t e odLlvodněna. Je dokázáno, že J. H. i po n:ivratu své ženy z Ame
riky jí časem psá\'al a též peníze posílal. Toto dopisování a posílání peněz 
však přestQlo před vypuknutím světové války. Sama A. H. potvrzuje, že 
jí pobyt muže až do roku 1913 byl úplně znám, že jí dříve někdy za 2-1 
rrěsíce psával, někdy však teprve za tři leta. Ovšem, že nyní pro světo
V(!u válku, a zv l ;j~t(~ pro válku i s Amerikou, nejz,~ od něho COpiSll očeká
v a ti. Avš~k je vidl~o, že J. Ji. nezvěstným ntní, že již dříve i po delší dobu, 
ba po .leta nepsával, a nelze tvrditi s úplnou určitostí, že po skončení války 
psáti nebude :l nedá o sobě věděti. Není tedy J. H. trvale nezvěstn~rm ve 
smyslu zákona. Tím méně lze tvrditi ve smyslu ~. 1.59. obč. zák. (III. nov. 
§ 7.) , že J. tl. je~t od narození ditek trvale neznámého pobytu. Nebof dítky 
j~(}U narozeny .dne 14./8. 1916, tedy od jich narození až do podání žaloby 
neuplynul :lni rok, takže nelze míti za dokázáno, že tClto doba, po kterou 
o .1. Ji. nedosla žádná zp ráva, jest trvalá pokud se t~T če neznámého jeho 
pobytu, obzvláště když nyní válečný'm stnvem s Amerikou dopisování jest 
znemožněno a když J. H. dříve po delší dobu i za leta domll )}epsával. Je
likož soud nepokládá pobyt .1. H. za trvale neznámý, nejsou děti ve smyslu 
shora uvedeného místa zákonného k žalobě již nyní oprávněny. a hylo ža
lobu na ten čas zamítnouti. 

O d v () I a c í :, o II d vyhověl odvol:í.ní žalující strClI1Y a změnil prv:\r 
rozsudek v ten srdysl, že se zjišfuje, že děti jsou PI"lvodu nemanželského. 

Důvody: 

Dle Š. 159. ()bč. z:S.k. jest dítě samo oprávněno žalovati na oduznání 
l1,an želského Pllvodu, pak-liže manžel matky dítěte jest od narození dítěte 
tl vale neznámého ]::obytu a matka souhlasí se žalobou. Prvý soud zamítl 
ž8.1otu pro tentnk: élte z té příčiny, že pr~r se tu nedostává prvé podmínky; 
neboť vzhledem k tomu, že octe dne narození dětí a ž do dne podání žaloby, 
tedy od 16./8. 1916 až do 20./7. ]917 neuplynul ani rok, jest prý tato doba 
příliš krátká, než aby bylo z ní lze souditi, že pobyt manželův jest trvale 
neznám. Na to dlužno odpověděti toto: Pak-lí že prvý soud pokládá za 
plokázáno, že .J. H. již před vj'puknutím světové války přestal své man
želce psáti a posíla ti peníze, zjistil tím zároveň, že pobyt J. li. jest ode 
dne narození žall'iíc.ích dětí trvale neznťlm, nebof od té dOby, c() nepodal 
o sobě žádné zprávy, se t a ké o něm neví. Okolnost, že J. H. i předsvěto-
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vou válkou někdy delší dobu nepsal a pak zase dopisy posíla l, jest vzhle
dem k předpisu §. 159. obč. zák. úplně lhostejna, tím méně mll že padati na 
váhu domněnka prvého soudu, že J. H. po skončené válce dá možná zase 
(I sobě věděti. Rovněž nerozhoduje tu faktum, že ode dne narozeni děti 
do dne podání ž2Joby neuplynul ani celý rok, neboť zákon v '§. 159. obč. 
zák. nikterak nepredpisuje, že dítě teprve po uplynutí nějaké určité doby 
ode dne svého narození mMe žalobu podati a že jen tehdy dlužno poklá
dati manžela jeho matky za trvale nezvěstného, když v něiaké určité době. 
jako na př. ustanovuje § 24. obč. zák., o svém pobytu nedal nic věděti. Na
opak z citovaného zákonného ustanovení jest za to míti,. že žaloba mů že 
býti zákonit~·m zástupcem dítěte podána ihned po jeho zrození, jen · když 
matka dítěte s ní souhlasí a když z okolností, za jakých manžel její nepo
dal o sobě žádné zprávy, dlužno vysloviti bezpečně úsudek, že ode dne 
zrození dítěte je trvale neznámého pobytu. Proto zajisté o J. li." kter~r 
nesporně se před počátkem světové vilky zddoval v .\merice a od té doby 
žádné zprávy o sebě nepodal, lze tvrditi, že jeho pobyt ode dne 16.18. 1916 
jest trvale neznám a jest z té příčiny zamítnutí žaloby pro tentokráte p,o 
zákonu neodll vodněno. Stanovisko, které prvý soud zaujal proti ustano 
ven.í §: 159. obč . zák., jest také úplně neurč i té, neboť nelze z něho posouditi, 
kde vlastně leží hranice, do které dítě žalobu podati nesmí a od které by 
mohlo s úspěchem žalo~ati. Co se týče merita věci, soud prvé stolice zji
sti l, že A. H. s J. ti. se od té doby, kdv se ona z Ameriky vrátila, nikdy 
nesetkab, jelikož on z Ameriky se domll nenavrátil a ona více do Ameriky 
neodjela. Ale nestačí ku věcnému odllvodnění žalobní prosby, jak mín í 
soud prvé stolice, pouhé zjištění, že p r a v d ě pod o b n é jest tvrzení ža
lující strany, že děti nebyly zplozeny J. li-em. Neboť dle §. 158. obč. zák. 
jest třeba, aby byla prokázána n e m o ž n o s t zplození. Poněvadž podmín
kou zplození jest, že manželé spolu v kritické době tělesně obcovali, vy
plirvá z toho, že byl-li doveden dllkaz o nemožnosti tělesného obcov ání, 
byla tím také prokázána nemožnost zplození. Jelikož byl J. ti. v kritické 
d. obě v Americe, kdežto A. li. od roku 1906 v Americe nebyla, bylo tím 
zároveň prokázáno, že manželé tI-ovi spolu v kritické době tělesně neob 
covali, čímž jest zároveií doveden dll kaz o tom, že děti nehyly zplozeny 
žalovaným, a jest proto žalobní nárok věcně odllvodněn. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalované strany. 

D ů vod y: 

O rozporu se spisy ve smyslu §. 503. č. 3. c. ř. s. nelze mluvit i, po
něvad.ž odvolací soud nedává, jak se dovolání domnívá, svému rozhodnutí 
za podk lad zjištění odchylující se od rozsudku prvého soudu, n~fbrž vy
cháZÍ z těchže zjiš1ění a pouze k právní otázce, isou-li zde podmínky §. 159. 
obč. zák. (trvalá neznámost pobytu mužova cd doby zrození dítěte), dává 
(, dpověcf neschvalt;jící názor prvého soudu. 

Než i toto právní posouzení sporné věci odvolacím soudem jest bez
vadné. Stačí v tomto ohledu všeobecně odkázati na odllvodnění rozsudku 
'Odvo lac iho soudu, vyhovující v podstatě stavu věci a zákor.u a nevyvr-á
'cené vývody dovo lání. Správné jest a sluší souhlasiti s dovoláním v tom, 
že při posuzování otázky, je-li pobyt mllž~ trvale neznám, jest dle doslovu · 
zákona přímo rozhodnou nikoli doba, od které vllbec manžel nedalo sobě 
již, žádné zprávy, nýbrž d.oba zrození dítěte. Obrat »trvale neznám« ne
znamená však" ve spojení se slovy »od zrozenÍ« ničeho jiného, nežli že od 
zrození musila uplynouti de l-š í dob a, během níž pobyt muže zllstal n e
pře trž i t ě neznám. Na zv l áště dlouhou dobu, jak se dovolání domnívá, 
nemělo se tím pomýšleti. K takovému výkladu neposkytovalo by nejen 
slovné znění žádného podkladu, n~rbrž výklad ten byl by též v rozporu 
zvláště se smyslem a účelem zákona. .Justiční komise panské sněmovny, 
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která toto ustanovení nejctr-íve navrhovala, zmiiluje se ve své zprávě (78. 
pří!. XXI. sezení, str. 16) jako o východišti svých dotyčn~Tch úvah právě o 
případu, že se manžel vystěhoval, při čemž jako další podmíllky vzpomíná 
jen té okolnosti, že se muž »již nestará o to, co se doma II něho Clěje «. 
Odlhoclií.uje d.ále vřazení dotyčného ustanovení do zákona zvláště tím, že 
by d.ěti snad v takovém případě v konkubinátě manželky zrozené měly 
proti n~věstnému mCllnželu pouze zákonné nároky na výživu, jež sen e
d a j í r e a I i s o vat i, avšak žádného práva vllči přítomnému skutečnému 
otci. Z tohoto odůvodněni plyne, že jeden z hlavních účelll ustanovení byl 
spatřován v nejrychlejším umožnění uplatnění nároků na výživu, z pravidla 
naléhavých, a že tedy zákonodárce - vláda se připoma k dt"Ivodilm práv
nické komise - (věstník ministerst'v'a spravedlnosti 1916, str. 108.) - ne
chtěl, aby se zvláště dlouhá doba neznámosti pobytu pokládala za podmínku 
nároku dítěte na pravdivá zjištění rodinného stavu. Je-li ale také slovo 
»tľvale« ve smyslu »nepřetržitě« uvésti v přímý vztah ke slovtlm »od zro
zení«, vyplývá, jak již silOra naznačeno, z tohoto obratu přec jen též, že 
nežli se dítěti samému přizná popírací právo, musila uplynouti dle okolností 
delší doba, po jejímž uplynutí nelze již konečně očekávati zasažení man-

. žela. Délka lhůty určuje se dle okolností, při čemž v případech, že pobyt 
byl neznám již před zr,ozením, není žádné překážky, aby se posouzení 
otázky nezvěstnosti vzala za podklad cel á doba uplynulá od poslední 
zprávy. Skutťčnost, že dříve, ba i během této doby bylo možno odeslati 
manželu dopisy pod určitou adresou a že též dopisy ty odešly, oprávií.o
"ala by mluviti o známém pObytu jen tehdy, kdyby bylo prokázáno, že 
muž tyto dopisy též obdržel. Jinak by se dalo ze závěru na snadě jsou
cího. že zásilky nezastihly adresáta, mnohem spíše usuzovati, že jest splně
na podmínka, že jeho pObyt jest neznám. A právě nedosažitelnost manžela 
jest kromě jeho vlastního úplného mlčení rozhodna. jelikož dle dějin vzniku 
dotyčného ustano"ení měla rozhodo",rati okolnost, že manžel jako hlava ro
diny již není s to, aneb nechce chrániti práv členů rodiny. Tomu jest tak 
ale zjevně v tomto případě, ve kterém manžel, meškající naposled v jižní 
Americe, od počátku války, tedy od léta 19]4 nedal své rodině již žádné 
známky svého života. Oproti tomu nelze s úspěchem namítati, že se od 
počátku války vtlbec nikdo nepokusil dostati se s mužem ve' spojení po~ 
známo:! adresou. a že tedy není příčiny prohlašovati o ní, že již není správ
ná. že dále styky s Amerikou byly válkou z' počátku ztíženy, nyní pak že 
jS(IU přerušeny, a že konečně manžel i v době míru často po leta nepsal 
Neooť vše to svědčí jen o tom, že se právě muž nemůže již neh nechce sta· 
rati o poměry své l'Qdiny, a vyhovuje proto (Ičelu zákona, aby se ochrana 
práva dítěte na pl avdivé zjištěr.í jeho rodinného stavu za ostatních. zde 
nepopřen~T ch zákollných podmínek přiznala ci.ítěti samému. 

Poněvadž tedy nelze mluviti o nesprávném právním posouzení sporné 
věci a není zde proto ani dovolacího dtlvodL~ §u 503. č. 4. c. ř. s., nebylo 
dovolání vyhověti. 

0< o z hod n u t í n e j v. s o udil ze dne 19. b řez 11 a 1918, č. j. 

~\~~ . ) Vykoup i l. 

Pm'ucenské schl'áleni smirlt po smrti poručencol'ě. 

Ve sporu paternitním navrhl žalovaný smíľ nabídnuv odbytné 1000 K 
spor odložen k pOľučenskému schválení srr.íru. Před výslechem neman
želské matky poručenským soudem, dítko zemřelo. Poručenský soud schvá
lil smír. ježto po;-učenstvo jest povoláno hájiti práv nezletilcových i po 
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smrti dítka, schválení má účinek, jako by bylo udělen o v okamžik smíJ~u .*) 
Odvolací soud zamítl stížnost nemanželského otce jako nepr'ípustnou. 

Stěž()vat~li nepr'ísllJší v tomto pí'ípadě právo stížnosti. Dle §. 9. nesporného 
patentu má v r'ízení nesporném právo stěžovati si do vydaného usnesenj 
ten, kdo se pokládá za stižena. V tomto p),'ípadě plyne v odpoľ vzaté 
usnesc:ní z povinnosti soudu pOľučenského v ~. ?22. až 236., 865. obč. z. a 
§~. 181., lb7. až 189. nesp. patentu, kteľá záleží v tom, ahy zájmy poru
čencovy byly poručenským soudem hájeny a to bez zfetele na zájmy osob 
druh~'ch. Z toho plyne, že v takov~r ch pr'ípadech nemtJže příslušeti právo 
stížnosti spolukontľahentu, ježto by tím byla paralysována ona povinnost 
poručenského soudu. Nelze ani o tom mluviti, že by nemanželský otec byl 
usnesením stižen, to tím méně, jelikož sám ve sporu učinil návrh smíru, 
jenž byl později pGručenským soudem schválen, a dále proto, že dotyčným 
smírem netylo nikterak jeho právo obmezel~'(), aby v řízení sporném se 
domáhal neplatno~. ti smíru pro dodatečnou smrt poručence a by tím jeho 
poměľ k pCll'učenci byl upľaven v mezích zákona. 

Nejvyšší soud rozhodnutím ze dne 16. dubna 1918, R III 43/18, vy
hověl dovolací stížnosti nemanželského otce zrušiv usnesení ľekuľsního 
soudu a nařídiv, vyříditi stížnost nemanž. otce bez zřetele k zamítacímu 
dl'lvodu. Tím, že pOľučenský soud schválil smír v době, kdy poručenec 
již zemřel a tím pl estalo poručenství i veškeren vliv poručenského soudu. 
bylo nepochybně zasáhnuto do majetkových práv nemanželského otce, 
ježto bylo prohlášE.no, že jest vázán nabídkou smíru, kteľou učinil za ži
vota nezletilého, kteráž však před smrtí nezletilého ani poručníkem nebyla 
pj-jjata, iU1i p()ľučensk~'m soudem schválena, pročež byl nemanž. otec opráv
něn pokládaJi se stiženým dle §. 9. nesp. pat. 

Odvolací soud změnil pak usnesení prvého sOl!du zaniítnuv návrh na 
schválení smíru, poněvadž v době úmrtí dítěte smír dosud nebyl schválen, 
ztlstal P()Uh~1JT1 nánhem, který dle §. 187. a 189. Ilesp. pat. mohl by státi 
se peJ fektní smlouvou teprve poručenským schválením. Nedostalo-Ii se 
tohoto schválení smíru před zánikem poručenství, llemMe státi se ji ž per
fektní smlouvou Q zltstává nezávazným, dodatečné schválení jest nezá
kOI1\lým. 

Nejvyšší soud dO'lol9.CÍ' stížnosti poručníkově Ilevyhověl. Právní stav 
v dovolací stížncsti uváděných rozhodnutí nejv-yššího soudu ze dne 15. říj
na 1907 Č. 13.198 a ze dne 12. dub!la 1910, R II 324/10 (Zentralblatt), líšil . 
se PO (lst:ltně od věcného a právního stavu přítomného. Neboť tam bylo 
na rovnání mezi poručenstvem nemanželského dítěte a nem. otcem vskutku 
ujednáno Q šlo jen ještě o schválení jeho soudem poručensk~rm. Zde však 
za stupnvQI žalující· dítě při roku jed.nacím úředně zřízeni' zástupce, jenž 
přilOZellě nemohl přiiati návrhu žalovaného neman želského otce, proče ž 
ten to vyrovnací návrh není než jednostrannou nabídkou žalovaného ne
manželského otce, iež za živobytí dítěte nebyla při.iata poručníkem, takže 
nemohlo' ji ž od toho nkamžiku dojíti k přijetí návrhu poručníkem, když oka
mžikem úmrtí dítěte poručenstvÍ přestalo, ani dllsledně k schválení tohoto 
přijetí soudem. 

(R o z hod n ti t Í \1 e i v. s () u d u ze 4. č e r v Jl a 1918, R. IiI 70/18.) 
K y a s. 

I strojem lt.e psát1: 1'1asfnorucní poslední 1.JUi 

. Souhlasná usnesení všech tří stolic. Dtlvody . rozsudku revisnÍho 
soudu: 

*) Viz Právr:ík 1915, str. 648., stejně Zentralblatt fiir iur. Praxis 1908, 
str. 729., a 1911, str. 858., opačně Právník 1914, str. 620. 
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Při přezkoumávání odvolacího rozsudku S hlediska dovolacího dl'ivodu 
nesprávného právního posouzení věci dlužno vycházeti ze zjištěné skuteč
nosti , že ztlstavitel psal odkaz sám strojem psacím. Dovolání uvádí k odú
vodnění právního stanoviska, že zákon v §. 578. obč. zák. chtěl nařízením, 

. že zústavitel musí svou pos.[ední vi'lli, má-li býti nesporně platná, psáti 
vlastnoručně, stanoviti zvýšenou záruku proti zfalšování a umožniti pří
p~dný dllkaz totožnosti, a že se tedy nesmí od tohoto stanoviska ustupo
vati . Byť i bylo vš(;Obecně s tímto náhledem souhlasiti, arciť s výhradou, 
že se písmo zústavitelovo nás.ledkem tělesné slabosti neb z jiných příčili 
nezměnilo neb nestalo nečitelným, nelze zaj isté v tomto případě, kde iest 
zfa lšování vylouceno a ,naopak bylo vzato za prokázánc" že zústavitel. 
který byl zvyklý psáti strojem, sám svou VLIli napsaľ na papír strojem, mlu
viti o nedostatku zákonného požadavku vlastnoručr.ího písma. Neboť zá
konné ustanovení §u 578. obč. zák. sluší vyk ládati v onom smyslu, l<:ter~' 
se dá ještě srovnati s jeho slovným zněním a vyhovuje nynějšímu právní
mu vědomí, jakož j všeobecným poměrClm, psacím ~trojem přivozeným. 
Tento výklad vede ale k v~l sledku, že slavnostní formě v §. 578. obč. zák. 
projevené bylo učiněno zadost písmem, jež bylo pořízeno vlastnoručně 
str( )jem. Právní náhled předchozích stolic jest tedy bezvadný a dovolací 
stolice se k němu připojuje ještě z těcht,o úvah: Pod pojmem »psáti« jest 
rozumět i jen dovednost. vyjádřiti s lovy za použití všeobecně užívaných 
písmen zřejmě a trvale svou myšlenku. Na předntčtu, na který se píše , 
a na prostředcích, jimiž se pÍŠe, nezáleží, jelikož zde není ustanovení, které 
by v tomto' směru předepisQvalo pravidlo. Nepochybným jest však úmysl 
zákona, při jednostranné povaze posledního pořízení · položiti do popředí 
vClli zClstavitelovu a projeven'Jll vůli seč možno splniti (§ 558. obč. z.) , z 
čehož nutno souditi, že i fikce právní znalosti (§ 2 obč. z.) musí ustou,piti 
před zachováním pravé vúle. Dovolání připouští samo, že při poslední 
vi'tli, která nebyla psána vlastnoručně,' použití psacího stroje vyhovuje po
jmu »psa,ní«, což jest úplně správné. K ryje-Ii ale použití psacího stroje po
jem psaní, jest jasno, že zllsta vitel, který při psaní odkazll použi.l vlastno
ručně stroje, měl co laik úmysl, sám psáti a že ani nemohl zpozorovati po
minutí nutné slavnostní formy, ani nemohl předvídati neplatnosti své po
slední vlI le. Tato použitím psacího stroje dokumentovaná vúle zllstavite
lova musí b~l ti zachována v platnosti tím spíše, ježto zákon sám, jak sluší 
usuzovati z ustanovení §§. 655., 914. obč. zák. a 102. III. novely, v pochyb
nosti dává přednost výkladu příznivějšímu platnosti jed,nostranného pro
hlášení vú le, a že si tedy v dúsledcích toho představcval co možno nej
jednodušeji a obecně srozumitelně používání a posuzování iistých forem 
při soukromém pořizování poslední vl!le, p'oněvadž by se jinak zásadě vy
šetření a zachování pravé vlde zllstavitele mohly v cestu klásti nepřeko
nate ln é překážky poukazováním na domnělá porušení formy, která v urči
tém případě nevzbuzují vllbee pocllybností o vážnosti vede (§ 565. obč. t.). 

CR o z hod 11 U t í II e j v. s o Ll d II ze dli e 6. I i s top a dll 1917, Č. j. 
- Rv 1 VI 289/ 17 .) Z a vře I. 

Poxůstalostnimu soudu nesluší pFexkoumá/'ati a opracovati 
údaje 1nístopříseiné/w sexnání jmění, leč by šlo o odstraněni for
málních vad, a má pojedl: v prnjednriní a p}":il;;á~ání jen po:d'tsta
lostní jměnf, 1) se~l1án7. 1ll'edeué. 

Usnesení p o z II S t a los t 11 í h o s o tl de e: 
V poztlstalostní věci po B. Seh., bez zanech:ínÍ posledního ponzení 

zemřelé, st a n o v Í s e na základě místopřísežného seznání jmění jediné 
dědičky bezvýminečně ze zákona přihlášené E. V. a v základě jejího dal-

3 
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šího seznání stav jmění zllstalého takto: A) JmeJll: 1. bytové zaľlzenÍ a 
prádlo v ceně 500 K, 2. 4% dlužní úpisy hypoteční banky v odhadní ceně 
59.400 K, úhrnem 59.900 K; naproti tomu dluhy dle seznání: 3664 K, takže 
čistá pozlIstalost obnášÍ 56.236 K. - Do stavu jmění bylo pojmouti přes 
oh ražení se dědičky 4% dluž. úpisy hypoteč. banky v ceně 59.400 K, jeli
kož toto jmění dle spisll pozlIstalostních po J. Sch. v pozllstalo.sti jeho v 
seznání jmění uvedeno nebylo a také E. V-ové odevzdáno nebylo, naopak 
ve smyslu poslední vlIle J. Sch. tvořilo neobmezené vlastnictví B. Sch-ové, 
vdovy pG .1. Sch-ovi, z titulu darování a poplatkový úřad vyměřil též B. 
Sch-ové z darovan~ho jmění toho dle §. 13 cís. nař. ze dne 16.18. 1899 
Č, 158. ř. z. - JJ//7o poplatek v částce 720 K. Po smrti B. Sch-ové pře
chází tudíž toto jmění do pozllstalosti, k 'níž se přihlásila E. V., a nutno je 
v stav jmění pOjmouti, aby G. V -ové mohlo b~r ti odevzdáno. Pokud dě
dička namítá, že jmění toto již v pozlIstalosti J. Sch-a bylo zpoplatněno 
a od dalšího poplatku je prosto, ponechává se rozhodnutí úřadu pro vymě
řování poplatkll, jemuž spisy po právomoci tohoto usnesellí budou s vý
kazem pozllstalostním k vyměření poplatkll sděleny. 

Rek u r s II í s o u d nevyhověl stížnosti z dlIvodlI: 
Vývody podaného rekursu nejsou s to odlIvodniti stížnost přihlášené 

universá lní dědičky E. V -ové, neboť neprávem činí se pozůstalostnímu 
soudu výtka, že pf'ekročil meze své oprávněnosti, když nevzal za základ 
proiednání pozllstalosti této místopřísežné přiznání jmění zlIstalostního a 
neod.evzdal tuto pozllstalost jure crediti. Přisvědčiti dlužno sice tvrzení 
rekursu, že dle ustanovení §. 114. cís. pat. ze dne 9. srpna 1854 č. 208. ř. z. 
vzíti dlužno místopřísežné seznání Jmění za základ projednávání pozlIsta
losti, avšak jenom ' tenkráte, obsahuje-li, jak to nařizuje prvý odstavec to
hoto §u, veškeré součástky zllstalos!ního jmění; ale tento předpoklad v da
ném případě nenastal, neboť přihlášená dědička, zastoupená svým plnomoc
níkem, udala, že dle spisll téhož soudu pozllstalostního A XI 214/ 00 dědila 
po svém otci 4% zástavní listy hypoteční banky v nominální ceně 60.000 K. 
Ll tím jaksi na svou obranu odllvodií.ovala SVllj náhled, že tyto cenné papíry 
d.o pozllstalosti m&tčiny nepatří a že je z tohoto dll vodu do místopřísež
ného seznání jmění nepojala. Soudce pozllstalostnÍ musil na základě pod
nětu tohoto, .- maje povinnost p.roiednati' veš ker é jmění pozlIstalostní, 
- zabirvati se obsahem spisll pozlIstalostních A XI 244/00, a když zjistil, 
že udání universální dědičky není správné, že totiž ony 4% zástavní listy 
ne n á lež e I y do stavu jmění pozllstalostního po J. Sch-ovi, že ne b y.1 y 
následkem toho také pOjaty' do tehdejšího místopřísežného seznání jmění 
E. V -ovou a že následkem toho ne byl y také ani této jediné dědičce do 
vlastn ictví soudem odevzdány. nýbrž že nalézaly se ve výhradném, ne
obmezeném vlastnictví manželky zllstavitelovy, nyní zemřelé B. Sch-ové, 
ježto jí je dle výslovného znění poslední vlIle manžel ,ieií za svého žití 
daroval a odevzdal, - musil i tyto cenné papíry zařaditi do stavu jmění 
pozllstalostního a doplniti přes ohražení dědičky universální její zcela zřej
mě neúplné seznání. Toto opatření se státi musilo již také 'v zájmu po
platkového eráru, bez ohledu na okolnost, že z cenných papírtI byly v po
zůstalostním jeqnánÍ po J. Sch-ovi vymě]-eny B. Sch-ové děáičné poplatky 
1 % s přísl., a že byly také zaplaceny. Otázka, zda-li se tak stalo právem 
či neprávem, jest pro nynější pozlIstalostní řízení zcela vedlejšího v~Tzna
mu, lIeboť soudu pozllstalostnímu nepřísluší vyměřování poplatkll dědických 
a zejména nepřísluší mu zkoumati) zda-li mělo býti použito tenkráte §u 58. 
popl. zák., a proč se tak nestalo. Neodllvodněná jest také výtka v rekursu 
uvedená, že odevzdací listina po J. Sch-ovi jest formálně nesprávná a ne
úplná v tom směru, že d.o ní pOjaty nebyly shora zmíněné 4% zástavní li
sty, vžc.yť dle obsahu spisll poztlstalostních TI e t v o ř i I y součást pozllsta
lostního jmění, nýbrž byly ve výhradném vlastnictví a držení B. Sch-ové, 
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této nebylů v poslední vlili odká~áno právo požívací těchto cenn§ch papírů 
a nemohly tudíž také odevzdány býti jaků dědictví E. V -ůvé. 

Ne j v y Š š í s o u d vyhověl dovůlací stížnosti a změnil usnesení re
ku rsního soudu v ten smysl, že se zrušuje usnesení soudu prvé stolice i 
jeho usnesením zavedené řízení za účelem doplnění místopřísežnéhů se
znání jmění a soudu prvému se ukládá, aby nedbaje nařízenéhů doplnění 
místopřísežného seznání jmění znovu přistoupil k vyřízení průtokolu o pro
jednání pozůstalosti a při ukončení projednání zpravil příslušný úřad fi
llančJ1í ~a účelem ochrany zájmll poplatkového eráru .o pochybnostech 
vznesených proti úplnosti místopřísežného seznání jmění. - O II vod y: 
Dle §. 97. cís. pat. ze dne 9. srpna 1854 Č. 208. ř. z. musí inventář pozllsta
lostní obsahovati přesný a úplný seznam veškerého movitéhů a nemůvitéhů 
jmění, v jehož držení byl zi'istavi tel v době svého úmrtí, jakož i uváděti 
jasně tehdejší hodnotu a .obnos jmění toho. Dle §. 98. cís. pat. je soudu z 
povinnosti úřední pečůvati o zachování tůhoto předpisu. Při bezpodmínečné 
pr-ihlášce dědické má naproti tomu dle §. 114. dědic jmění pozllstalostní po
psati dle všech jeho součástek právě tak jako v inventáři, a potvrditi správ
nost údaii'! těch buď sám, nebo zmocněncem za tím účelem zvláštní plnou 
mocí opatřeným vlastnoručním podpisem na místě přísahy. Již z toho 
plyne, že v případě bezpodmínečné přihlášky dědické není soud, nýbrž 
pouze dědic povinen udati jmění pozLlstalostní a že v tomto ohledu nemá 
docházeti k zakročování soudu z povinnosti úřední. Na místo povinnosti, 
dbáti z moci úřední o úplné sestavení stavu jmění, jak uložena je soudům 
při sepisování inventáři'i, nastupují spadaiící sem údaje dědici'! ve spojení 
s jejich místopřísežným potvrzením správnosti údajll. Nařizuje-li se pak 
v druhém odstavci §. 114. ještě' výslovně, že pozllstalost má býti projed
llávána na podkladě seznání jmění a nikoli inventáře, nemli že zajisté nijak 
býti pochyb no, že dle toho nesluší soudům přezkoumávati a oprav1ůvati 
údaje obsažené v místopřísežných seznáních jmění, leda že by šlo arciť 
o odstranění případných vad formálních, a že soud tedy má pojati' v pro
jednání a přikázání pozllstalosti pouze jmění pozůstalostní, jak uvedeno je 
v seznání jmění. Postup, jímž se bral soudce prvý a jenž soudem rekurs
ním byl schválen, příčí se tudíž zřejmě zákonu, aniž dá se ospravedlniti 
poukazem na zájem poplatkového eráru, jelikož úřad{lm k tomu povolaným 
Ztl stává volno zájem ten chrániti. 

(1< o z h o d.ll II t í n e j v y š. s o u d u ze dll e 5. Ú Jl o r a 1918, Č. j. 
R II 29/ 18 .) Vy ch o di J. 

lVa prestllpku dle § 36. :;,broj. patentu; není moina spoluvina 
. dle § 5. tr. x. 

Dle zjištění rozsudkových prosil J. V. svéhů nevlastního otce, obža
lova ného J. J., aby mu dovolil vzíti si pušku, chtěje na zahradě stříleti po 
veverkách. J. J. mu odvětil, aby šel raději natrhati si třešnÍ. Na to vzal 
s: J. V. nicméně brokovnici, nabil ji a šel s ní na zahradu, kde pak došlo 
k neštěstí, při němž] lletá O. J. přišla o život. - J. V. byl za to .odsouzen 
iak pro přečin proti bezpečnosti života dle §._ 335. tr. z., tak i pro pře
stupek dle §. 36. zbroj. pat., J. J. pak uznán byl vinným přestupkem spolu
viny d.le ,E;. 5. tr. Z. na přestupku §u 36. zbroj. pat. Odsouzení své pro tentů 
přestupek bere obžalovaný J. J. v odpor zmateční stížností opíranůu pouze 
o dúvod odptlrčí dle §. 281. Č. 9. a) tr. ř. Jeho námitka, že v odpovědi, 
kterou dal svému nevlastnímu synovi, leží spíše odmítnutí jeho žádosti 
než-Ii souhl3.s ku vzetí si pušky, je arci nezávažná, jelikož hodnotění tétů 
odpovědi ve smyslu souhlasu jeho nemtlže býti jakožto skutkové zjištění 
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bráno v odpor dllvodem zmatečnosti dle čís. 9. a) §u 281. tr. ř. Nicméně 
nelze tomuto OdPl11 čímu dllvodu upl'Hi opróvněnosti. ,Jdef o přestupek dle 
§. 36. zbr.oj. pat. Dle §. 40. mají v případech , ve kterých se jedná pouze 
o použití §§. 36. a 39. ohledně nosen í zb raní, a kde není ani okolností pIi
těžujících, ani se plohřešek pr{)ti pl·edpislllll. o nosení zbraní nesbíhá s jina
kým trestným činem, o němž rozhodovati přikázáno je soudlll11, řízení pro
váděti a zákonn~r trest ukládati politické úřady okresnÍ. Ve všech ostat
ních případech přísluší řízení, jakož i vynášení trestního nálezu o činech 
a opomenutích příčících se zmíněnému patentu soudním úřadtlm povolaným 
k používání všeobecného zákona trestního. Dle toho jde o delikt o sobě 
ryze politický, podléhající v prvé r-adě stíhání a trestání politickými úřady 
ok resními, kdežto úfadllm soudním je o něm 'nalézati jen tehdy, nastanou-li 
zvláštní pl'ípady, na které pomýšleno je v §. 40. Již ze znění §u 40. vy
svítá s dostatek jasn ě , že při tomto ustanovení pom:íršleno bylo pouze na 
určení příslušnosti. Že § 40. přikazuje rozhodování o primaerně politickém 
deliktu §u 36. ve zcela určitých případech úřadllm soudním, nedovoluje je
ště, aby na delikt telito smělo se používati pIedpisl1 obecného zákona trest
ního. Dle čl. V. uvoz. pat. k ob. zák. trest. Zll staveno je Iízení a trestáni 
jiných, t. j. v zákoně trestním neuváděn:í'ch přestupktr zákona, na něž se 
nevztahuje ani obecný zákon tresln)r, ani zvláštní trestní zákony zmíněné 
ve čl. 11., úřadllm k tomu určen:írm dle pIedpisll o tom stávajících. Z pra
vidlatedy soudí o delhktech dle §. 36. zbr.oi. pat. politické okresní úřad~' 
podle předpistr o tom stóvajících, t. j. podle předpisľr zbrojního patentu. 
1'\astane-li případ jurisdikce úřadtr soudních, jest těm to rovněž nalézati dle 
piedpisll o tom stávajících, t. j. dle předpistr zbrOjního patentu. Patent 
zbrOjní však nikde neobsahuje. ustanovení, jež by dovolovalo závěr, že je 
přípustno používati §u 5. obecného zák. trest. Z ustanovení patentu zbroj.
ního, uvádějícího poklesky v rllzných jejich formách a ohrožujícího je tre
sty jakožto samostatné skutkové podstaty, vyplývó naopak, že vedle nich 
nemělo zbýti místa pro všeobecnou formu viny dle §. 5. tr. z. Tak nepod
léhá na pl'. trestu již ten, kdo znaje stav věci prodá zbrall osobě, která 
není dle ~ . 36. zbrOj. pat. oprávněna ji nositi, nýbrž jen, kdo neoprávněně 
prodává zb ran ě (viz §§ 4., 7., ll. a j. zb roj. pat.). Kdyby bylo v případě 
přítomném bývalo o počínání si obžalovaného J. J. rozhodovati okresním 
úřadllm politick:í'm, nebylo by bývalo možno vzíti v úvahu formu viny dle 
§. 5. tr. z.Nastal-li však případ, na který pomýšleno v §. 40. al. 2. zbroj, 
pat., pak arci nastupuje příslušnost úřadll soudních, avšak pouze přísluš
nosti se týkající předpis §. 40. zbrOj. pat. nepodmiííuje nikterak též použití 
oné formy spácl:ání č Í-nu, na kterou je trest stanoven v §. 5. ob. zák. trest. 
I\ezmiííuje se o pc-užití tom ostatně ani min. nař. ze dne 3. dubna 1855 Č. 61 . 
ř z., kde stanoveny jsou úřady příslušné ode dne pLrsobnosti tr. ř. pro vy
šetřovóní a trestání oněch přestupkll, jež v zákoně trestním nejsou prohlá
šeny za trestné činy, ani min. nař .. ze dne 30. září 1857 Č. 198. ř. z., jímž 
vyhlašuje se všeobecný předpis pro trestání oněch nepatrnějších přestupki'r, 
pro které ani v ebecném zákoně trestním, ani ve zvláštních nařízeních 
trest není stanoven, ani konečně min. nař. ze dne 5. br-ezna 1858 č. 34. ř. z., 
jímž vydány byly předpisy pro řízení o přestupcích náležejících před úřady 
politické. Není tudíž třeb~ zkoumati, bylo-li by o sobě možno ustanovení 
obsažených v §§. 5. a 11. ob. zák. tr. používati dle :§. 239. tr. z. též 'na pře
stupek §u 36. zbrOj pat. Nemožnost jejich použiti prokázána ie již hořejším i 
úvahami. Bylo proto zmateční stížnosti vyhověti, naříkaný rozsudek zru
!;i ti a obžalovar:ého .I . .I. dle §. 259. Č. 3. tr. ř. obžaloby sprostiti. 

(Rozh. kasačního soudu ze dne 9. března ]918, Č. j. 
Kr [ll 175/ 17 .) 

5 -i-



-141 -

Přehled rozhodnutí c. k. nejvyššího, správního a říšského 
soudu v jiných časopisech uveřejněných: 

Právník = P. - Právnické Rozhledy = P. R. - Allg. osterr. Gerichts
zeitung = O. Z. - Juristische Bl5tter = J. B. - Oerichtshalle = G. H. -
Notar iatszeitung = N. Z. - Jud. Suppl. = Jl1dizielle Supplemente. - PřÍ
loha k min. věstníku = off: - Osterreichisches Zentralblatt fUr die juri
stische Praxis = Z. Bl. - Osterreichische Zeitschrift fUr Strafrecht = Z. 
~ tr. - Evidenzblatt fUr bsterreichische Oesetzgebung und Rechtsprechung 
= E. B l. - Eisenb. R := Osterreichische Zeitschrift hir Eisenbahnrecht. -
Zpr. = Zprávy spolku českých advokátll v král. Českém v Praze. - Při
pojená čís la znamerlají 'ro čník a stránku přísl. časop., u min. věstn . běžná 
čísla rozhodnutí a u E. Bl. ročník a číslo sešitu. - m. n. = minist. nařízení; 
ř . = ří šský zákonník číslo; z. = zemský zákonnÍk číslo; v. = věstník min. 
spraved!nos,ti č íslo ; letopočty z tohoto a minulého století uvedeny jsou 

dvěma posledními c iframi arab., měsíce pak ciframi římskými. 

Nejvyšší soud. 

Ve věcech civilních. 

Z práva občanského. 

§~ 62., 94. a 99. obč. z. O platnosti uzavřen ého man želství dr uhého 
ro zhod uje j e din ě ta okolnost, zda v čas vejití v manželství dotyčná osoba 
platn ě provdána by la. Vyšetřování z moci úřední sprošťuje samo o sobě 
osoby súčastněné na sporu man že lském od břemene prtlvodního. 16 V 18, 
f\v II 1 7/ 18; O. li. 18: 249. 

§§ 69., 74. a 126., 129. obč. z. Snoubenci jsou povinni postarati se o 
správné ohlášky sňatku jimi zamýšleného. Opomenutím této povinnosti 
pozb j"vají práva siíatku odporovati. - Ohláš ky u židtJ musí předsevzaty 
b~r ti o n ěmi funkci onáři , j ež ~§ 12. až 14. zák . ze dne 21. března 1890 Č. 57. 
I'. z. označují k tomu za oprávněné. 2J XI 16, Rv V 297/J6; off. 1809; O. 
řl 18: 298. 

§§ 69. až 74. a 96. obč. z. Nebyl-Ii zamýšlený sliatek jednoho ze snou
hencll v jeho farnosti vyhlášen, jest man želství uzavřené neplatné a is.ou 
oba manželé, každý pro sebe, legitimováni odporovati man želství tomuto 
pro tuto překážku . 24 VII 17, Rv I 294/ J7; Z. B. 18: 320. 

~~ 70., 74. a 96. obč. z. Man žela, jenž n epravdiv~'m tvrzením, že ohláš
ky i ve farním kostele jeh!) bydliště byly předsevzaty a že o tom písemné 
potvrz2. I1Í, jc.ž za[::omněl doma, přinese, duchovního správce pohnul k se
zdání, nelze míti za bezv inna a nemMe ani odporovati platnosti manžel
ství. 30 IV J8, Rv II J97/ 18; O. li. 18: 283. 

§§ 107., 109. obč. z. OtviilovánÍ manželky z perversnÍch PUdll jest 
dt"ivodem k žalob ě () rozvod 111 2. 11 Že lství a ku povolení odděleného bydliště. 
27 lIr 18. R TI 100/ 18 ; Z. B. 18 : 509. 

~ 109. obč. z. Pojem »zlomyslného opu š tě nÍ « a »l1epořádného života«. 
J9 VI 16. Rv I 238/ ]6; Z. B. 18 : 32S. 

- Za citelné urážky nelze považovati urážky a tupení, jež chováním 
d ruhéh o man že la byly vyprovokovány. 4 XII 17, Rv I 453/ 17; Z. B. 18: 326. 

- K pojmu »z lomyslného opuštěnÍ« jako d{lvodu k rozvodu man že!
tví. 16 IV 18, Rv II 160/ 18; O. li. 18: 239. 

- a nař. min. sprav. 9. XII. 97, ř. 283, § 6. Pojem citelné urážky. Ju
dic ium duplex ve sporu man želském. Přípustné iest rozvésti manželství 
z viny ža lobcovy i když nebyl v té příčině l,čillěn návrh. 19 II. 18, Rv II 
65/ ]8; Z. B. 18: 327. 

- Nemírné pití a nadržování nevěstkám tvoří dúvod rozvodu man
želství »nepořádného života«. Při rozhodování o otázce v iny nesmí soud 
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na jiné !leŽ stranrtmi uplatiíované dllvody rozvodu bráti zřetel. 30 IV 18, 
Rv fl 206/18; O. li. 18: 285. 

§§ 142., 150. obč. z. Není na otci, aby poskytoval VyZlVU svému dí
těti u matky, odloučeně od něho žijící, pokud pobírá dostatečnou podporu 
pr.o uprchlíky z veřejných prostředldl poskytovanou. 3 IV 18, R II 102/18; 
Z. B. 18: 510. 

§§ 158. a nn. obč. z.a cis. nař. 29. VII. 14, ř. 178, § 5. Pro nepřítom
ného manžela ustlmovený opatrovník není povolán k tomu, aby popíral 
manželský pLlvod dítěte manželkou zrozeného. Ku vznesení žaloby při
spívá nepřitomnému manželi, jako osobě vojenské (zajatci), výhoda cit. 
nařízení cisařského. 12 III 18, Rv II 90/18; O. li. 18: 225. 

§§ 160., 166. obč. z. Pro vyměření výživného, jež má nemanželský 
otec svému dítěti nemanželskému poskytovati, nejsou poměry majetkové 
jeho rodičLl nikterak směrodatné. 16 IV 18, R I 68/18( Z. B. 18: 511. 

§ 287. obč. z. a vod. zák. 30. V. 69, ř. 99, § 3. Dle rakouského práva 
vodního tvoří koryto vodní podstatnou součástku vody a dlužno ho proto 
při veřejných vodách také za . veřejn~r statek po rozumu §. 287. obč. z. a 
za jsoucí v pi"ávu vlastnickém státu pova žovati. 7 XII 15, R VI 153/ 15; 
N. Z. 18: 161. 

§I§ 388. až 397. obč. z. Rozdíl mezi věcmi ztracenými a schovanými . 
. - Nalezeni věcí ukradených vypátráním jich úkrytu neoprávňuie nárok 
na nálezné. 9 I 17, Rv IV 403/16; oH. 1818. 

§§ 428., 1051. a 1064. obč. z. Převod vlastnictví ke zboží u jiné oso
by uschovaného stane se poukázáním této osoby, aby je vydala nabyva
teli. - Nabyvatel nemá nároku na náhradu vLlči prodavateli za zboží, by
lo-li před odevzdáním úředně zabaveno. 26 JI 18, R I 3] / 18; Z. B. 18: 429. 

§ 450. obč. z. a zák. 25. X. 96, ř. 220, § 76. (o daních osobních). Pro 
příspěvky ž ivllostníka k ÍI razovým p~)jišťo"aCÍm ústa vLlIn dělnickým jest 
pT-ední právo zástL1vní na nemovit.ost, jež pro provozování živnosti jest 
zařízena, jen tehdy odllvodněno, je- Ii dlu žník sám vlastníkem nemovitos ti, 
nebo 'llá-lí ž iv]l('s~ od vlastníka spachtovanou. 3 I 17, R I 1400/16; Z. B. 
18: 511. 

§§ 469. a 1369. obč. z. Právo podzástavní neuhasne, třebas pohle
dávka, na níž vázlle. ať zaplacením, ať kompensaCÍ pominula. Otázka, zda 
zastavená pohledávka se zřetelem na předcházející práva podzástavní není 
kryta. nemů že býti v žádném řízení sporném rozhodnuta. 20 XI 17, Rv 
I 451 / 1?; J. B. ]8: 224. 

~( 579. obč. z. P ísemn,r testamE;nt. N~ní třeba, aby každý svědek po
slední vMe svému podpisu připojil dodatek poukazuiící na tuto jeho vlast
nost; stačí, když všichni svědci slovľlm »jako svědci«, na listinu kýmkoliv 
přips:ll1ým, svým podpisem jasně a znatelně pro'pLličují význam tomuto jich 
ílmyslu vyhovující. 19 II 18, Rv I 45/]8; J. B. 18: 235. 

§ 633. obč. z. Přeměniti reální fideikomis v pekuniární jest přípustné, 
i když lomu jednotliví interesťllti odporují. 29 XI 11, R VI 308/11; J. B. 
18: 226. 

§ 685. obč. z. a dvore dekr. 6. IX. 36, sb. z. s. 520. Rozsah pojmu »zbož
ných legátLI«. 22 J 18, R V 16/ ]8; Z. B. 18: 512; N. Z. 18: 147. 

§ 796. obč. z. Vdovu, uplatiíující podle; ustanovení tohoto příspěvek 
na v)Tživné. dlužno. žádá-li to. Je sepsání inventáře přibrati. 29 I 18, R I 
24/ 18: N. Z. 153. 

§ 799. obč. z. V přihlášce k dědictví dlužno prokázati dLlvod práv:l 
dědického, tedy alespoií dlužno tvrditi, že jest tu poměr příbuzenský, jenž 
zakládá zákonné pl ávo dědické. Byla-li přihláška tohoto prLlkazu postrá
dající přijata, přísluší eráru odúmrtnímu, jemuž by poztlstalost patrně při
padla. právo rekursu. 26 V 14. R VI ]7] / 14; N. Z. 18: 154. 

~ 822. obč. z. (n. zn.) a § 145. nesp. pat. Dání v zástavu podíl tl jed-
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notlivých dědicll k pozůstalostní nemovitosti za obdržené zálohy, jest ne
prípustné. 12 III 18, R I 48/ 18; Z. B. 18: 513. 

§ 879. obč z. Smluvená odměna za sprostředkování rozloučení man· 
želství odporuje dcbrým mravtlm. 30 V 17, Rv III 90/ 17 ; Z. B. 18 : 515; 
N. Z. 18: 146. 

- a čl. 356. obch. z. Koho stíhá škoda při obchodech uskutečněných 
z enormního stoupání ceny, kupce či prodavatele, nebo oba? Pojem ne
možnosti plnění. 9 X 17, Rv I 399/ 17; Z. B. 18: 337. 

- č. 4. (n. zn.) POjem lichvářského zkrácení. Nezbytnost vykoři
sťování intellektuelní, mravní nebo hospodářské slabos.ti spolukontrahenta. 
18 XII 17, Rv I 502/ 17; Z. B. 18: 338. 

§l 904. obč. z. Při slHbu platiti dle možnosti jest vždy přípustná ža
luba. aby soudem určena byla doba placení. - Směrodatná hlediska pro 
určení lhúty platební, je-li přiznáno soudcovské poshovění. 12 III 18, Rv 
I 59/ 18; Z. B. 18: 332. 

§ 914. obč. z.; cis. nař. 19. III. 16, ř. 69, § 105. a zák. 16. XII. 16, ř. 1 
ex 17, ,§§ 4., 5., 8., 12. Při vykládání smluv jest směrodatn)T úmysl stran. 
- Za jakých předpokladtl mlHe vdova po zřízenci dělnického úrazovéhl) 
ústavu pojišt'ovacího, zemřel-li manžel ve válce. činiti nároky na pensi? 
23 X 17, Rv I 391 / ]7; Z. B. 18: 343. 

§ 933. obč. z. Lhúty ustanovení tohoto jsou propadné, nikoliv pro
mlčecí: - Lhittv ty počínají se při žalobách ze správy pro vady věcné 
výlučně dnem fysického odevzdání. Do šestinedělní !hi'tty §. 933. obč. z. 
stanovené pro žalobu ze správy dlužno započítávati případnou dobu do
pravy poštovní. - Šestinedělní lhlita k up,latňování nároku ze správy dle 
ustanovení zmíněného platí také v případech, jež dlužno posuzovati dle 
práva obchodního. 5 III 18, Rv II 62/.18: P. 18: 155. 

- Smlouva o dílo: ručení ze správy nebo nárok na náhradu škody? 
27 III 18, Rv III 22/18; N. Z. 18: 179. 

§§ 970., 1298., 1299. a 1313. obč. z. Ručení majitele povoznictvÍ (pod
niku automobilového) ex recepto za cestovní zavazadla odevzdaná řídící
mu vozidla. 22 I 18, Rv I 10/ 18; Z. B. 18: 348. 

§ 1014. obč. z. Úřadem s,právním k peněžité pokutě odsouzený ne
miHe žádat i náhradu této od toho, v iehož rozkazu jednal. 23 I 17. Rv VIII 
4/ 17; off. 1817. 

§ 1052. (471. n. zn.) obč. z., §§ 10., odst. 2., 21., odst. 2. konk. ř. Právo 
retenční podnikatele díla k předmětu, jenž mu byl k zpracování odevzdán, 
má-Ii birti zapravena odměna z ruky do ruky. 20 XI 17. Rv I 452/ 17; Z. 
B. 18: 350. 

§I§ 1054., 878. a 879. obč. z. Kupec věrný smlouvě nemá nároku na 
náhradu škody vůči nedostojnému prodavateli, byly-li při smlouvě úředně 
-stanovené ceny r.ejvyšší překročeny. - Tvrzení, že smlouvě nedostojný 
prodavatel prodan~ zboží rovněž La ceny nad nejvyšší ceny osobě jiné 
prodal dosáhnuv tak ještě vyššího výdělku. není rozhodné. - Absolutní 
cl.!°iležitost takové smlouvy trhové. 19 III 18, Rv II 128/18; J. B. 18: 284. 

§§ l151., ]]52. obč. z. 'Úřednímu lékaři veřejné nemocnice nepřísluší 
žádné odměny soukromoprávní za činnost lékařskou v ústavě tomto; to 
ani tehdy ne, kdyby bohatí rodičové nez!. nemocného byli odměnu pfi
slíbili. 12 II 18, Rv III 22/18; .N. Z. 18: 179. 

:§ ]]52. obč. z. Zila-li služebná se zaměstnavatelem v konkubinátě, 
nezbavuje ji to práva na odměnu za konané práce při vedení hospodářství. 
26 II 18, Rv III 51 / 18: J. B. 18: 260. . 

§ ]]54. b (n. zn.) obč. z. Horník nemá nároku na mzdu po dobu své 
nemoci, příčí-li se to ustanovením služební smlouvy. 19 II 18, Rv III 53/18; 
Z. B. 18: 442. 

§' 1157. (In. zn.) obč. z. Zaměstnavatel ruč í za úraz, jenž služebník 
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jeho utrpěl, protože cesta, jíž musil choditi, byla kluzká. 27 III 18, Rv II 
123/ 18; Z. B. 18: 517 . 

. ~§ 1174. (í878.), 1431., 1432. obč. z. a cís. nař. 11. VI. 16, Ť. 176. Trho
vou cenu za dodání mlýnských výrobkLI, jež dle citovaného nařízení císař
ského byly zabayeny, zaplacenou mílže kupec žádati zpět. když výrobky 
tytó na cestě ku ch áze byly úřadem odebr.nllY~ .10 XI 17, R.v II 225/17; 
O ti . 18: 273. 

§§ 1174., 1380. obč. z. Vědomě přeplacenou cenu vyšší nelze zpět po
žadovati; také smír zjednaný o jeiím vrácení není závazný. 23 IV 18, Rv 
II 184/ 18; Z. B. 18: 518. 

§ 1288. ob~. z. Poiištěr.~~ proti vloupání. Za příčinou vlasteneckých 
pl"ojevLl nastalá srocení zrušují povinnost pOjišťovatelovu k odškodnění. 
O škodě »nastalé za války« nelze již tenkráte mluviti, nastala-Ii škoda při 
nastalých výtržnostech následkem patriotickirch projevLl za příčinou pro
hlášení války. 6 XI 17, Rv I 343/ 17; J. B. 18: 273. 

§§ 1293., 1297. obč. z. K OdLlvodnění nároku na náhradu škody ni
stačí pOllhá možnost, že bude zisku dosaženo, spíše třeba jistoty neb ale
spofi pravděpodobnosti, že by žádající náhradu zisku dosáhl, kdyby nebyla 
určitá oko lnos( n8stoupla. 27 III 18, Rv II ]39/ ]8; G. řl. 18: 238. 

§§ 1294., 1295., 1297. obč. z. Viz rozll. při čl. 241. obell. z. níže. 
~ :~ 1297. a 1324. obč. z. Viz rozh. při §. 55. poj. řádu ní že 
§§ 1313. a nn. obč. z. a §i 503. c. ř. s. Nepozornost v jednotlivém pří

padě nedokazuje ještě nescho,pnost osoby k nějakému jednání nebo vyko
nání práce ustan0vene. Ani skutková ani právní dedukce není skutkovým 
předpokladem, jak ho má § 503. Č. 3. c. ř. s. na mysli. 16 IV 18, Rv !I 
166/ 18; G. li. 18: 289. 

§ 1319. obč. Z. (t~! 163. HI. nov. dílčn. K použití §. 1369. obč. z. Po
znateln;)st nebezpečí (§ ]63 tretí novely dílčí). - Druhá stolice mLlže změ
niti zjištění stolice prvé bez opakování důkaztl, nejde-Ii jen o ryzí okolnost. 
ni'brž o posudek o vlastnosti nějaké věci a o příčinn ou souvislost. 16 Jl 
18, R III 5/ 18; J. B. 18: 247. . 

§ 1320. obč. z. Doručovatel zboží, jenž za tímto (l čelem používá ko
č ího k odnášení zboží a mezi tím povoz necllá na ulici státi bez dozoru, 
ručí za poranění ZpLlsobené zvířetem do vozu zapřaženým kolem jdoucí 
osobě. 15 I 18, Rv I 16/ 18; Z. B. 18: 443. 

- a § 1327. obč. z. Povinnost k náhraG.ě škody stíhá i toho, jenž 'za
nedbal postarati se o řádné převzaté uschování i cizího zvířete. - Nárok 
na náhradu škody přísluší jen příslušníktlm rodiny zabitého, pokud jsou 
oprávněni požadovati výživu. 19 TII 18, Rv III 32/18; Z. B. 18: 519. . 

§ 1326. obč. z. Byl-li někdo při provozu sílovi' cb vozidel na těle po
raněn a zohyzděn, přísluší mu odš kodnění podle §. 1326. obč. z. i bez prtl
kazu zavinění. 6 II 17, Rv I 7/17; off. 1813. 

§ 1336. obč. z. Soudcovského práva zmín'lovacího po rozumu §. 1336. 
ohč . z. se lze dovolávati ještě i v opravné stolici, odepře-li stolice prvá ' 
v řízení spo rném jakoukoli povinnost k n6.hradě škody. 9 J ]7, R.v II 604/ 10; 
ofi. 1815. 

§ 1425. obč. z. Viz rozh. při §. 35. ex. ř. níže. 
§ 1-189. obč. z. Promlčení nároku na náhradu škody počíná běžeti 

okamž ikem, kdy se stala známou oseba škoduiícího. 22 I 18, Rv 9/18; Z. 
B. !8: 329. 

Cís. nař. 12. X. 14, ř. 276, § 16. (I. novela dílčí). Nárok činěný na ne 
J1Janželského otce, aby poskytl k za lo žení samostatné živnosti nemanže'l
skému d.ítěti kapitál, neml"!že se podle §. 16. zmíněného ' nař. cís. v řízení 
nesporném provésti. 6 II 17, R I 26/ 17; off. 1812. 

Cís. nař. 19. III. 16, ř. 69, § 45. (III. novela dílčí). K poznámce postou
pení přednosti ve prospěch nějakého věřitele jest nezbytně třeba jeho svo
lenÍ. 6 XI 17, R J 29]/]7; Z. B. ]8: 334. 
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Ručení dráhy (zák. 5. III. 69, ř. 27), § 1. Přiražení dveří vozových 
kondu!dérem sam,) o sobě není událostí v provozu . - Za úraz zodpovídá 
séÍm poškozený, nebyl-li opatrný. 12 II 18, Rv II 24/ 18; Z. B. 18: :154. 

Zák. k ochraně nájemců (nař. min. 20. I. 18, ř. 21), § 7. Výhodnější 
pronajmutí bytu r,ení dtIležitým G.llvodem k výpovědi; rovněž ne hrozící 
spor o náhradu škody pro nesplnění nájemní smlouvy s jinou osobou ohled
ně vypověděného byJu ujednané. 9 IV 18, Rv I 161/18; G. tl. 18: 247. 

- Č. 3. Zodpovědění urážky, byť i qrážliv~rm vyjádřením neslušným 
(vyhrožování zlým nakládáním), není di'tvodem výpovědi. 16 IV 18, Rv I 
152/ 18; Z. B. 18: 516. 

- Č. 5. Příspěvek k ustanovení tomuto 7 V 18, Rv II 223 / 18; P. 
18 : 203. 

Právo autorské (zák. 26. XII. 95, ř. 197), § 23. I neoprávněný překlad 
díla divad.elního, požívá ochrany tohoto zákona, byl-li jinou osobou bez
p rávně použit. 23 I 17, Rv II 490/ 16; off. 181l. 

Z práva směnečného, obchodního, společenstev ní ho atd. 

Cl. 47. obch. z. Zpráva udělená úředníkem pojišťovací společnosti v 
kancelářských místnostech této, že životní pOjistka (po odchodu· pojiště
ného do pole) jest právně llčinllá, iest pro společnost závazná. 12 X 1"7, Rv 
T 351 / ]7; Z. B. 18: 444. . 

Čl. "119., 12'2. obch. z. Viz rozh. při konk. ř.~§ Sl. č 1., 54., odst. 2. 
a 65. níže . 

Čl. 133. obch. z. Vypořádání mezi společníky bez likvidace iest pří
pustné. 19 III 18, Rv 11127/18; Z. B. 18: 521; G. Ii. 18: 226. 

Čl. 238. obch. z. Ze nová vo,lba správní rady akciové společnosti byla 
dána na denní pořádek valné hromady, neoprávňuie ještě, aby opomenuto 
bylo · stanovami určené vylosování a nové obsazení všech míst. 19 III 18, 
R II 91 / 18; J. B. 18: 237. 

Cl. 241. úbch. z. a §§ 1294., 1295., 1297. obč. z. Členové představenstva 
společnosti akciové do konkursu upadnuvšÍ isou povinni náhradou škody 
za dání faktur I) zboží, jež nebylo dodáno, 1-: esk~mptu. 12 III 18, Rv II 
51/ 18; Z. B. 18: 521. 

Cl. 318. až 323. obch. z. Oblát llení povinen, aby ihned zaslal zpět 
zbo ž í, jež mu bylo bez objednávky k výběru odesláno se žádostí, aby ne
hod.ící se zboží vrátil obratem pošty. Ztratilo-li se toto opozděně zpět za
slané zboží na poště, stíhá škoda oferenta. 19 II 18, Rv II ~6I18; Z. B. 
18: 448. 

CI. 336., odst. 2., a 211., 212. obch. z. Odsouzení zaplatiti pojištěnou 
sumu ve zlatých francích. Právní postavení generQlní representace cizo
zemské společnosti pOjišťovacÍ. 2 X 17, Rv I 348/ 17; N. Z. 18: 160. 

Čl. 338., 357. až 359. obch. z. a §§ 12., 13. zák. o burse. Právní po
vaha terminového obchodu s kávou na terstské burse; postavení kontra
henta k pokladně likvidační; uzavření bursy následkem války a enormní 
stoupání cen nemá vlivu na plnění terminového. (diferenčního) obchodu. 
5 II ]8, Rv I 25/ 18; Z. B. 18: 449. 

Čl. 339. obch. z. Prodej zboží pod podm.ínkou schválení vzorku od
běratelem kupce jest prodejem na zkoušku; prodavatel jest povinen náhra
dou škody, disponoval-li zbožím před prohlášením kupce. 12 III 18, Rv I 
55/ ]8; Z. B. 18: 452. 

- Při zásilce na vybranou zůstávají jednotlivé kusy zboží toho až 
do volby kupcem provedené ve vlastnictví prodavatelově. Ztratily-Ii se, 
stíhá ztráta prodavatele, nestíhá-li kupce vina. 22 V 18, Rv II 131/18; J. 
B. 18: 29S. (Viz také rozhod. při §§. 428., 1051. a 1064. obč. z. shora.) 

Čl. 350. obch. z. Opozděné oznámení vad nevadí. když prodavatel 
vady ty zptlsobem podvodným skryl. 18 IX 17, R II 257/ 17; Z. B. 18: 356. 
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Čl. 352. obch. z. a § 273. c. ř. s. Zjiš těn í váhy zboží při jeho dojití jest 
pro vypočtení ceny jeho směrodatné, nevysvítá-li udání váhy z faktu ry a 
z nákladního listu. - Ustanovení váhy v čas odeslání se zřetelem na mi
zení váhy za transportu jest podle soudcovského uvážení nepří,pustn é. 18 
XII 17, Rv II 464/ 17; Z. B. 18: 363. 

Čl. 356. obch. z. Viz rozh. při §. 879. obč. z. shora. 
- Zákaz vývozu v místě, kde se prodavatel kry1, není rozhodné pro 

povinnost dodací, když místo toto nebylo plništěm. 18 XII 17, Rv II 441/ 17'; 
Z. B. 18: 363. _ 

Čl. 357. obch. z. Míra pro vypočtení abstraktní škody, když doty~né 
zboží pro 'poměry válečné nemá tržní (směrné) ceny, pokud se týče usta
novena-li byla určitá cena maximální po.Jitickým úřadem menším než smlu
veným obnosem: přiměřený zisk občanský. 11 XII 17, Rv II 458/ 17; O. tI. 
18: 260. 

Akciový regulativ (nař. min. 20. IX. 99, ř. 175), § 31., odst. 4. útržek 
za ,prodej práv na nové akcie, jež mají býti vy dány, není výnos, nýbrž ka
pitál. 16 IV 18, R I 93118; N. Z. 18: 153. 

Pojišťovací řád §§ 55., 158. P o i i š t ě n í ú r a z o v é. oÚ raz utrpěný 
při poku3u vyskočiti na rozjet~r vlh elektrické dráhy byl přivoděn zavině
ním poškozeného samého. 19 II 18, Rv II 45/ 18; Z. B. 18: 457. 

- § 55. a §§ 1297., 1324. obč. z. Poj i š t ě n í pro t i v I o up á n i. 
Pojištěný dopustil se hrubého zavinění na krádeži, když nepovšíml si, že 
zástrčka 11a okně se uvolnila následkem nashromážděné špíny v oušku, do 
něhož se· zapouští. ] 6 IV 18, Rv I 139/ 18; Z. B. 18: 523. . 

- § 74. Význam doložky válečné při pojištění proti ohni. Není př í
činné souvislosti mezi požárem v místě nepřítelem obsazeném, jenž dítě za
lo·žilo , a válkcu. ]2 III 18, Rv V 79/ 18; Z. B. 18: 525. 

~ § 154. Pojištění proti tělesnému poškození neš těstím, jež někoho 
stihne na vozidle sloužícím veřejné dopravě osob (t. zv. železniční poji
štění), nevztahuje se na úraz utrpěný ve voze připojeném nákladnímu vla
ku. 26 II 18. Rv I 31 / 18; Z. B. 18: 458. 

Z řízení sporného a exekučního. 

§ 1. j. n. a zák. 29. V. 08, z. 35 (IPro král. České). Pro žalobu obecního 
úředníka (v Čechách) na p.lacení přídavku drahotního iest soud příslušn ~r. 
3 IV 18, R II 104/ 18; Z. B. 18: 528. . 

§§ 41., 43. a 99. j. n. Soud maietku nezávisí od určité jakosti a v ýše 
majetku . -- I místní příslušnost dlužno Z moci úřední zkoumati. .16 X 17, 
R I 278/ 17; Z. B. ]8: 367. 

§' 42. j. n. Řízení ustanovením tímto upravené nelze zavésti, když ne
dostatek zmatečncst zakládající v předchozím řízení soudcem byl posou
zen a neuznán, že trvá. - R.ovněž nelze zavésti řízení toto v případech, 
kde už došlo k rozhodnutí říšského soudu o kladném konfliktu kompetenč-
ním mezi úřady správními a soudy. 30 I 17, R III 32/ 16; off. 1810. . 

§ 66. j. n. Sudiště pobytu pro dobu války zvoleného pro žaloby na 
uprchlíka. 12 II 18, R I 33/ 18; Z. B. 18: 467. 

- a § 87. j. n. Soud bydliště, jakož i usazení zakládá se skutečným 
bydlištěm, pokud se týče skutečným provozováním obchodu žalovaným v 
olJvodu dovolávaného soudu ; jest bez významu pro sudiště, že zápis firmy 
a rejs.tříku u soudu zllstal i po odchodu žalovaného z obvodu a po vzdání 
se obchodu. 26 II ]8, R. I 37/ 18: Z. B. 18: 468. 

§§I 68. (66.) j. n. Ve válce nutno v každém případě jednotlivém zkou
mati, zda a pokud povolání ke konání služby vojenské má za následek 
změnu bydliště povolaného po rozumu §. 66. i. n. (§ 68. j. n. ) -- Je-Ii po
volan5r trvale ustémoven~rm zřízencem. trvá jeho bydliště nezměněně dále. 
16 IV 18; R I 91 / 18; .1. B . 18: 256. 
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§§ 76., 49. č. 1., 50., odst. 1., 2. č. 3. j. n. Nároky manželky proti man
želu na opatření slušné výživy poskytováním přís,pěvkl! na výživu v pe
nězích nebo hodnotě peněžité uplatňovati dlužno řidným pořadem práva. 
- Předmětná příslušnost soudů k projednávání a rozhodování o nich říd í 
se po rozumu §. 49. Č. 1., pola:d se týče §. 50., odst. 1. j. n., podle hodnoty 
předmětu sporu. Plcnis. usnes. ]6 IV ]8, praes. č. 55/ 18; kn. jud. č. 253; 
P. 18: 198. 

Čl. XLII. uvoz. zák. k c. ř. s. Obchod vedouCÍ společník nemllže po
dle čl. XLII. uvoz. zák. k civ. řádu soud. býti přidržán, aby udal pohledávku 
ostatních spo.lečníkll a odpřísáhl správnost a úplnost tohoto udání. 14 VII 
16. Rv I 223/ 16; J. B. 18: 261. 

§ 29., věta 2. c. ř. s. V případě relativního nuceného zastupování ad
vokátem podle tohoto ustanovení mllže s.trana býti jen advokátem zastou
pena. Dostaví-li se k prvému roku za ni néschopný plnomocník, nesmí se 
vydati rozsudek pro zmeškání, nýbrž dlužno předseiíti podle '§. 185. c. ř. s . 
3 IV 18. R I 76/ 18; O. ti. 18: 272. 

§§ 192., 425., 522. a 391. c. ř. s. Rekurs do samostatného usnesení, jímž 
byl návrh na vycání rozsudku dílčího zamítnut, jest l1epřípustn~r . - To
liko účel rychlého vyřízení procesu jest pro uvážení soudce, má-li vydati 
liČi. návrh dílčí rczsudek, směrodatný. 28 XI 16, R I 354/ 16; Z. B. 18: 470. 

§ 240. c. ř. s. Objem právní moci. Nová žaloba na úroky vyšší, než 
jaké byly rozsudkem při kapitále přiznány na základě zvláštního slibu o 
úrocích, jest pY·ípustná. - 2aloba cessionáře na útraty sporu cedentovi při
znané jest nepřípustná. 12 III 18, Rv II 120/ 18; Z. B. 18: 529. 

§ 273. c. ř. s. Viz rozh. při čl. 352. obch. z. shora. 
§l 499., odst. 2. (§ 179.) c. ř. s. Prvý soud není vázán právním posu

zován ím věci, jež vyšší stolice v usnesení zrušovaCÍm projevila, změnil - li 
sr stav věc i při pokračování jednání. 5 II 18, Rv II 10/ 18; Z. B. 18: 369. 

§ 503. Č. 2. c. ř. s. Viz rozh. při §. 1.313. obč. z. shora. 
§ 530. Č. 7. c. ř. 3. 2aloba o obnovu »ob noviter reperta« jest pří

pustná již, je-Ii možno, že by nové okolnosti nebo prllvody mohly přivo
diti příznivější rozhodnutí. 5 II 18, Rv II 34/ 18; Z. B. 18: 369; O. tI. 18: 260. 

Adv. řád § 2., b; nař. min. spr. 21. VIII. 16, ř. 268. Obmezené zaměst
nání v kanceláři ac1vokátní po dobu konání vojenské služby nelze započísti 
do dvouleté praxe, již musí kandidát vykázati, má-li býti připuštěn kě 
zkoušce. 22 I 18, R I 17 a 18/ 18; Z. B. 18: 368. 

- § 9. Advokát porušuje povinnosti svého stavu, dotazuje-li se jako 
obhájce prostřednictvím vOjáka u svědka nějakého, jakou odměnu by žádal 
za. svou výpov ěď. ?, Ds 8/ 17; J. B. 18: 286. 

Cís. nař. 18. III. 17, ř. 122, § 5. Do rozhodnutí komise o stížnostech 
ustanovené při podniku pro vojenské účely zřízenému, jest pořad práva 
přípustný. 28 XI ]7, R VI 101/ 17; Z. B. 18: 366. 

Cl. IX. Č. 8. uvoz. zák. k ex. ř.; zák. 21. IV. 82, ř. 123, § 3.; cís. nař. 
8. II. 96, ř. 32, čl. 1.; zák. 17. V. 12, ř. 104, čl. III.; nař. min. 30. XI. 17, ř. 461. 
Příbytečné není zabavitelné; přídavek drahotní pro dlužné výži,vné členu 
rodiny Jest zabaviteln5r. - V~r še nezabavitelného minima při exekuci pro 
splatné výživné. 3 IV 18, R II 95/ 18; Z. B. 18: 530; O. ti. 18: 224. 

§ 7. ex. ř. Exekuce na základě titulu, z něhož nelze poznati objem 
dlužné povinnosti, jest nepřípustná. 21 VIII 17, R I 228/ 17; Z. B. 18: 372. 

§ 35. ex. ř. a § 1425. obč. z. Nabízením některého z více druhtl zboží 
povinným (ol. zamítnutí přijetí Cl placením ceny oprávněným nebyl splněn 
rozsudeční příkaz na dodání zboží ve více druzích. 19 II 18. Rv II 50/ 18 ; 
Z. B. 18: 532. . 

§§ 42. a 43. ex. ř. I exekuci k vydobytí nárok!"1 na výživné lze od-o 
loži ti. 27 XI 17, R I 300/ 17; Z, B. 18: 373. 

§ 216. Č. 2. ex. ř. Rozhodnutí úřadu poplatkového váže soudy, jde-li 
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o stranu, vúči l1íž rozhodnutí poplatkové vyšlo, nikoli však, LěžÍ-li o po
souzení Dráva přednostního, na něž činí nárok erár, jehož však neuznávají 
věřitelé. - lmmobiliární poplatek za převedení vlastnictví k nemovitým 
věcem nutno jen tehdy zapraviti, když se převedení nemovitosti také sku
tečně stalo . .5 XII 16, R VI 127/16; N. Z. 18: 178. 

- Pro přikázání ,poplatku za převod majetku z nejvyššího podání 
není rozhodné, trvá-Ii po,platek tento po právu, nebo je-Ii z pozemkové 
knihy zřejmý. 19 XII 16, R II 471 /16; off. 1814. 

§ 222. ex. ř. Simultání hypotéka. Má vlastník dílli nemovitosti, jichž 
nepoměmě bylo použito, nárok regresní na vlastníka díld'l ušetřených? Aby 
tento nárok regresní byl zachován, vyžaduje se nezbytně, aby před vydá
ním usnesení rozvrhového byl učiněn návrh na zachování regresního ná
roku. 28 XII 16, R III 166/ 16; Z. B. 18: 473. 

§ 256. ex. ř. Uhaslo-li právo zástavní tím, že nebylo v řízení dražeb
ním ve IhiHě §. 256. ex. ř. stanovené řádně pokračováno, nelze exekuci z 
moci úřední zastaviti. 22 I 18, R VI 4/ 18; N. Z. 18: 17l. 

§§ 290., 294. ex. ř. a § 76. zák. o společenstvech. Exekuce na spole
čenstvo s ručením cbmezeným v likvidaci na obnosy, jimiž společníci ručí, 
jest n C\přípustná. Společníci j~()U legitimováni k rekt!rsu. 27 III 18, R JI 
99/ 18; Z. B. 18: 475. 

§§ 376., 341. ex. ř. a cís. nař. 29. VII. 14. ř. 178, § 6. Vnucená správa 
obchodu s nábytkem osoby k vojenské službě povolané jest přípustná. 
Příspěvek k výkladu §. 6. ci,t. nař. cís. 12 III 18, R II 88/ 18; J. B. 18: 226. 

§:§ 379., 381. Č. 1. a 2. ex. ř. Věta, že prozatímní opatření nesmí před
bíhati konečnému rozhodnutí, platí jen pro ona opatření prozatímní, jež 
slouží zajištění vedení sporu nebo předmětu exekuce (tedy prozatímní opa
tření k vydobytí pohledávek - § 379. ex. ř. - a k zajištění jiných nárokl't 
- § 381. č. 1. ex. ř.). Neplatí však věta tato k zamezení hrozícího nebez
pečí nebo k odvrácení nenahraditelné škody (§ 381. č. 2. ex. ř.). 1 III 18, 
R I 49/18; J. B. 18: 237. 

§§' 381., 382., 384. (354.) ex. ř. I taková opatření prozatín:J1á jsou pří
pustná. jimi ž se předbíhá rozhodnutí ve věci samé (nařízení nájemci, aby 
vytápěl místnosti najaté). ,1 III 18, R I 49 / 18; Z. B. 18: 373 

Zák. 25. X. 96, ř 220, § 76. Zástavní právo přednostní na nemovitosti , 
ž i\' nosti věnované, podle tohoto ustanovení výdělkové dani poskytnuté 
před.pokládá, Že popl2tník jest vlastníkem nemovitosti. 3 I 17, R I 400116; 
N. Z. 18: 145. . 

Cís. nař. 15. II. 16, ř. 43; min. nař. 9. V. 17, ř. 206; §1§ 5., 17. a 18. kn. 
z.: J 216. Č. 4. ex. ř. Přeměna nedoplatkLl úrokovj'Tch na kapitál úročný; 
ob jem pojmu jiného opětujícího se příslušenstvÍ. Rekurs do povolení pře
měn}' iest nepřípu~iný. ]5 II 18, R TI 36/18; Z. B. ]8: 465. 

Cís. nař. 8. ll. 16, ř. 32. Příspěvek k nařízení tomuto. f.:xekuce pro 
a limenty jest přípustná i na drahotní přídavek. 27 XI 17, R II 316/ 17; P. 
1,, : 160. 

Z řízení nesporného, knihovního, konkursního atd. 

§ 2. Č. 7. nesp. pat. a §§ J42., 178. obč. z. Řádný pořad práva pro ná
rn ky man že lských dětí, opatroVal1cLl, r.a výživu jest pr-ípustn~r, pak-Ii PľO
středky nespornéhr. řízení neumo žiiuji dlIldadné rozhodnutí. 8 I ]8, R J 
2/ 18; Z. B. 18: 460. . 

§ 14. nesp. pat. a čl. X. zák. o úlevách soudÍlm. Nepřípustný iest re
visní rekurs do usnesení o ustanovení Í1čtovanj'-ch nákladil advokáta. 3 IV 
18, R II 115/ ]8; Z. B. ]8: 527. 

~ 16. nesp. pat. K pojmu »patrné nezákonitosti« (rozdíl mezi touto 
a nesprávným posouzením právním). 22 I 18, R V 16/ 18; N. Z. 18: ]47; 
Z. B. 18: 512. 
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§ 126. nesp. pat. Rozdělení úloh ž<lIlobctl , jsou-li tu dvě z téhož data 
odporující si poslední por·ízellí. 28 XII 17, R II 334/ 17; J. B. 18: 227 . 

.§ 145. nesp. pat. Viz rozh. při §. 822. obč. z. (n. zn.) shora. 
§ 20. kn. z. Knihovní poznámka vykonaného přidělení nemovitosti po 

rozumu min. nař. ze dne 26. února 1917 Č. 74. ř. z. k obdělávání cizí osobou 
jest nepřípustná. 27 TlI 18, R I 69 / 18; N. Z. 18: 187. 

Řád o zbav. svéprávnosti, §§ 4., 8., 9., 30. a 38. funkce zástupce jest 
s funkcí zatÍmného podpůrce osoby, jež má býti zbavena svéprávnosti, ne
slučitelná 'a jest proto ustanovení zástupce pod.pllrcem nepřípustné. 12 II 18, 
R II 37/ 18; Z. B. 18: 527. 

Obch. dozor (cís. nař. 17. XII. 15, ř. 373) §§ 7., 11. Rekurs do odepření 
rozhodnutí soudem dozorčím v přÍlpadech sporných, týkajících se chování 
dozorčí osoby, jest nepřípustný. 7 XI 17, R I 275/ 17; Z. B. 18: 376. 

Konk. řád, §,§ 11. '2.), 41. (3.), 49. Opnivněnir na zvláštní uspokojen i 
není zavázán platiti skladné nebo úschovné za uschované předměty zá
stavní v najatých místnos.tech kridatářem (pokud se týče konkursní pod
statou). 11 IX 17, R I 240/ 17; Z. B. 18: 375. 

- § 44. Ohledně peněz při objednání zboží zaslaných a před přijetím 
objed.návky oblátem, jenž mezi tím byl vzat do vazby vyšetřovací a na to 
upadl do konkursu, soudem trestním zabavených jl správci konkursní pod
staty vyd.aných má oferent nárok na vyloučení ze společné podstaty. ,j 2 
III 18, Rv I 78/18; Z. B. 18: 477. 

- §§ 51. č. 1., 54. (2.), 65.; čl. 119., 122. obell. z. Osoba, jež za spo
lečníka zaplatila útraty nemoci. nemá nároku, aby jí byly nahrazeny z 
konkursní podstaty veřejné společnosti obchodní, zeiména ne v prvé třídě 
pohledávek konkursních. 3 IV 18, l~v II 159118; O. li. 18: 298. 

- § 76. (2.), §§ 74. (,2.), 77. (2.), 82. (1.) a § 1299. obč. z. Správce 
konkursní podstaty ručí za další provozování ohchodu do podstaty spada
jícího. 17 X 17, R II 42/ 16; J. B. 13: 249. 

Ve věcech trestních. 

Z trestního práva hmotného. 

§§ 8., 132. IV. tr. z. Svádění nevinné osoby k smilným činúm zakládá, 
nenasta lo-Ii svedení, pokus zločinu kuplířství. 26 X 17, Kr I 236/17; off. 4454. 

,§§ 81., 98. b; § 82 . . tr. r. Namíření nenabitou puškou jest nebezpečným 
vyhrožovin Ím (§§ 81., 98. tr. z.), nikoli však odporem se zbraní (~. 82. tr . 
z.). 9 XI 17, Kr 272/ 17; off. 4458. 

§ 158. tr. z. Pojem »smrtících zbraní« ve skutkové podstatě soubOje. 
26 V 17, Kr VIII 10/ ]7; off. 4455. 

i§§ 171., 174. II. a tr. z. Při krádeži zvěře lze obnos škody zjistiti na 
základ.ě llředně ustanoven~rch cen nejvyšších. 24 XI 17, Kr III 127;' 17; 
off. 445l. 

::~§ 487. až 489. a §§ 491., 497. tr. z. Sdělil-li soukromir žalobce, že 
ujednalo ža lob ě pro urážku na cti s obžalovaným, jenž ho odprcsil, porov
nání, nezakládá sdělení to ani předhLIZl<u, že odpuštěním byl trest prominut 
(§ 497. tr. z.), ani přestupek podle §. 49]. tr. z.; omezení těchtc od skutkové 
podstaty §§. 487., 488., 489. tr. z. 23 X 17, Kr I 405117; off. 4456. 

Cís. nař. ll. VI. 16, ř. 176, § 32. Smluvená odměna za práce hospo
dářským dělníkLlm jen přechodně zaměstnaným, pozllstávající z výrobktl 
půdy (výmlatek), nezakládá skutkovou podstatu přestupku podle uvede
ného ustanovení, je-Ii tento zptlsob odměny v místě obvyklý a doporu
čuje-Ii se, aby dělníci byli zjednáni, i když by odměna převyšovala potřebu 
na dobu pracovní vypadc:.iící. Překročení stanovené míry za příčinou upra
vení spotřeby z,aklád:í jen potrestání úřadem správním. 13 XI ]7, Kr III 
176/]7; oH. 4452. . 
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- Hospodářský podnikatel, jen ž svým dělníkům deputátním posky
tuje více deputátníh o obilí nebo mouky, než by podle stávajících předpisi'I 
bylo přípustné, nepodléhá trestu podle §. 32., nýbrž dle §. 35. cit. nař. CÍs. 
potrestání úřadem politickým. 6 XI 17, Kr III 80/17; ofi. 4453. 

Předražování. Cís. nař. 21. VIII. 16, r. 261, § 19. Přeplácení až dotud 
0bvyklé úředně ustanovené ceny nejvyšší převyšující ceny, zakládá čin 
trestný podle tohoto ustanovení. 30 X 17, Kr I 407/17; off. 4459. 

- Cís. nař. 24. III. 17, ř. 131, § 21. K výkladu lichvy a zdražování dle 
ustanovení tohoto . 29 J 18, Kr II 20 / 18 ; P. ]8: 16L 

Oprava. pr'i rozhodnutí u §§. 229. b a 531. b tr. z. na str. 101. má státi 
místo » nevylučuje « »l1eZahrnllje«. 

Správní soud. 
Poplatky. Vše ob e C 11 é z á s a d y. Neoznámí-Ii se při zpoplatněn í 

d.o datečné smlouvy straně o to žádající, v čem finanční správa vidí podstat
nou změnu pllvodní smlouvy jsouCÍ dllvodem pro nové zpoplatnění dle §. 35. 
popl. zák., jest to vad o u v říz e n í. Ev. Bl. 75/ 76, rozh. sp r. dv·. 25./9. 
1917, Č. 25.006. 

Mají-Ii dl~ stanov pOjišťovací společnosti prováděti poji Š ťovací ob
chody jenom iistí správní radové, k tomu správní radou určení, ruč í je- · 
dině tito za poplatky, jež má společnost zapravovati přímo dle §. 12. zák. 
1.3./12. ]862, ř. z. Č. 89. B. 11.430. 

Převody úplatné. Okolnost, i e dllm následkem válečných událostí 
má menší výnos činžovní, nelze považovati za takovou, jež by opráv
iíovala K tomu, aby dllm byl za účelem vyměření převodního poplatku oce
něn méně než obnáší d a ií. o v é m u I tip I u m. (50., a\. 2. popl. zák.) Evid. 
BI. 75176. Rozh. 4.110. 1917, Č. 25.655. 

Prodá-Ii se pří s I u š e n S tví - od hlavní nemc vité věci dosud ne
oddělené - I ~ upíteli již dříve nabyvšímu věci hlavní, podléhá i kupní cena 
za příslu š enství poplatku immobiliárnímu. Evid. Bl. 70/ 71, rozh. 3./3. 1917, 
Č . 5349. 

Převody bezúplatné. P o hle d á v k u vdovy v ů čip o Z II S t a los ti 
z titulu restituce věna lze prokázati pouze 110tářským spisem týkajícím se 
přijmu věna zllsiavitelem. Ev. BI. 75 / 76, rozh. 20./9. 1917, Č. 24.176. 

Poplatkový ekvivalent. Povimlost dobytčí pojišťovny zapravovati 
ekvivalent poč í n á po uplynutí 10 let ode dne schválení stanov, třeba by 
pOjiŠťovna začala obchody pozděii. Budw. 11.406. 

Stupnicové poplatky. Do ve ř e j n é ob ch o d Jl í s p o leč Jl o s ti 
vstupuje nový ~polE.čník přebiraje podil společníka současně vystupuiícího. 
Vedle poplatku ze společenské smlouvy jest zapraviti poplatek z cesse dle 
saz. pol. 32, Č. 2. f. Evid. - Bl. 75 /76. Rozh. 26./6. 1917, Č. 17.733. 

Vydražitel pc zemku učiní v době, kdy rozdělení nejvyššího podání 
v eš lo již v moc práva, podání, v němž prohlašuje, že béře na sebe ku pla
cení knihovní p0hiedávku, jež dle ohlášky (§ 171. ex. ř.) měla býti vypla
cena hotově. P c dánÍ jest spolupodepsáno dotyčným hypotekárním věřite
lem ; podléhá tudíž jako pře v zet i d I u h u poplatku dle stupnice II. na 

. základě saz. pol. 101 I A, n. Budw. 11.407. 
Zp·J platuuje-li se r u k oje m s k Ý list, lze přihlížeti ku ved.lejším zá

vazkům (úroky, provise, útraty), na něž se též ručení vztahuje, jen potud, 
pokud se skutečně dluhují. Budw. 11.411. 

Ve V:)T m a z n é k v i t a Tl c i o úročitelné pohledávce kapitálové se 
~,o tv rzuje, že není nedoplatku na úrocích a vE;dlej ších závazCÍch Při vymě
ření poplatku z této kvitance nelze přiraziti ((roklI nebo v edlejších závaz,ků 
ku kapitálu. Ev. Bl. 75 / 76. Rozh. 11./9. ]9]7, č. 21.874. 
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v p o s tll P 11 í listině uznava cessus, ž e v mezích úv ěru povstal dluh 
skutečný, o němž posud nebyla sdělána listina. Poplatek z cesse dle saz. 
pol. 32, č. 2. f, a další po,platek dle saz. pol. 101 I A, n. Ev. Bl. 75 / 76. Rozh. 
26.16. 1917, č. 17.734. 

Soudní poplatky včetně vkladného. Nelze předepsati žalobci polovici 
r o z s ude č n é II o již proto, že žalovaný, jemuž směnečným příkazem 
by ly ul oženy útraty sporu, pOdal proti příkazu námitky. Ev. BI. 75 / 76. Rozh. 
s pr. dv. 2.110. 19]7, Č. 25.531. 

Zní-Ii žaloba na vrácení dodaného zboží a na náhradu ztráty zisku, 
tvoří základnu pro r o z s ude Č n é kupní cena za zbOŽÍ i žádaná náhrada. 
Budw. 11.444. 

Pevné kolky kromě soudních poplatků. P o ti á II í o pro d I o u ž e n í 
I h tl ty pro odpověď na dekret íinančního úřadu v řízení o d.ani z příjmů 
-- nepodléhá kolku dle tar. pol. 44., lit. q. p. Rozh. 6.13. 1917,č. 2791. To
též, co se týče přiznání ku dani osobní a rentové. Rozh. 10.13. 1917, č. 6098. 

OsvobQzení. Prodá-Ii universální dědic pozůstalostní realitu a vloží-li 
s e na této zástavní právo pro nedoplatek kupní ceny ve prospěch nepomi
Iiutelllých dědiců, není ani hy pot c-k á r n í z a j i š t ě ní v kupní smlouvě 
stanovené, ani vklad do knih pozemkových osvQbozen od poplatků. Budw. 
11.426. 

Osobní o s v o b o z e n í o b c í dle tar. pol. 75. lit. b llevztahuje se na 
v kladné. Budw. 11.401. 

Osvobození od. kolků a poplatkll pro listiny, jež bylo uděleno a k c i o
v é s p o leč n o s t i privilegiem dle §. 4. spolkového zákona ze dne 26.1 11. 
1852 ř. z. Č. 25.1. nevztahuje se na 20/0 ní poplatek dle §. 7. zák. 29./2. 1864 
L ,z. Č. 20. Budw. 11.404. -

P!"ljčka a u i. ů n o m n í h o s vaz k u za tím účelem, aby svazek ten 
účastnil se založení podniku výdělkářského, nepožívá výhod dle zák. ze 
d.ne 25.13. 1902 ř. z. Č. 70, třeba by založení onoho podniku bylo v zájmu 
veřejném. Evidenzbl. 70/ 71, rozh. spr. dv. 3.13. 1917, Č. 5350. 

Cizozemí. Ručení na díl čí c h d I u ž ní ch úp i sec h podléhá sa
mos,tatně poplatku dle stupnice II. Bylo-Ii v šak prohlášení o ručení pode
psáno v cizině, pc dléhaií tomuto poplat,ku jenom úpisy přišlé do vnitrozemí 
a to i tehdy, když dílčí úpiSY samy byly vystaveny ve vnitrozemÍ. Ev. Bl. 
72 / 74, spr. dv. 1. / 5. 1917, Č. 11.952. . 

Továrna a zboží, obé v cizině, se prodají a listiny o prodeji se vystaví 
v cizině. .cást trhové ceny zapla:tí se pro nezletilé prodavatele do sirotčí 
pokladny tuzemského soudu. K u p y podléhaií poplatku v plné výši kup
ních cen. Ev. Bl. 70/ 7], spr. ciV. 12.15. 1917, č. S017. 

Daň domovní. P o u h é byt n é p r :í von e n í t r val Ý muž í v á
ním dle §u 5. pat. z r. ]820, zakládajícím osobní platební povinnost (15.13. 
19]7, č. 11.446 B.). 

Za budovu dle předpisll o domovní dani považují se sta
vení zakrytá ze všech stran s,těnami, opatřená střechou a způsobilá, aby 
skytala lidem útulek k bydlení nebo k úČeltJnl hospodářským a pod., a to 
i když jsou ze dřeva , bez kamenného podkladu a snadno sbouratelná (25.16 . 
]912, Č. 9015), tak na př. cihelny a sušárny cihel (31 .1 10. 1913. č. 9803) , pa
vilon vystavěný na cizí p!"ldě (]4./1. 1914, č. 9972), a koupací kabiny (12.110. 
1914, č. 10.470); za to nikoliv výslunné boudy ve slunečních lázních. za
kr y té pouze ze tří ~tran (3 .12. 1917, Č. 11.415 B.). 

Pac h t o V n í s m I o u v a zakládá povinnost ku činžovní dani i v 
místech nečinžovnÍch (lit. b), pak při továrn á ch (14./2. 1914, Č. 10.030), tak 
i při hospodářských realitách (14'/ ]2. ]9]2, č. 9255, a 20./5. 19]4. č. 10.21.5). 

P o u h é už í v á ní (n i Je o I i hy dle II n nepronajatých částí budovy 
majitelem nebo pOuhé pře ch od n í bydlení člen!"1 jeho rodiny nestačí pro 
ponechání hudovy v předpisu tHdní daně dle poslední věty ~u 1. lit. b. zák. 
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9.12. 1882, Č. 17. ř. z. (28 .16. Q 20.1 10. 1913, Č. 9659 a 9860, 17./4. 1915, 
Č. 10.683, 9.112. 1916, Č. 11.355). 

Obecní i a t Je y jsou osvobozeny jen ohledně kanceláří veřejných 
úřadů (jejich d.ozorČích orgáI1tJ). 24.13. a 23.110. 1915, Č. 10.646 a 10.893. 

K a sár n a repatřící státu osvobozena jsou jen potud, pokud neplatí 
se činže vyšší nežli jakou stanoví zákonný tarif (7.112. a 13./12. ]911, 
Č. 8586 a 8631) a pOlkud je sml o u vou zaručeno t r val é věnování t o
muto účelu (16.15. 1914, Č. 10.208, 27.13. a 18.19. 1915, Č. 10.651 a 10.83 ). 

Úplata za hlavu a den vylučuje při ú t u I c í c h pro ran ě n é osvo
bození i tenkráte, nedosahuje-li virJoh spojer;ých se znovuzařízením domu 
(5.15. 1917, č. 12.4:37). 

Při pře s t a v b ě dle §u 4. vyžaduje se zboření cel é staré budovy 
nebo sa~ostatného traktu (20.11. 1917, Č. 11.395 B.). 

Cel á nová bndova je pak pře s t a v b o u a nikoliv snad částečnou 
novostavbou ohledně části zbudované na ploše dříve nezastavěné (22 .111. 
1916, č. 11.331.). 

Při Je val i f i k o v a II é II o vos t a v b ě dle §. 1. Č. 1. lit. b. třeba 
srovnati rozměr nové budovy s cel Ý m rozměrem všech zbořen~7 ch domll, 
na jichž místě vznikla, a to i tenkráte, bylo-li části jejich plochy použito 
k rozšíření veřejné ulice nebo pod. účelllm (31 / S. 1916. č. 11.224). 

Počátek daňovní výhody řídí se dle §ll S. a 6. výhradně dnem II k o n
č e ní s t a v b y (dle úředního stvrzení) a nikoli dnem úředního svolení k 
obývání (25.15. 1917, č. 14.509). 

K val i f i- k o van á n o vos t a v b a dle §. 1. Č. 1. lit. c neexistuje, 
vznikne-li nová budo·ya na místě více starých, z nichž pouze jedna zbou
rána z dllvodll zdravotních (24.13. 1917, č. 11.4SS). 

Do mys m a I Ý mi byt y. Při výpočtu obyvatelné plochy dle §. 12. 
neodpočítává se plecha kamen (1. / 4.1916, Č. ] 1.148). Kuchyně větší 12 m2 

mají se za obyvatelné, jsou-Ii zpllsobilými ku trvalému pobytu lidí třeba jen 
v době noční (17.12. 1916, č. 11.089). 

N á je m n é. Je-Ii nájemce ku proved.ení adaptací pouze oprávněn, ale 
nikoli povinen, netvoří cen a a d a pta c Í tě c h č;í s t z d a nit e I II é h () 
n á je m n é h o (]9.11. 1914, Č. 9984, 6.112. 1916, č. 11.3S0). Jinak podléhá 
závazek ku' provedení ac'.aptací nebo k náhradě za ně nebo za opravy jakll 
část nájemného procentové činžovní dani (17.13., 17.14. a 19.15. 1915, 
Č. 10.630, 10.685 a 10.738, 29.11. 1916, č. 11.0S4), rovněž i event. závazek ku 
přispívání na pensijní fond nebo pod. účel (při nádražní trafice '- 17.1-t 
1915, č. 10.684). 

Pln.ty hostí v s a n a to r i u vztahují se i na jídelny, koupelny, hovor
ny a pod.., které tedy jo.ko pronajaté podléhají procentové (nikoli tarifové) 
činžovní dani; jich cena vyšetří se par i f i k a c í (22.16. 1917, Č. 17.649). 

Cena místností pronajatých spolku v h o s t i n cin e b o v hot e I u 
vyšetří se par i f i k a c í i tehdy, dovolává-li se strana zvyklosti levněj
šího pronajímání (20./6. i917, Č. 10.686). 

Při nájmech sezonních, trvajíGÍch jen kratší dobu, níže oceněn~rch 
právě vzh led.em na tuto oko·lnost, nelze požadovati vedle toho ještě odpiSU 
pro uprázdnění bytu (S./1. 1916, č. 11.017). 

Ses.tává- li byt z více místností, vylučuje použití pouze části jeho odpis 
pro u p ráz dně ní též pro jeho os.tatní místnosti (1s.ll. 1916, č. 11.02 ). 

Ku ž á d o s t i podané až p o u p I y n II t í 14 den n í I h LI t y možno 
přihlížet i jen od dcby jeíího podán.í. Námitka vedení sporu o platnost vSr~ 
povědi je tu lhostejnou (19./2. 1917, č. 11.418 B.). 

Zpráva redakce. Pro technické obtíže vyjdou příští čísla jako dvoj- ' 
čísla ve Ihl1tách voln~[ ch, což páni členové a odhěratelé račtež vzíti na 
vědomí. 

Nákladem Právnické iednoty Moravské. - Tiskem Ant. Odehnala v Brně.-




