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. Praktické případy. 

K výkladu §948. všeob. obf. :.r.. 

V právní ·záležitosti žalobkYl1ě M. P. proti žaIovaněmllť ~A. P. o od
volání daru, uznal od.volací soud v B. na odvoTání žalobkyně do rozsudku. 

, C 73/17 
okr. soudu v J. ze dne 17.1 1. 18'--3- , takto: 

Odvolání, jehož náklady ponese odvolatelka samar se nevyhovuje :-
rozsudek I. stolice se potvrzuje. 

PT'edmět sporu se cení l1a 1200 }(. 
Děj skutkový: 
Naříkaným rozsudkem byl zamítnut žalobni. návrh, aby bylo právem 

uznáno, že darovaCÍ smlouva ze dne 10. února 1917 za příčinou tehdy na
stávajícího sňatku mezi spornými stranami uzavřená, kterou žalobkyně po
skytla žalovanému právo společného bytu a společného užívání všech do
movních lllÍstilOstí a zahrady v domě hl. vL č .. 2315 v D.' K, a pro připad .. 
že by zcmr-cla pr-ell žalovaným, právo samostatného užívání celé té nemo
vitosti až (.10 jeho smrti proti tornu, že bude dilm v pOl'ádku l1ddovati, dané 
a úroky z dluhu platiti, a na záklaglě této smlouvy ve kll .. vl. čís. 2315 v D. 
K. knihovní vkl"'d práva této služebnosti vI prospěch žalovaného - jsou 
pro hrubý nevděk žalovaného ví'l~i žalobkyni Drojevený ve smyslu §u 9-48_ 
a 949. ob. z. obč. bczúčinny a po právu nepozl"lstáva]í právní nároky ža)8-
vanému od žalobkyně propiUčené, že žalovaný jest povÍ\IJ{en do 14 dní svo-

. liti ku kni);ovnímu vkladu výmazu práva této služeónosti ve vl. č. 2315 y 

D. K. ~r.o něho vtčlené, kteréžto svolení" ml"l že býti nahraženo též pra\"()
platným rozsudkem této žalobě vyhovujícím a aby byl žarovaný odsouzen' 
k náhradě út rat sporu žalobkyni do 14 dní". 

V odvolállÍ včas podaném uplatňuje žalobkyně odvolácí dúvody lIe
úplností I·Ízení. nesprávného ocellění provedených důkazil a. nesprávného 
posouzení včci po stránce právní, navrhujÍe, aby byl rozsudek v odpnr 
vzat~r zrušen. věc první stoJící k novému projednání" vrácena,. nebo rozsu
dek po doplnění í'ízcní změněn ve smyslu žalobní prosby. 

~alovaný sděle Jl í odvolacího nepodaL 
Děj sporu v rozsudku J. stolice vylíčeni; nedozJ1at v ll. stolici a11 T 

změny, ani uoplnení. pročež se nai'1 pon:J~::tzl.lje .. 
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Ditvody rozhodovací: 

",Rozsudek prvého soudu odpovídá stavu věci a zákonu, jest řádně- • 
, odúvodněn , a 'uplatňované di'tvody odvolací nejsou s to. aby přivodily ža~ 
lobkyni příznivou změrru jeho. 

Právní povaha hrubého nevděku po rozumu "Šll 948. ob. z. obč. vy
"zaduje skutkové povahy Čim.l, resp. opomenutí ve smyslu zákona trestního; 
v subjektivním směru stačí u~u 948. ob. z. obč. i pouhá trestná nedbalost. 

:neopatrnos"t (srov. proti tomu § 540. ob. z. obč.). " Avšak vzdor tomu nelze 
každý" trestný čin, na nějž se hodí znění §u 948. ob. z. obč., vzhledem lc 
podstatě hrubého nevděk:u povazovati již za hrnbý nevděk, nýbrž jen ta

"kový čin. jenž sám sebou jest dosti těžk,r, aby odvolán! daru ospravedlnil: 
lIevděčník musí si při tom býti vědom. že dárce uráží a hrubým, sprostým 
způs.obeni vllči němu se nevděktr dopouští. Twto kvalifikaéi u skupLny na
dávek žalobkYlii tvrzených, polmd prvým soudem zjištěny byly a které 

. by urážky Ila cti dle tres.tního zákona tvořily, za okolností. 7-a kterých se 
staly, však shledati" nelze. Zjištěno jest totiž, že jde o domácí rúznice mezi 
manžely z příčin poměrně nepatrných, že bbě. strany mají na nich vinu·u 
že oba mUlfžel"é "během takových výstupú ve vysvětlitelném rozčilení vzá
jemně urážkami se ctili. Výrazúm, jichž při tom užívali. nepřikládá se, jak 
zkušenost učí. ve vrstvách lidské spOlečnosti, k nimž oba náleží a které 
právě přílišllou citlivostí netrpí. takové 'dÍlležitosti, jak žalobkyně nyní pře
svědčiti se snaží; schúzÍ tu u žalovaného právě urážlivého hrubého ne.vdě

··ku. Z tollo dllvodu by bylo i zbytečno bývalo, připustiii dÍllmz výs.lechem 
stran, resp. žalobkyně ještě o nadávce škared1Tch, starých bab a o tom, že 
nl"!a lalovanému nenadávala a jerm.\ k !ladivkám podnětu nedala. vzhledem 

'"1\: pouhé podpllrnosti tohoto prllvodního prostředku (~ 371.. odst. 2. c. ř. 5.) 
" lréi okolnostem, ~tcn\ jak u''!CdC110, prv~" soud zjistil, tak že ani nadávka 
s t ar~' ch, škareJýcl! bah nemohla na věci ničeho změniti. 

Objektivllí a subjektivní skutkovou Dovahu jednállí žalovaného. že. 
YOl! kOZli pl'ed ní zamykal a její věci proti její Vlili z komi'trky vyházel, 

ve s.myshl trestního zákona, jež snad má domněl:(- hrubý nevděk tvořiti. 
b lotkVJ:ě blíže vllbec neodůvodnila a neměl proto prv~" soud, ježto okol-

. nosti. tyto samy o sobě · žádného trestného činu nezakl5.dají. vllbec příčin)' 
~e nimi zabývati." firn méně pak dftkaz v~rslechem stran připustiti, zejména 
r) prv.é okolnosti, když ziístil, že žalovaný držel si kozu v létě asi 3 měsíce 
J ta byla přes den venku a jen v noci v komoře uzavřena. 

Následkem své subsidarity není Mlkaz výslechem stran přípustným 
t am, kde dMmz jí i byl provede!!. jinými prúvody. Prv~" soud na zá~ladě' 
svědectví A. W. zjistil, že žalovaný s;; svými 4 dětmi ve stáří 6-15 rokfl 
ziie 'J pomčrech nuzných" Zde tedy rovněž nebylo třeba dalšího di'lkazu o 
jeho majetkových poměrech, obzvláště ježto, jak prvý soud. správně do
'l'odil. schází tu faktický podklad, aby se s přesvědčivou Hstotou za to mělo, 
i e ialovan~( manželku. žalobkyni, ve v}"živě zkracoval zúmyslně, aby jí 
fím na zdraví uškodil. PH činu toho dlu žno spíše hledati v jeho skrovných 
poměrech. Souhrn takovýchto pro výživu rodiny závazných okolností 
phnáší přirozeně sám sehou uskrovnční všech člemol roc.in~ " v životních je-
jich nezbyinostec11. . . 

Dle toho, co uvedeno, lletrpí řízellí 1. stolice vytýkanými vadami ne
úplnosti, ani nesprávným oceněním výsledki't dt"!Icazt"l. ani nesprávným po
souzením věci po stránce právní. 

K 'dalším, teprve v řízení odvolacím tvrzeným okolnostem, hrubý 
nevděk prý tV1)řícím, o zasázení zahrádky, poškození různých věcí dětmi. 
·aniž by tomll žalovaný bránil, ochuravění žalobkyně následkem urážek, žíti 
její z podpor příbuzl1)fch, o disposici žalovaného s majetkem jejím nelze v 
í-í zen í odvoladm pro lIepřípustnost novot přihlížeti. . 
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, Konečně budiž uvedeno, že logid~ý postup vyžadoval; aby se lH V ~ 
soud rozhoduje věc, předem . zabýval k námitce žalovaného .' otázkou~ je-Ii.-, 
žalobkyně vzdavši se ve smlouvě 10. února 1917 smlouvu tuto pro nevděk . 
odvolati, nyní vůbec k tomu oprávněna; neboť jen v· kladném případě byll' . 
rozhodovati o .f,\ktickém podkladu pro uplatií.ování tohoto práva. OdvolacL ' 
soud niá ale za to', ' že takového zřeknutí se, dar pro nevděk odvolati, nemá 
prá\'llíhó . účinku, příčíc se duchu zákona, ~n hrub~r nevděk jest dle §. 948. 
ob. z. obč. sám sebou skutkem nemravným, a proto rredovo.!e.ným; kdyby ' 
se dái'ce Jlemohl proti tomu dovolávati ochrany zákona, zřeknuv se dar od
volati, podporovaly' by se tím jen tyto nemravnosti, a to přece zákon ' 
nechce. 

Do,,;olání žalobkyně nejvyšší ovúr soudní' nevyhověl. 

D ů vod y r o z hoď o v a c í: ' 

. . Přezkoumání spisů vedlo k tomu výsledku, že q,ovolací dl.vody dl e . 
é. 2., 3. a 4. §u 503. c. Ls. uplatňované žalobkyní proti rozsudku druhé stO- : 
hcc) nejsou ~láI1Y. 

Všeobecně budi ž předesláno, ze ani není třeba látku procesní do,· 
plniti, ani není naříkané rozhodnutí nes.luči.telno s ·právem hmotn~\'rtn. 'SonG 
odvolací o.ovodil obojí v odúvodnění svého rozsudku zevrubně a případnč . . 
pročež se dovolatelka na to poukazuje. 

K jednotlivým bodilm stížným podotýká se ještě toto : 
Dovolací dúvod dle Č. 2. leg. ciŤ. opírá se o vady tvrzellé v nzeuí 

odvolacím (§ 496. Č. 2. a 3. c. ř. s.), jež byly by prý měly býti odstraněny 
l. s.lyšcnÍm žalobkyně«. Soud odvolací přijal, dokonce jda -dále nežli jak 
zněla dotyčná stížnost, ·za to, že by odvolatelce mohlo jíti o připuštěn í dů-· 
kazu slyšením stran, i uznal za tohoto pI'edpokladu zcela právem, že jednak 
není třeba skutkovou podstatu doplňovati, jednak že - pokud jde o s kut
kové ' okolliosti ]Jovč přednesené (§ 482. c. ř. s.) - bylo by to llepl'íplIstno. 

Rovněž neprávem vytirká se soudci druhému, že ustaIlovenÍ :Su 948. 
ob. z. obč. o odvolatelnosti darování pro hrub5r nevděk vykládal příliš pří-o 
sně, to jest, že neuznal, že tu je dána skutková podstata hrubého nevděku 
(dovolací dilvod č. 4. §u 503. c. ř. s.) . Že soud odvolací ochoten je prvé ' 
z těchto zákonných ustanovení vyklád2.ti spíše ve smyslu mírnějším (ve ' 
prospěch darovatelúv), ukazuje to pojímání právní, dle něhož prohlašuje 
soud odvolací za postačující k opodstatnění hrubého nevděku i jednání a 
opominutí. k nimž došlo z pouhé nedbalosti. V žádném případě nesmí však 
býti přehlíženo. že ne každé jednání nebo opominutí obdarovaného, spada
jící pod znění zákona: »poškozellí na těle, na cti, na svobodě nebo na :imě-· 
ní«, byť i třebas mohlo býti proti obdarovanému pro ně postupováno dle . 
zákon!". trestních, kvalifikuje se za »hrubý nevděk«, nýbrž jen takové po
čínání si, jež dle uvážení soudcova jeví se hýti dostatečně zúvažll~r m, aby 
osp ravedlií.ovaJo odnětí daru, a že nesmí býti připadi", ji'mž se dle obecného 
pojímání věci zvláštní význam nepřikládá. používáno k tomu, aby zrušD
vány bVly stávají smlouvy, a byť i jen smlouvy bezplatné. Po stránce tétu 
dlužno při svědčiti soudu odv·olacímu. má-li za to. že žalobkyně přecelll lj e 
v~' z.llam rilzníc vyskytnuvšíc!l se v manželství sporn;:-ch stran, pokud jsou 
zjištěny. 

Bylo by se jen ještě zmíniti o tom, že uplatňovaný dovolací dÍl "od 
dle Č. 3. §u 503. c. ř. s. spatřován je v tom, že dmhým soudcem pouk azu- o 
jícím na zkušenosti denního života :.vyslovený předpoklad, dle něhož se y 

loněch vrstvách lidské společno~ti, k nimž manželé náleží, nepřikládá zvlúšt
ní di!ležitosti urážkám, jakéž byly potvrzeny, příčí se prý spistlm proces
ním. Dovolatelka však opominula uvésti, které' místo v procesních s.pi -

. secIl neshoduie se s tímto předpokladem soudu odvolacího. Přr přezkowná: 

I 
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vání spisl! nedalo se shledati; že by se byla néktcrá ze stran o tom vy
slovífa. 

Dovoláni bylo tudíž jakožtO' bezdůvooné zamítnouti. 
(I( o z ll . 11 C' j V Y ~ š í h o s o u ďu, dne ll. č e r vn a 1918, R v Ul 

~5/18/1.) A. K. 

ff v.'íkladu § 34. doprcimiJlw rádu pro í~ele4nice. 

V právní záležitosti M. P. proti eráru o 630 korun vyhověl nejvysši 
snud dovolání žálovaného eráru do rozsudku zemského soudu , v: B. jako 
soudu odvolacího, kterým na odvolání žalovaného eráru pot v r z e n by l 
rozsudek okresního soudů v B., a změnil .rozsudek odvolacího soudu ' v ten 
smysl, že žalobu NÍ. P. prpti erúru vznesenou d o c e J a z a mi t n II 1, ulo žÍ\; 
žalobkyni současně ' náhradu _ útrat procesních všech tří instanCÍ. 

Dúvody rozhodovací. 

Rozsudek soudu odvolacího spočívá, jak vytýká právem finanční .pro
kuratura, na nesprávném právním posOllzcnÍ , ~kutkového děje (dovolací di'1-
vod Č. 4 §u 503. c. ř. s.). 

Dle zjištění nižších sbu'MI jel J. P., mllz to žalobčin, která provozuje 
obchod střížným zbožím, due 4. ledna 1913 do D., aby tam pr.ovozoval po
domní obchod. Na zpáteční cestě odevzdal na s,tanici v D. uzel se stříž
l1ým zbožím, které bylo vlastnictvím žalobčiným, jako zavazadlo k do
pravě do K. P. Dne 5. ledna 1913 žádal J. P. v .této stanici, předložív za
vazadlový lístek skladníkovi, odevzdané zavazaqlo, tn však vyšlo TI:.I. jevo, 
ie se zavazadlo ztratilo. Zavazadlový lístek J. P. již neobdržel. 

Proti žalobě M. P . o náhradu škody namítala finanči1í prokuratura 
nedostatek aktivní legitimace. Rozřešení této sporné otázky závisí od 
výkladu §u 34. dovl'. ř . pro žel. Týž obsahuje předpisy, ze majitel zava
zadlového lístku je oprávněn žádati na určené stanici vydání zavazadla ; 
.že zavazadlo má se na zavazadlový lístek v3'dati a že dráha není PDvinna 
zkoumati oprávnění majitele lístku zavazadlového. 

Odstavec 5 . .su 34. dopr .ř. pro žel., jejž cituje soud od volací. I l epři
cházi v úvahu, poněvadž tam jde o případ sem se nehodíci. ie zavazaůlov5' 
lístek nebyl předložen. I 

Smysl shora citovaného, z obou prvních odstavcLl §u 3 .. 1. dopr. ř. 
pro lel. převzatých ustanovení je ten, že dráha je povinna vydati zákon
nému majiteli lístku zavazadlového zavazadlo. že je proto jen v případě, 
isou-li tu pochyhnosti, jichž zúvažnost posuzovati je jí zCtstaveno, opráv
něna zkoumati, je-li osoba, která lístek pJ-edkládú, k držení jeho legitimo
vána. V daném případě nepoužila dráha tohoto práva, nebylo k tOI1lU také 
ani té nejmenší příčiny; ona převzala lístek zavazadlový, legitimační to pa
pír J. P., pro tohoto do uschovállí až do vyřízellÍ věc i a považuje se vzhle
dem k ustanovením ~ťt 35. od.st. J. a 99. odst. 1., ? d.opr. ř. pro žel. prá
vem, že jen vůči němu ručí za ztrátu. Ze střížné zboží, jež ztracený uzel 
obsahoval, bylo vlastnictvím žalobčiným, nemt"lže na disposičním právu J . 

.. P., jenž dopravní smlouvu uzavřel s dráhou sám. niéeho měniti, jenž, jak 
zjištěno, byl téměř oprávněn zboží to prodati. Zalobkyni však J. P. své 
nároky nepostoupil, aniž se jich také vzdal. 

Názor soudu odvolacího, že nárok J. P. následkem Up,lYlIUtí IhlHy v 
,~u 36. odst. 1. dopr. ř. pro žel. Z311ikl, není správl1~' . pOl l ěvadž tý ž poh
Ll.oval zavazadlo již druhý den po návratu do K. J. 

Bez závažného- důvodu míní také odvolací soud, že správa ůráhy 
l;znala dopisem ze dne 6. března 1913 nárok žalobčÍn. Tento přípis neob
. ahuie VŠak nic jiného. nežli vyzvúní k do19žení reklamace žalobkyní po-

I 
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dané a vyhražuje si výslovně meritorní vyřízem Jej!. Nárok M. P. na Ifá
hradu llení proto odůvodněn, dtQlsledkem čehož bylo za změny naříkaného 
rozsu<lku žalobu, pokud tato nebyla již zamítnuta rozsudky nižších soudů, 
zamítnouti také ohledně při s o II z e n é č á s t k y per 400 K s pří s l. 

Následkem úplného podlehnutí je žalobkyně povinna lIahrsditi žalo
vancmu eráru procesní útraty všech tří instancí (§~ 41. a 50. c. f. s.). 

(Rozho ,d. nejvyššího soudního d\r or ,Ll 'Ze dne 16. ' z.á ř í 
191.1. R v Hl 356/1J.) A. K. 

1( v~íkladu 1f,stan01'ení § 49. r" 5 Cl § 83. i n. 

V právní záležitosti žalobkyně T. proti žalované P. o 3000 korun vy
hověl rekurslú soud stížnosti žalobkyně do usnesen í soudu I. stolice a změ
nil naříkané , usnesení v ten zpt"lsob: že námitkll nepříslušnosti dovolaného 
soudu zamítnul a soudu J. stol.ice uložil, aby ve věci samé jednal a rozhodl. 

D Ů . vod y : 

NaI'íkaným usnesením byla žaloba pro llepřísluŠllost dovolaného sou
du zamítnuta z toho dtlvodu, jelikož , nelze subsumovatí pod pojem pachtu 
úmluvu, učiněnou stranami ohledně inventáI'e žalobkyní zakoupeného i zá
vazku, jejž žalovaná strana ohledně něho pro případ pominutí poměru pach
tovního na sebe vzala. 

A však tOIl1U názoru se nemt"lže rekursnÍ. soud přiklouiti, nýbrž má za 
to, že úmluva ohledně inventáře mezi stranami učiněná tvoří integrující 
část SmlOllvy lIújemllí samé. Neboť dle smlouvy nájemllí byl hostinec II 

»Skalního sklepa« s příslušenstvím pronajat žalobkyni s tím, že bude pla
titi určité nájemné a že se zaručuje, pro l1ajat~r hostinec vlastním nákla
dem opaUiti a dodati zařízení pokoH'I hostinsk:\fch, včetně peřin, ložního 
prádla, ložních přikr5·vek a oke.nních z:íclon, dále pak kuchyňského a stoJ
l1ího uáčillÍ , stolllího prádla a příbodl pro ccl5" hos.tinec. 

Zalovaná strana se proti tomu zavázala. že bude hleděti přiměti 
cvelltuelního dalšího nástupce v nájmu, aby převzal od žalobkyně inventár
s patřičnou slevou za upotřebení (viz bod 20. a,21. lláJemní smlouvy ze dne 
8 . července 1912) , . ' 

Touto úmhlvou stalo se opatření a dodání uvedených předmětťl do 
najatého hostince podstatným bodem smlouvy nájemní; neboť pronajíma
telka měla právo na dodání uvedených přeclmětll do hostinských pokOjů na
léhati a na splnění tohoto závazku se strany žalobk~'ně v pádě prodlení 
trvati. Převzala-Ii však ialovaná no. druhé strauě na sebe závazek, že 
bude hleděti přiměti dalšího eventuelního nástupce v nájmu, aby převzal 
od žalobkyně inventář patřičnou slevou za upotřebení, jest z tohoto zá
vazku práva a náleží proto spor o náhrCldu škody zp11sobené lIedQdrženílll 
smluvní nájemní podmínky kll kompetenci soudu okresního dle ustanovení 
~u 49. Č. 5. j. n., tak jako na př. spor o vrácení nájemní llCb pachtovní 
kauce, její ž složení v nájemní smlouvě bylo umluveno. 

Bylo proto stížnosti vphověti a llznati. jak jest na začátku uvedeno. 
Nejvyšší soud dovolací stížnosti žalov2.lIé. Ilevyhověl. 

Odilvodnění: 

Vývod~' stížnosti nejsou s to, alfY \'.rvrátil~ " správllost nafíkaného 
rozhodnutí a dí'IVOdi'1 mu připOjených, 

Žalovaná vychází z mylného stalloviska. že zákon stanoví a pojed
J;ává v §u 881. vš. obč. zák. zvláštní způsob smlouvy a že se tedy v daném 
pf-ípadě jed1lá o uplatňování nároku z vedlcjší smlouv~", jež byla spojena se 
_ll1lollvOU nájemní (viz obdolHlé usta.noveni §u ] 159. vš. obč. z. r 

I 
I· 
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. Uvedený § 881. všeob. obč. zák. neobsahuje, jak to již vysvítá z jehu 
. zařadění v hlavě »0 smlouvách vl"tbec«, ničeho jiného, než' právní praviďlo 
. plaťné pro veškeré druhy smluv. . 

Názor soudu. reknrsního, že závazek pronajímatelky pojatý do smlou
\fy pachtovní, přiměti po zrušení smlouvy nového pachtýře hostince, aby. 
]j řevzal cestou' koupě inventář náležející odstupující pachtýřce, tvoří poď
~tatJ10tl část smlouvy pachtovní a nikoliv zvláštní smlouvu vedlejš.í, jest, 
zcela správný a vyplývá ~ toho vzhledem i na předpis. §u 49. Č. 5. ,hu. n. 
nepochybně, že jest věcně příslušný k jednání a rozhodnutí o náhradním 
ltároku per 3500 K~ odvozeného žalObkyní z právě zmíněného slibu, jest 
'přísbJšným ' dovoláva,ný soud okresní :(§ 83. jur. n.) a nikoliv soudni- dvůr. 

Dovolací stížnost žalované musila 'ztlstati proto bezvýsledil1ou. 
CR o z hod n II t í ,11 e j v y Š š í h o s o II d II ze d Jl e 10. zář í 19'14, 

P \1 298/14 ) 
1 .' A. l(. 

]( v/íkladn 1.lstanorení §§ 56.) 59. a 81 . .i- 11. 

V právní' záležitosti f. K. a společníků proti l(. K. o zrušení s-polu
. \' las.tnictví Je nemovitostem, vyhověl rekursní soud stížnosti žalované stra
ny do usnesení soudu 1. stolice ohledně Inámitky nepříslušnosti od žalova'té 
vzňesené, a naříka!lé usnesení změnil v ten rozum, že žalobu z di'tvodu ne-
přísluŠl10sti ,zamítl. ' 

OdÍlvodnění: 

Stíž,nosti nelze oprávně.ní upříti. Jak vypl}'vá z obsahu' žaloby, do
.11láha.ií se žalobci výroku soudu, že žalovaIiá jest povinna svoliti k tomu, 
8 hy spoLuvlastnictví stran k realitám kn. vl. čísLo 1336, 1300, 37 a 1212 v, ll. 
lm, vl. čislo 92] v K. a knih. vložka číslo 464 v M., bylo zrušeno. 

Názor prvllího 'soudce, že tuto žalobu jest považovati za žalobu ve 
smyslil §. 59, ,I. N .. soud rekursní nesdílí. Vždyť žaloba cílí k zrušení spolu
\'Iastllictví k účelu rozdělení statku a jest tudíž dle toho spor te1lto sporem 
(\ statek l1t;moviti' , pro který příslušnost se řídí výlučně dle §. 81. J. N. 

Předmětem sporu není tu 'jen nějaký projev. vúle žalované, n~rbrž Zľll
"ení spoluvlastnictví llemovité věci, ohledně které se strany beze sponl ne
lllohly dohodnouti. ·Ze za dílčí žalobu ve smyslu §. 81. J. N, lze považovati 
jen takové žaloby,' jejichž žabbní žádost přímo se dovolává fysického dě
Ic:ní nemovLtosti, jak to jest uvedeno y dtlvodech naříkanéh usnesení, pro to 

. není v zákoně dostatečné opory. '. 
Takového rozdílu mezi dílčími žalobami zákon 'nečiní a dl"lvody, jež 

1~ Í'Ívedly k tomu stanoviti příslušnost dle §. 81. J. N. pro dílčí žaloby, platí 
pro dílčí žaloby i toho druhu, jako jest žaloba v tomto případě. 

Má tudíž soud rekursní za to, že se příslušnost pro jednání v této 
ia1abě řídí dle §. 81. .J. N. a to podle hodnot·y sporného předmětu. 

Že reality, ohledně nichž spoluvlastnictví má býti zrušeno, mají hod
llotu asi 50.000 K, llení sporným a tato hodnota musí býti směrodatl1oi1, ne 
proh,lú~ení v žalobě uvedené, že si žalobci cení zájem sp(I)ru na 1000 K-

V zhledem k těmto úvahám není dána příslušnost okresllího soudu B., 
I~ ro':e ž bylo stížnosti vyhověllo a vysloveno. jak nahoře jest uvédeno. 

Dovolací stížnosti žalobctl nejvyšší dvil r soudní vyhověl, usnesení 
~ouclTl rekursního změnil a obnovil opět v~Tok prvého soudce. zavrhující 

. námitku nepříslušnosti. 

Odůvodnění: 

Především budiž podotknuto vzhledem k vývodi'lm reklirsu podauého 
' :,\ 'ého času žalOV3,Jl0U, že v tomto stadiu řízení jest bezvýznamn~/m brojení 
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proti udanlivé nesprávnosti ž~lobI1ího žád<'tnÍ, co ·se. týče jeho stilisac~. Pn ' 
otázku příslušnosti přichází toliko v úvahu, co. se skutečně žáda. ládán r:, 
toto směřuje k tomu, aby žalovaná byla uznána povinnou svoliti, aby byl ':", · 
vlastniCtví ·k nemovitostem, sporným stranúm společné, zrušeno veř.e!llol1 · 
dobrovolnGu dražbou a aby tato dražba byla provedena na základě pod-o 
mínek v žalobě llvcden~rch. K o<l{lvodněnÍ tohoto návrhu žalobního byl o , 
uvedeno, že všichni spoluvlastníci, vyjma žalovanou, jsou srozuměni s tímtc" 
zpiisobem .zrušen,í spoluylastnictví a že tedy toliko žalovaná se zdráhá dátl 
souhlasný projev vrde. . . 

_ Že taková žaloba spadá pod ustanovení příslušnosti §u 81. jur. 11 •• I) 

tom nemúže býti nižádné pochybnosti. Rozhodovati dlUŽilO tedy ještě to
liko o tom, zda jest rozhodnou pro věcnou příslušnost hodnota nen1ovitostJ ' 
obnášející daleko IlaQl 1000 K, č i I i oe e Itl: n í Jl á r o k u tl d a 11 é ž a lob c i : 
o b n o sem 1000 K. Z á k o Jl II o d p o v í d á p o s led Jl ě j š í. 

Spor stran nejde o hmotu těchto nemovitostí, nýbrž o to. zda jesr 
zalovaná povinna. souhlasiti s prcdejem nemovitostí, zvláště za l1avr ž en~'ch 
podmínek. . 

Bylo tedy jed11ak správným, oce!1ili~li žulobd žalobní lI(uok (§S 56 .. 
.c;9. jur. n.), zvláště když jest 11a jevě, že jeiich zújem na výkonu dělen í m{l
že býti mnohem menší než obnáší skutečni cena jejich podílú na těchtc\ 
nemovitostech; jednak jest správným rozhodnutí prvé stolice. jež k tomuto 
:::tanovisku pí'ihlíži a zavrhuje námitku věcné nepříslušnosti soudu okresního 
a slušelo je proto opět obnoviti dle návrhu dovolací stížnosti: 

(R o z hod Jl tl t í Jl e j v y Š š í hod vor II S o u cl n í h o ze d ll:: l!"l _ 

191 / - ~ IIf 2~~ ) . _.\.. K. z ář í ;. . 1 

Zmatečnost dle ustanOl:ehí § -47 f . Č. 5 c. r. s. Cl § 6. c. 7: .. ~'. 

V právní záležitosti žalobce A. proti žalované pozllstalosti K. K . zas!.· 
přihlášenou dědičkou M. J. o 900 kol'., usnesl se odvolací soud_v B. na od
v olání žalované do kontumačního rozsudkn okr. soticlu B. ze dne 21. /6. ]~ .. 

C II 1081/18 t I t 
2 ,a ( o: 
Odvolání se vyhovuje; rozsudek I. stolice a řízení jemu předchťtz!;

j íČÍ se jak-o zmatečJlí zrušuje; žaloba se zavrhuje a útraty s_e vzájemně ru~ í. . 

Důvody: 

Kontumačllím rozsuukem v odpor vzatým byla žalovaná poztlstal0 1 

o dsouzena k zaplacení 900 K s 5% úroky od 1. ledna 1918 a k náhradě út rat.. 
",poru 51 K 40 11 žalobci do J -1 clní pod exekucí. 

Z toho odvolala se žalovaná pozllstalost resp. její representantka 
Nt J. véas pro zmatečnost dle ~n 477. Č. 5. c. s. ř. a navrhla, aby v odpor 
v zatý rozsudek byl zrušen čl věc vrú.cena byla prvému soudu, aby vyda ľ 
rozsudek nový, a žalobu zamítl. 

Zalobce ve svém odvolacím sdělení navrhuje zamítnutí odvolání. 
Obě strany se ústního odvolacího líčení vzdaly. 
Odvolá.nÍ je od.tlvodněno, protože jest tu uplatňovaná zmatečnost dl e 

~u -477. Č. 5. c. s. L, neboť žaloba podána byla na pozústalost K. K .. tudí i 
na osobu právni,ckou, jež potřebuje zákonného zástupce před soudem: nú
leželo tedy prvému soudu z moci Mední, aby dle §u 6. c. s. ř. hned ph V j -- ' 

fizov{mí žalOby zjisti!, kdo je zákonným zástupcem žalované poz{lstalosti. 
Z pozůstulostních spisů úkresního soudu A VIII 26118 jde na jev o, ie 

v době podání žaloby. t. j. 13. června 1918, se k žalované poz{lstalosti za 
dědičky ze zákona podmínečně sice již přihlásil) ' zi"lstavite)ovy sestrJ- j\\. .r. 

i 
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a J. O., aJe že tyto jejich přihlášky byly' teprv· 20. června. 1918 na SOUG ,i 
přijaty. 

Dle §u 547. ob. z. obč. představují, pokud se týče neodevzdání . pOZlI
stalosti, přihlášení dědici zústavi.tele· a jsou zákonitými zás.tupci jeho po
zllstalosti a sice teprv od té doby, kdy Jejich přihláška soudem byla při
jata; dokud totiž učiněná přihláška dědice z;ákonitým náležitostem (§§ 799. 
až 800. ob. z. obč.,. §§ 121., 122. cís . . pat} nevyhovuje, není dědic k takovému, 
zastnpování zp{lsobilým. Tuto representaci zůstavitele a zastupování p o 
zllstalosti musí ale dle §§. 550., 547. ob. z. obč. vykonúvati výhradně jen. 
všichni přihlášení spoludědici dohromady; jednotlivec ncb jednotlivci z nich 
k tomu nestačí (srov. i § 70. č .. 3. ř. kont., § 1. Č. 3. ř. vyrpv.). Zastupování 
pozl"lstalosti v Jejich pasivních sporech spcludědici-jednotlivci vedlo by 
snadno ke šKodě pozl"lstalosti a tím i svéčasných podí1ú ostatních spoludě
dietl, zejména kd~rby zastupující jednotlivec-spoludědic ať z neznabsti ná
mitek pouze některému -jinému spoludědici známých, aneb z možných snad 
iiných dllvodil. dorozuměv se se žalobcem. žalobní nárok uznal, aneb stání 
~Il~eškal. . 

Nehledě 11li k tomu, že v době podání žaloby dědická přihláška .M. J. 
k soudu přijata nebyla, tedy M. J. zpllsobilost k zastupování pozústalosti 
ještě neměla, nebyla ona ' samotna bez přihlášené spoludědičky J. O. k za
stupová.ní tomu vllbec oprávněna, ni'brž jen obě tyto spoludědičky společně 
a jelikož tedy žalovanú pozllstalost v řízellÍ v T. stolici zákonitě z.astoupena 
nebyla a řízení to ani dodatečně druhou spoludědičkou J. O. schváleno ne
hylo, jest rozsudek v odpor vzatiT dle §u 471. Č. 5. a §. 477. Č. 5. c. s. ř.. 
zmatečným, pročež bylo jej a předchozí řízení dle §u 473. c. s. ř. zrušiti. 

Současně bylo ale dle §u 478. odst. 1. c. s. ř. žalobu zavrhnouti, pro
tože zjištěnou vadu dle §§. 6. ·a 7. c. s. ř. nyní více odčiniti nelze. ježto po-
zllstalost byla dle pozllstalostních SpiStl oběma spol"udědiclll11 již 20. červlla 
19J8 odevzdána. 

V~Tok o útratách zakládá s,e na §u Sl.. odst. 3. c. s. ř.. jelikož Ila 
zmatečnosti nesou vinu obě strany; žalobce proto. že žaloĎu nesprávně po_o 
Jal. žalovaná proto. že její označená zástupkyně měla se ku stání dostaviL 
nedostatek zákonitého zastoupení zamítnouti a tak řízení odvolací uspořitI. 

Nejvyšší soud stížnosti žalobce :1evyhověl s poukazem 11a důvody
llaříkaného uSneSe!11, vy!loVlliící stavu veci a zákonu, jakož i s dodatkem. 
že právní věta odvolacím soudem hájená se obráží též v ustanovenícli' 
§ú 155.-157. c. ř. s. 

lútraty tak řečené dovolací odpovědi musí si hraditi M. J. sama, po
ličvadž 5tížnost A. K. směřuje proti II sne s e II í odvolacího soudu a jest' 
rekursem (§§ 519 .. 514., 84., odst. 2. c. ř. s.), podání protispisu dlužno ted)' 
pokládD.ti za nepřípllstné (§ 522. c. ř. s.). I 

(R 1 . v v , 1 dI v . I~ I I [ 172/1 S ) 
fl Z 1. II e J v Y s S I lOS O "U U. ( II e 1. rl j II a 1918. ----- 1-- ' . 

, A. K. 

PFf.spěvek k ustanoven'Í .$ 47. e.T- . F. 

V exekuční záležitosti vymáhajícího věřitele f. D. pr'oti poVinlléllllr
E. H. vyhověl nejvyšší soudní dvůr dovolací stížnosti vymáhajícího vč
mele do usnesei1í soudu Ir. stolice, jímž bylo lla stížnost povinného uSneSel1l ' 
sondl! T. stolice změněno, a obnovil zase toto usnesenÍ. 

Důvody: 

Jelikož exekuce na movité jmění povinného zllstala bez v~'sledku, jsou 
zde předpoklady odstavce 2. §. 47. ex. Ž. bez o hle d u 11 a t o, zd a- I i . 
té ž 11 a l1 e m o v i t é j měn í p o v i Jl Jl é h o ex e k II ce b:r I a \' e d e II a .. 
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~ z! &., j a kým Ú s. p ě c 'h e m b y m o h I a být i s poj e n a. To vychází ze 
~ 31ovného znění citovaného místa zákona, jei stanoví; že se má výkon exe
kuce tehdy za bezúspěšný považovati, pak-li II povinného nebyly vl/bec 
věci exekuci podléhající n a I e z e n y, nebo pak-li byly s hle d á 11 Y jen 
nedostatečné neb jiným osobám přináležející věci. 

U povinného s. hle d á 'l1 y mohou býti jen věci 1110vité a pohledávky 
z papírů maji\teli svědčících, aneb z papírů v §. 296. ex. ř. uvedených; o ji
ných pohledávkách a o všec!1 ostatních předmětech majetkových, zvláště 

.. o nemovitostech ne 1 z lJ ř í c i, že byly u Povinného 11 a t e z e n y. Z toho. 
co' slova ve spoiitosti znamenají (§ 6. všeob. zák. obč.), vychází, že k za
hájení, přísahy vyjevovací po rozumu §. 47., odst. 2. ex. ř., jest zapotřebí 
bezvýsledného výkonu mobilární exekuce v užším smyslu, kterýž však ' také 

. stačí. Bylo proto dovolací stížnosti vyhověti a usnesení soudu T. stoHcé. 
, i.ei těmto úvahám odpovídá, obnoviti. 

O~ o z hod.. 11 e i v :sr š š i hod vor II s o II dní h o. d II e 17.. srp n a 
1< III 137/15 ) .191',:;. 1 • A. K. 

Zásady v §u 45. odst. 1. ju'l'. 'Jwr. vyslovené Sll/ší pmtf,i:ti na 
l'e~kery ]J1"':ipady, ve kte1'ýcl't bylo soudním To:thodn'lttí9J't 'lt'X.náno na 

',věcnou p1'f,[slušnost sborového soudu} byť Sf' i to stalo teprve ve 8to
, licí rekursn'Í,' jest tedy stížnost proti takol'émn 'I'ox,hodnuií 'rekurs-

H:1llO sondu nepi"ípustná. ' 

Podle §u 45. odst. 1. jur. n. llemohou býti rozhodnutí sborového soudu 
~ťvní stolice o jeho věcné příslušnosti brána v odpor proto, ježto jest pro 
tu právní záležitos.t odúvodněna příslušnost jtného soudu. Vyhovuje zajisté 

, citovan~'m zákonn~rm ustanovením zamýšlenému umožnění '»zjednodušeného 
vyi-izování otázky kompetenční« (Motivy, str. 65.). použije-li se zásady v 
něm vyslovené na veškeré případy, ve kterých bylo soudním rozhodnutím 
uz-náno, že jest zde věcná příslušnost sborového soudu, byt se i to stalo 
teprve ve stolici rekursní. To se v daném případě stalo, ježto byla v od
por vzatým rozhodnutím vrchního zemského soudu jako soudu rekursního 
kladně zodpovědělla otázkapÍ'Íslnšnosti obchodního soudu v P., jehož se 
2alobce dovolal ku prOjednání a vyřízení právního sporu, který má býti 
o žalobě proveden. Stížnost, podanou do tohoto rozhodnutí druhé stolice. 
hylo proto pod le §u 526. odst. 2. c. ř. s. zavrhnouti jako nepřípustnou. což 

- se podle §n 523. c. ř. s. mělo již státi z moci úřední v první stolici. 
(R o z II o d. Jl C j vy Š š í 1'1 o s o II d II Z e d II e 25. led II tl 1916. Č. j. 

R II ]25/16 . ) -x. 

OprttrovnickJj soud jest aúsolutně nepřisluimý Jr, tomu, ab'lJ dal 
Toxka'Ň ke slo ''ťení peněz, k soudu ad-vokátu, který ~ad'ri'lJje dotyčnou 
hotovost dle § 19. adv. f: pTO pohledávku 'Ň dřivějŠ'ílto xastupo'vání 

, opátro'vance pi>;ed -:;aháJením opatrovn'ictri. 

OdÍlvodněni: 

Dle Sll 2. Č. 1. císařského patentu 7e dne 9. srpna 18S4 Č . 208. ř, z .. 
l~esl11í soudce v 1Jesporných zóležitostech překročiti hranice své příslušno
sti; má případně odkázati strany na příslušný soud. V tomto případě byl 
V l' výkonu dobrovolného soudnictví dán přímý r o z k a z ke složení peněz 

. v'sobě, která nebyla ani pod ochranou opatrovnického úřadu, ani nezastá
,vala úřadu opatrovníka a ani jinak nehyla vllhee \' nějakém poměru závaz-
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nosti, případně v poměru strany vůči opatrovnickému so·udu. Neboť cto -
tyčná hotovost jest drelll. J. M. zadržována dle §u 19. advokátního řádu ; 
výlučně jeri v jeho vlastnosti jako a d v o kát a za pOhledávku vzešlou 11la' 

za dřívější zastupování opatroyance ještě před zahájením opatrovnic·tvL . 
Pro nedostatek v{,bec nějakého zvláštního předpisu 'Zákona, jej k tomu " 
opravňujícího (§ ]. nesporného řízenO, nebyl opatrovnick~' soudce k »P o
u k a z U«, o který zde běží, oprávněn, a to tím méně, jež to zmíněn)' advo- 
kát výslovně odmítl dobrovolné složení hotovosti. Dotyčnou žádost opu~ 
rro vníka resp. jeho zástupce bylo ' za daného ' stavu právního a věcného 0d
kázati .na pořad práva. Opatrovnický soud překročil svým dotyčn~'m r o z
k a zem meze své příslušnosti, a bylo proto vzhledem k ustanovení :§u 42.
odstavec 4. j. 11., dovolací stížnosti vyhověti II Jla říkaná &ouhlasná usnese"i " 
obou nižších stolic jako zmatečná zru;iti. Žádost samu bylo oukázati lI a 
pořad práva. 

{Rozhod. nejvy šš ího so udu ze dúe 26_ dubnu 191 6. Č . j " 
R II 168/16 ) 

1 . -x. 

K otázce příslušnosti soudní 1)e ú~cech z.. pojiisťo1)(lcí smlou?':Z;. 

Nejvyšší soud llsnesl se v záležitosti žaluiící strany f. F. proti žalo-· 
vané straně li. p., o zaplacení 240 K s přísl., k dovolacímu rekl.1rsu žalo
vané strany do usnesení rekursního soudu ze dne 17. října ]918, Č. j. R ft 
180/18/ 10, jímž bylo Je rekursu žalující strany usnesení .okr. s. B. ze dlle 
J3. září 1918, č. i. ,e III 30.78/18/7, , změněno, takto: 

Stížnosti ve věci samé se nevyhovuje a ponese stěžovatelka náklady 
s tí žnosti ze svého. ' 

Pokud stížnost směřuje proti rozhodnutí o útratúch.- zétvrhuje se. 

Odírvodnění: 

, Neodůvodněnost stížnosti vyplývá zřejmě a určitč, z ustanovení ,~. 172 . . 
a 173. podmín'ek poiišťovací smlouvy ve spojení s obsahem dopisu ze dne 
12. dubna] 918 (pr-íl. Ii sporných spiSŮ). ' 

Rozhodčí soud jest jen tehdy oprávněn vedle '§u 172. pojišf. podmínek 
rozhodovati o výši lláhrad~r, byla-li již na.před rozřešena otázka, zda-Ii PD
ji š ťovna jest vLlbec povinna k náhradě' čili nic a neshodl-li se pojišfovací 
ústav s pojištěným o VýŠi náhrady. . 

Proto jest usnésení rekursního soudu, jímž byla změrmjící usnesení 
procesního soudu první stolice zavrhnuta námitka nepi"íslušnosti, stranou 
ža lovanou vznesená, - dtlvody k němu připojenými úplně ospravedlněno _ 

Stěžovatelka nesprávllě vykládá obsah dopisu ze dne 12. dubna 1918, 
který právnímu zástupci žalobcovu zaslala. Oznamujíc mu, že jest ochotna, 
ačkoliv není povinna mu poskytnouti náhradu, nabídnouti mu polovinu po
žadovaného obnosu, t. j. 120. K, neuznala tím nikterak svou povinnost k ná
hradě a důvod k tomuto nabídnutí v citova.ném dopise připojený, »abychom 
se vyhnuli zbytečnému soudnímu protahování «, neučiní nikterak odepřená 
uZnání povinnosti náhradní, což jasně na jevo vychází z dalšího dodatku , 
k nabídce připojeného, »ž~ ,totiž žalobce jest pojištěn též ještě u jiného 
ústavu, od kterého také náhradu požaduje«. 

Z těchže di'tVOdtl jest správným .názor rekursního soudu, že llevzal 
zřetel na prOhlášení strany žalované, teprve během sporu dané, dle něho ž 
náhradní nárok žalobdlv co do dllvodu uznává. 
_ Nehledíc k tomu, že takového proh'lášení po zahájení sporu je pro pří ':" 
slušnost dovolacího soudu právně bezvýznamn)r, nelze v něm . s,patřovati 
r ozřešení otázky o povinnosti náhrady, jelikož zároveň žalovaná strana 
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· vznesla při témže úst.ním líčení dne 27. května 1918 oproti žalobnímu nú
l oku námitku dvojitého pojištění, které prý je contra bonus mores a musí 
míti za následek rozdělení škody _. tedy p:winnost náhradní - . mezi jed-

I notlivé pojišfovny. . 
) I další námitka žalované strany, že žaloba měla smHovati pouze na 
· zjištění povinIlosti pOjiŠťovny ku náhradě, nikoliv však také na zaplacení 
obnosu 240 K, jest bezdůvodna. 

To vypl'V'vá ze srovnání znění §u 172. a 173. pOjišť. podmínek, a byla 
, by zajisté mohla žalovaná strana protižalobě určovací namítati, že pro ni 
není podmínek §u 228. c. ř. S., poněvadž žalobce mohl žalovati hned splnění 

·' smlouvy. 
Z těchto Ml vodi't jest dovolací stížnost ve věci samé lleodt"lvodnénou 

· a bylo ji zamítnouti. 
Co se konečně týče rO,zhodnutí o náhradě nákladů stížnosti, tu dlužno 

· .poukázati stěžovatele na ustanovení §u 528. c. ř. s. v novém znění, dle ně-
· hož stížnosti do mzhodnutí soudu druhé stolice o útratách jsou nepfípustny 

a bylo ji proto v této části zavrhnouti. 
Výrok ohledně náklaclt"l dovolací stížnosti se zakládá na ustanovel1Í 

· .. ' tI 41. a 50. ~. ř. s. 
(R o z hod. II e j V Jr Š Š i h O s O II d U v P r a z e, cl ne 14. led n a 1~19. 

R II 1/19 
1 .) A. K. 

Kornisionáj\ , kterJí -- 'v:ljkonávoje právo prodeje, jemu dle 
,U. 366. ods,t. 2. obell. xclk. pFíslu.šející _. nedbá formy -::ákonem pTO 

prodey' kommissního ~~ hoií předepsané, .lest nejen povinen k náh7'adě 
· >:kody) nýb?'x, běx~-ll: o ~astupitelné věci, k opat'fení těchto. 

Dilvody: 

Dovolání doličuje, že komisionář, který vykonávaje právo prodeje je
' mu dle čl. 366. odst. 2. obch. zák. příslušející, při prodeji ko.misniho zboží 
· -nedbá formy prodeje zákonem předepsané, nemli že býti povinen ' vydati 

zboží ostatně již prodané, ,nýbrž pouze poskytnouti náhradu, čemuž pr~' 
: nasvědčuje předpis čl. 362. obch. zák., že tedy předpist"lm odporuiící prodeJ 

cenných papíd! žalované žalobcem svěřených nemt"lže míti vzápětí záva-
· zek žalova'né k navrácení těchto věcí, nýbrž pouze povinnos.t k náh1~adě 

škody ... Odvoláváuí se na čl. 362. obč. zák. jestpoehybené, ježto není zji
štěno, že by žalobce byl d.al žalované vllbec nějaký příkaz, aby dis.ponovala 

, s dotyčnými cenn~Tmi papíry určitým zplhobem, takže nelze zajisté v tomto 
případě mluviti o jednáni žalované proti příkazu ve smyslu označeného mí
sta zákona! ostat.ně také čl. 362. obch. z. přiznává komitentu VflČí komisio
náři proti příkazu jednajícímu právo na náhradu škody ve dle práva od-

- mítnouti celé jednání. V tomto případě měly však býti papíry prodÚ'ny dle 
- :předpisu čl. 366. odst. 2. obch. zák. za šetření ustanovení ' čl. 343. obch. zák .. 

a dovolá!l1í připouští ostatně samo v tomto ohledu, že předpisu čl. 343. obell , 
zák. nebylo při zmíněném prodeji d.báno. Následkem zanedbání zákonem 

· předepsané formy~ tedy prodeje předpisu se příčícího, jest pak, že druhá 
strana smluvní jest oprávněna nepokládati prodej za předsevzatý na její 
účet, kteréhožto oprávnění zde žalobce nepopřeně použil. Musí tedy ža!o-

· v aná místo věcí proti předpisu prodanÝ'ch, ježto běží o předměty zas.tupi
teLné, opatřiti tyto ve stejném IPočtu a téhož druhu a připraviti je k dispo
sici žalobcově, resp. ježto žalobce disponoval jimi v ten Zpll sob. že žádá 

- jejich vrácení proti zaplacení pohled.ávky žalovanou samou počítané, dle 
·tohoto příkaz.u jednati, poněvadž po zaplacení pohledávky žalované nemá 

-- tnto právního .d.llvodu, aby svršky zadržovala. . 
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(1( o z h. II e j v v Š š í h o s o li d II Z e dne 2,3. 1 j s top a d u 1915, Č. j . . 
~., I 582/15 . 

'-- 1- -') - x. 

PFípustnost rí ::ení bagatelnilw ·ve áJcech nájemních. 

~ejvyšší soud jako soud dovolací \' právní záležitosti fr. P., elektrár
. n~l \' lvančicídi, žalobkynč, proti M. li., dělnici v 1.. žalované, o výpovéď 
L b:ytu s příst. lIásledkem dovolání žalúbkyně proti rozsudku zemského 
s oudu v Brně jako soudu odvolacího ze dne 6. září 1918, Č. j. Bc II 96/18/9. 
jímž byl k odvolání žalované roisudck okresního soudu v J. ze dne 6. čer
'vence 1918, č . j. C 53/ 18/ 4, změněn, prohlásj v rozhodnutí v y
d a n é v též e věc i c. k. n e j v y Š š í m s o u d II í m d vor e m v e V í d-

' il i j a I.; () s o II dem d o v o i a c í m dne 5. I i s top a d u 1918, Č. j. R v II I 
.280/ 18/1. za neplatné. takto se u s nesl : 

n o vol á II í s e o d m í t á. 

Dtlvody: 

Zákonem ze dne 28. Y'íjna 1918 é. II sb. z. a n. vstoupil samostatH}r 
·s-tát československý v život. Tento zákon nabyl, byv řečeného dne v e
řejně vyhlášen, podle svého čl. 4. tímto dnem účinnosti. Rozhodnutí c. k. 

!'flej vyššího dvoru .soudního ve Vídni o dovolání, o něž zde jde, dne 5. listo
padu 1918 vydané, kdy soudní dVlh ten již vice nebyl tuzemským státním 
Madem v rozhodování tom po zákonu pnvolaným, jeví se proto neplatný m 
a nemúže míti právního účinku. 

Zákonem pak ze dne 2. listopadu ]918 Č. 5 sb. z. :l. n., nabyvším dle 
,*n l -l.účinnosti dnem vyhlášení, jež se stalo dne 4. listopadu 1918, zřízen 
by l pro celý ob'/ od československého státu nejvyšší soud se sídlem v Pra
ze~ Dnem 4. listopadu 19] 8 stal se proto pro rozhodnutí přítomného dovo
Jání v této rozepři jedině a výhradně příslušným nejvyšší soud v Praze . 

Následkem toho podjal . se nejvyšší soud československý vyřízení do
v olání vzneseného žalobkvnÍ proti rozsudku odvolacího soudu, jež dosud 
platně vyfízeno neby10. 

Dovolání to však bylo odmítnouti. 
Právem se v dovolacimspise vytýká, že jde v tomto případě o věc 

l1 ugatelní. Neboť strana žalující udala hodnotu přeJimětu sporu na 100 K 
a žalovaná prvhlásila. že proti tomuto ocenění ničeho nenamítá, že cena 
sporu není ani taková. Pak jest tu však případ §. 448. c. ř . s., věc baga
telní. v níž platí zvláštní ustanovení v §§. 449. až 453. uvedená. Nelze tvr
d iti. že by udání ceny předm ětu sporu žalobcem bylo pro nakládání s roze
pT'í jako s věcí bagatelnÍ bez právního účinku. Neboť ze zákooa nelze ni
l: terak vyčísti, že 'by spory o námitkách proti výpovědi považovány byly 
za dl"lležitější, než-li spory ze smluv nájemllÍch a pachtovních, jež se zaha
jují žalobcem a v nichž oce~lěg[ předmětu sporu tak jako ve sporech o jiná 
práva jest beze všeho dopuštěno. Neboť tam. kde z jakéhokoliv důvodu, 
buď pro obtížnost právních otázek, jež se rozřešiti mají, aneb pro závislos t 
rozhodnuti na odborně-technických předpokladech a znalostech, se k hod
notě předmětu sporu nepřihlíží (na pL v §§. 50. odst. 2. a 51. č. 3 až 5 j. n .• 

. 24. ·odst. 1. šek. zák. a v jiných), vytýká to zákon pokaždé zvlášť. Dle toho 
sluší míti za to, že také ve sporech o námitkách proti, výpovědi předmě t 
s poru oceněn býti může a že ocení-li se na obnos 100 K, kromě zvláštních 
ustanovení o řízení ,nájemním a pachtovním užíti jest také ustanovení o ří-

. zení bagatelním, zvláště když jedno nevylúčuje druhé a vedle sebe obstáti 

. moholJ.Pro .. příp,ustnost · platnosti předpisi'! o řízení bagatelním v rozepřích 
'· 1ájell1IlÍch a pachtovních mluví také histoľick~' v~'y,oj, jelikož .. pojaté do 
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§u 4. bagatelního zákona ze dne 27., dubna lti73 Č. 66 ř. z. vyloučeni sporu ' 
nájemních a pachtovních z Hzení bagatelního v civilním řádu soudním jíž 
n.epřichází, což ospravedlňuje závěr, že dle nynějšího stavu právního llenl 
závady, aby zvláštních ustanovení .0 řízení bagatelním užito bylo i v ří
zení , nájemním a pachtovním. Arciť jest řízení nájemní a pacdovní I·í·zením 
zvláštním, upraveným ve zvláštním oddílu civilního řádu soudního. To · 
'l5ak není IlJa zúvadu tomu. aby vedle zvláštních ustanovení o řízeJ1Í ná
jemním a pachtovním nemohlo býti používáno i ustanovení o řízení ha~ta
lelním, ježto - jak bylo již řečem), oboje ustanovení se navzájem nevy
lučuj.í a vedlo sebe ,obstáti m)llou. Tak z.ajisté nevylučuje ustanovení~. 575. 
c. ř. s. o zkrácen~rch lh~ltách v řízení nájemním ~ pachtovním předpis §. 502. 
odst. 2. c. ř. s., že ve věcech bagatelních není dopuštěn další pořad opraY
ných prostředktl proti rozhodnutí soudu odvolacího . 

.Je-Ji však tomu tak, pak není vznesené tuto dovolání podle ~. 502. 
odst. 2. c. ř. s. dopuštěno a bylo je ihned odmítnouti, aniž bylo lze obírati 
se otázkou, bylo-Ií odvolání přípus.tno a rozhodnutí' odvolacího soudu sprá\' 
no. Neboť zákonodárce dal tím, že v §§. 501.. 502. a 517. c. ř. s. připustil 
pořad opravných prostředkír proti rozhodnutí prvé stoJice, byť zplhobem 
obmezeným, že však pořad ten proti rozhodnutí soudu odvolacího naprosto 
vyloučil, úejmě na srozuměnou, že ve věcech bagatelních rozsuzují pouze 
dvě stolice, že tudíž druhá stolice rozsuzuje s lwnečnou platností a nezmě
nitelně, i že proto její rozhodnutí na každ~r zptlsob zůstav2jí v platJ1@sti .. 
bez ohledu na to, js,o.u-li správná čili nic, či jsou-ii dokonce zmatečnÍ. 

Vznesené dovolání bylo tedy odmítnouti. 
V~r rok o náklad třetí stolice odpadá, jelikož zvítězivší strana žádl1~-cll 

neúčtovala. 
(Nejv. so-ud v P.raze, dne 30. ledna 1919, Rv II 12 /J9/]') 

A. I(. 

Přehled rozhodnutí nejvyšší~o, správního a říšského soudu 
v jiných časopisech uveřejněných: 

Právník = P. - Právnické Rozhledy = P. R. - Allg. osterr. Oericl1ts 
zeitung = O. Z. - Juristische Blatter = J. B. '- Oerichtshal1e = O. H. -
Notariatszeitung: ~ N. Z. - Jud. Supp!. = Judizielle Supplemente. - Pří
loha k min. věstníku = off. - Osterreichisches Zentralblatt fur die .iuri
stische Pr:.1xis -= Z. BI. - Usterreichische Zeitschrift fUr Strafrecht = Z. 
Str. - Evidenzbla.tt filr osterreichische Oesetzgebung Ilnd Rechtsprechu-ng 
= E. Bl. - Eisenb. R. = Osterreichis.che Zeitschrift fiir Eisellbahnrecht. -
ZPl". = Zprávy spolku českých advokátll v král. Ceském v Praze. - Při
pojená čísla znamenají ročník a stránku příst. časop., u min. věstn. běžná 
čísla rozhodnutí a II E. Bl. ročník a číslo sešitu. - m. n. = minist. nařízení; 
L = říšský zákonník číslo; z. = zemský zákonník číslo; v. = věstník min. 
spravedlnosti číslo; letopočty z tohoto a minulého století , uveden:)" jsou 

dvěma posledními ciframi arab., měsíce pak ciframi římskými. 

Nejvyšší soud. 
Ve věcech civilních. 

I 

Z práva &bčanského. 
§§ 62., 9-t., 99. obč. z. Překážku manželství ))stávajícího sňatku« dluž

ilO z moci úredllÍ vyšetřiti. Strany nestíhá tu formálni bT-ímě prilvodnÍ. íti 
IV 18. Rv II 187/ 1R; Z. B. 18: 737. 

§'§ 91., 1264. obč. z. Manželce bez viIlY rozvedené pi-ísluší slušná vfl-
živa bez Ghledu na Její poměry majetkové nebo výdělečné. 6 II 17. R\' Tl 
.311.1 / 17; -off.18-15. 
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§ 91. obč< z. Zv~'še llí alimcntCt sm írem sta novených může býti to liko 
pořadem práva provedeno. 29 r 18, R 111 12/ 18; N. Z. 18: 257. 

,§ 107. obč. z. Jaké následky má, nedosta.v í-li se žalobce k jednomu 
smiřovacímu jednání o žalobě na rnzvod od s to lu a lo že? 25 Y 18, R II 
208/18; P. 18: 372. 

§ 109. obě. z. Opustil-Ii man žel po vádě s tchýní, je ž ho obv i ňoval a 
ze zpronevě ry, domáonost své manže lky, ihned však prohlásil, že s man
želkou chce žíti, avšak ve svém bytě, nelze mluviti o z lomyslném opuštěni 
jako dllvodu rozvodu dle §. 109. ob č. z. ]6 lY ]8, R v II 160/18; Z. B. 
lS : 738. 

§ 115. obč. z. .l ak dlu žno prokázati nepřekonatelný odpcr? Po r dt'tkaz 
nepřekonatelného odpo ru není záva žné, že druhý manžel své svolení k roz
luce m anže lství vz::tl dodatečn ě zpět. 28 Y IS, Rv II 243118; Z. B. 18: 739. 

,§ 159. (n. zn.) obě. z. Popírati manže lský plhod sviU mtlŽe dít ě, je-li 
pobyt man žela jeho matky ji ž v době narození trvale neznámý. · 14 V J 8, 
Rv VI 57/18; Z. B. 18: 745. 

§ 159, a § 272. obě. z. LhMa k popírání pt"lvodu manžels.kého dítěte 
nezletilými d.ědici zemře lého mallžela, kteří jsou zastoupeni s.vou matkou 
jako poručnicí, počíná teprve ustanovením kollisního opatrovníka pro n ě. 
4 Vl 18, Rv Vl 77118; z. B. 18: 746. 

§!§ 380., 425., 1017. obč. z. Mandatář nabývá bezprostředn ě v lastnictví 
k věcem zmocněncem za jeh o pení zc nabytým. ]2 VI 17, Rv I ]63/17; Z. 
B. 18: 748. 

§:§ 427., 428., 1048.-1051., 1064., 1435. obč. z. Poukázal-li schovatel, 
aby předmět II jiné osoby us.chovaný by l kupci vydán, má kupec nárok na 
vrácení trhové ceny, bylo-li zbo ží mezi tím úředně zabaveno. 9 VII .18, Rv 
1275/18; Z. B. 18: 87l. 

§ 440. obč. z. Kolli se mezi nabytím naturálním a tabulárním: Toto 
jest bez účinku, nebylo-Ii v dobré víře. 20 lIr 17, Rv VI 32117; Z. B. 
18: 873. 

l§,§ 469., 1369. obč. z. a § Sl. kn. z. Smí-li hypo tekární dlužník, jenž 
nabyl prvé z pohledávek za ji š t ěn ~' ch podzástavním právem, jež na hypote
ká rní pohledávce vězí a ji převyšují , pozděj šího podzástavního věřitele ža
lovati, aby svoll l k výmazu hYIPotéky ? 20 XI 17, Rv I 451/17; Z. B. 18: 874. 

l§ 469. obč. z. Viz mzh. při '§§. 1394 .. 1442. obč. z. níže. 
§! 476. Č. 11. obč. z. Zdvihnutí tašek ve střeše nezakládá pojem vy

hlídky. 23 X 17, Rv II 385/ 17; P. 18: 337. 
§§ 547., 811. obč. z. Jediný k pozůstalosti přihlášený dědic jest pasivně 

legitimován k vlastnické ža lobě ohledn ě věci v poztlstaJosti isoucí. 12 VI ]7, 
r~v I 168/ 17 ; Z. B. 18: 7-+8. 

§ 580. obč. z. Testament podepsaný toliko zn:::.mením ruky osoby pís
ma znalé, jež však psáti nemMe, jest platn)'r. 20 XI J 7, Rv II 418: 17; Z. 
B. 18: 749. 

§ 613. obč. z. Poměr mezi dědicem a poddědicem. Jest právo spojené s 
drženÍlTí akcií na nově vydávané akcie výnos em těchto, nebo patří ke ka
pitálu? 16 IV 18, R I 93/18; Z. B. 18: 877. 

§ 812. obč. z. Kdo jako věřitel , legatář ncbo ne,pominutelný dědic či~ 
niti chce nárok na oddě l e ní pozl"tstalosti, musí se nezbytně legitimovati. 14 
VI 16, R I 228/16; Z. B. 18: 749. 

- Nepominutelný dědic jest legitimován k návrhu na oddělení ]mel1l 
pozůstalostního i před sepsáním in ventáře. 16 X 17; R V 176/ 17; Z. B. 
18: 749. 

-- Oddělení poztlstalosti za příčinou zaj i štění výživného pro neman
želské dítě posud nesplatného. 8 I 18, R J 338/17; N. Z. 18: 249. 

- Příspěvek k ustanovení tomuto. Separaci jmělú pozůsta.losního lze 
povoliti , i když dědic k pozůsta l osti . přihlášený' nemá žádného vlastní ho 
jmění. 12 II 18, R II 41/18; P. 18: 373. 

6 
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§ 822. {no zn.) obč. Z. a § 526. c. ř. S. Za jak~'ch předpokladil lze vésti 
exekuci vllči .dědici před odevzdáním pozllstalosti na předměty, jež mu dě
uic tvím připadly? V rekursním řízení nelze vzíti zřetel na 110vé okolnosti 
a dll kazy. 5 JI] 18, R II 71 / 18; Z. B. 18: 750. 

§§ 878. (879. n. zn.), 916. obč. Z. Jak~- soukromoprávl1í účinek jeví zú
kaz dal1~r úřadem živnostenským. zakazující propachtování kina? SmloU\' ~l 
~ polečenská, jež by zastírab propachtování to. jest neplatná. 11 IV ]7, Rv I 
148/ ]7 ; Z. B. ]3 : 87í. 

:§§ 878., 879. (n. zn.) obč. Z. Kupující nemá nároku na náhradu škody 
pro nedodání zboží Z3. yyšší než předepsané ceny mu prodaného, i když 
prodávající je dále za vyšší cenu prO'dal. ]9 III 18. Ry II 128/18; Z. B. 18: 
í51; Jl VI 18, Rv 1259/ 18; Z. B. 18: 752. 

§ 908. obč. z. Viz rozhod. při čl. 356. obch. z. ní že. 
§ 919. obč. z. Výměnkář .může, je-li povinnSr v ' prodlení. s dávkamI 

- vým ěnkařskými, ihned žádati jich hodnotu. 8 V 17, Rv II 17] / 17; off. ]841; 
Z. B. 18: 879. 

§§ 925., 926., 932. obč. z. Viz rozhod. ph §. 49. Č. 8. j. n. ní ie. 
§ 932. (n. zn.) obč. z. a § 273. c. ř. s. Actio redhibito ria jest jen při 

podstatných vadách neodstranitelných přípustná; jinak má strana volbu 
mezi snížením ceny a opravením, nebo dodáním chybějícího. Ustanoviti 
snížení cel.y dle volného uvážení soudcovského jest přípustllé. 1J VI 18. 
Rv I 261118: Z. B. 18: 760. 

§ 964. obč. z. Zaměstl1aný ručí za jakékoliv zavinění ohledně uschován'í 
a zachování věcí svěřených mu při převzetí práce. 30 VII 18, Rv I 318/18; 
J. B, 18: 421. 

,§§ 10120' 1080., 1200., 1297., 1311. obč. z. a čl. 282., 395. obch. z. Ob
jednávající neručí za škodu ztrátou zásilky mu poštou k vybrání klenotll 
zasla'né. když ji dl e příkazu v r'átil tou ž cestou a udav tutéž nižší cenu její, 
za jakéž se 'stalo zaslání jemu. 22 V 18, Rv II 131/ 18; Z. B. 18: 761. .. 

§§ 1012., 1022. obč. Z., čl. 119., 122,. obch. Z., §§ Sl. Č. 4., 54., odst. 2., 
65., odst. 2. konk. ř. Osoba, jež zaiPlatila útraty nemoci společníka, nemá 
nároku na jich náhradu z konkursní podstaty veřejné společnosti. 3 IV ]8, 
Rv I 159/ 18; Z. B. 18: 763. 

§:§ 1090., 1104. obč. z. ' Právní povaha smlouvy, kterou ž vlastník po
zemku přenechává jinému dObývati písek z pozemku svého po určitou dobu 
a za odměnu stanovenou dle doby; nárok na odměnu přestává. byl-li poze
mek úi'adem vOjenským v užívání vzat. 30 IV 18, Rv VI .54118: Z. B. 18: 774, 

§ 1151. obč. z. Smlouva zprostředkovatelská jest smlouvou sui gene
ris, nikoliv smlouvou námezdní. - Analogie dle 8,. 7. obč. z. 23 VI 18, Rv 
JI 286/18; P. 18: 423. 

§ 1156. obč. z. Vymáhání nároku za zprostředkování obchodu dodáv
kového »dle dodání a zaplacení ceny kupnÍ«, byla-li dodávka provedena a 
cena se stala splat,nou, není v cestě. poshověl-li dodávající dobrovolně pla
cení ceny. 21 XII 15, Rv VII 708/15; Z. B. 18: 782. 

§I 1170. a. obč. z. Tak zvané »vícepráce« a třetí dílčí novela. - § 1170, 
a. obč. z. zasahuje i poměry před 1. lednem 19]7 založené. 13 XI 17, Rv II 
416/ 17; P. 18: 370. 

§ 1264. obč. z. adv. dekr. 4. V. 41, sb .z. s. 531. Předpoklad PľO při
znání nároku na výživné manželce rozvedené z její viny; odkázání nároku 
toho nepľaejudikuje pozdějšímu jeho uplatňování. 30 V 17. Rv I ]94/17; 
Z. B. 18: 786. ' 

§§ 1293., 1297., 1304. obč. z. POjem »ušlého« zisku. Rozsudek, lderýmž 
byl nárok na náhradu škody pro spoluvinu poškozeného jen částečně při
řknut, vadí nárokům náhradním za další škody z téhož zaviněni. 27 III 18:. 
"Rv II 139/ 18; Z. B. 18: 78"}. 

§ 1295. (n. zn.) obč. z. Povinnos,t k náhradě škody ' z nesprávného 

, 
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oznámellí uéiněného ve z lém Illllyslu na z6.1da.dě sdělení , jež nebylo Ha. 
právllost dúle zkoumáno. 26 II J8, Rv Ir 58/ 18; Z .. B. 18: 789. 

§§l 1313., 1315. obč. z. Ručení za zavinění neschopného pomocníka. Za 
jakých podmínek lze míti za to, že jest tu pomocník llesch opn~r ? 16 lV 1 , 
Rv JI 166/ J8; Z. B. 18: 795. 

§§ 1394., 1442. a 469. obč. z. Cessionáři dobré víry, jcmuž knihovllÍ 
pohledávka byla odstoupena, nemll že bj'rti namítáno placeni pi-edccssi dluž
níkem hYDothekárním konané, avšak z knih pozemkových nikoliv zřejmé, 
<l ni tehdJ'; bylo-li pro odstoupenou pohledávku ptlvouně exekuční právo 
zástavní nabyto Cl v knihách zapsáno. 30 V 17, Rv II 2]5117; off. 1 ~ 51. 

Autol11. zák. ~9. VIII. 08, ř. 162), § 2. Ani největší neopatrnost c hod
cova nezbavuie r-ídiče si lostroje povinnosti, aby vynalož il vse, aby nehodě 
hy lo zabráněno. Vzejde-li hdičí překážka ve vo ln ém rozhledu, musi rych
lost d::lllým okolnostem phzpllsobiti. 9 X ] 7, Rv II 368/ 17; P. 18 : 301. 

Ručení dráhy (zák. 5. III. 69, ř. 27), § 1. Dráha ručí za prosťřcdečn é 
jako bezprostřední ll ásledky úrazu a za všechny druhy tělesného poranění. 
Pro objem ručení Ileni stupelí zavinění směrodat n~' . 2R V 18, Rv VI 70, 71, 
72, 73/ 18; Z. B. 18: 793 a 79-t 

Zák. o ochraně ná!emcII (nař. min. 20. I. , 18, ř. 21), § 7. Vý·povědll i 
dtlvod dle č l. 1. §. 7. Jlař. tohoto je tu i tehdy, když nájemce, lder~' s pla
cením náiemného byl v prodlení , má ji ž zap laceno v době prohlášen i \'~' 
r.;.ovědi. 31 VII 18, R ' n 3-l3118; P. 18 : 29-1. 

. Nař. min. 14. IX. 54, ř. 238, § 10. b. Pokud ručí dd.l1y za š kodu ZPLI
obenou provozem (jisk rami z lokomotivy). 16 vn J8, Rv II ,301 / 18 ; J. B. 

18: 500. 
Cís. nař. 9. VI. 15. ř. 156. §' 1.. odst. 2., ~§ 10., 11., 12. Uplatlínvállí a 

přiznání náhrady Vkocly státu podle §. ]. Cit. n ař. cís. příslušející ne11í vá
záno vydáním trestního rozsudku pro někteo', z trestních čim] tam uvede
ných. - Pojem a vyměření pokuty po rozumu ';. 1. cit. nař. Výklad '~~. 10., 
11. a J2. téhož nařízení. 2 V ]8, R v VII 27/ ]8; J. B. 18 : 516. 

Z práva směnečného, obcbodniho, společenstevního atd. 

Čl. 82. S111. ř. Výzllam dolo žky valutové ve směnce. Co se po ža duj e 
k odi'lvodnění námitky, že va luta neby la přijata? 2 vn 18. R v VI 93/ ]8; 
Z. B. 18 : 800. 

Čl. 282., 395. obch. z. Viz roz h. při S§. 1012., 1080., 1200., 1297., 1311-
dbč. Z. shol a. 

Čl. 347. obch. z. Kup ec, jenž prodal zboží dá le. jest jjOV illen ihned 
(,zJ1ámiti v a.dy ~vým Ilástupcem vyt}'kané. HOjení jeho pomíjí, ll eu či nil-li 
oZ llámeni včas. 30 IV 18, Rv VI .36/ J8: Z. B. 18: 798. 

Cl. 356. obch. z. a § 908. obč. z. Kontra hentu při s ml ouvě kupní dle 
o1'chodllího zákona č inícímu llúrok na vyp lacení dVOjnásobného závdavkll 
dle §. 908. obč. z. n etřeba, abj ' oznámil vo lbu po rozumu . čl. 356. obcll. z. 
:l udělil dodqtečnou Ihľltu. 4 VI Hi, Rv I 229/ J8 ; rep. nál. č. 270; oiť. 1838: 
P. 18: -H6; J. B. 18 : --436. . 

Čl. 357., odst. 3. obch. z. Při vyměření nó.hra.dy škod:r clle čl. 357. 
\}bcll. z. nel11 lUe ve ,"úlce triktll ě ope rováno býti ani pou žitíl1l č l. 357., odst. 
3. obch. z .• ani Hermami v na.řízellÍCh o přeuražování obsažellS·<.:h. 22 V 18. 
Rv VfI[ .36/ 18; .J. B. J8: -Hl3. 

Zák. o společnostech s o. r. (6. III. 06, ř. 58), § 4. Zástupci akciové 
' poJečnosti jest nezbytně tT-eba zv láVtní plné moci, aby veše l do s polečnosti 
~ o. r. 27 III ]8, R II 107/ J8; Z. B. 18 : 796. . 

- § 15. Ph ustanovení jednatele ve ~ll1 10ll Vě společenské netřebJ.. 
aby bylo výslovně uvedeno obmezenÍ na dobu, co bude společníkem . .Test 
přípustné , aby byl společníku za jednatele ustanovenému při slíb en pevn5r 

plat ro č llí ve smlouvě sPo l ečenské. 27 III 18, R JI 105/ 18; J . B. 1 : -18-l, 

6* 
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- § 22. Přípustné jest ust2.l1ovení společenské smlouvy s.polečllosli 
o. r., že jen jeden z jednatelú 'má vésti obchodní knihy, sesta'/ovati bilanci 
<1 o patři ti účet o zisku a ztrátě. 7 V 18. R TI 160/ ]8; N. Z . .18: 259. 

-- PřípUStlé jest II st::l'; I,.. vení společenské smlouvy spo l ečnost i s n. r., 
ž e spo lečník jal-:o jedna,tel fungující obdrŽÍ tantiému z ročního' zisku čistéh o. 
9 VI I 18, R II 226/]8; N. Z. J8, 283. _ 

- :§§ 53., 54. Usnesení Ila zvýšení kmenového kapitálu salllo o sobě 
hez zv láštního usnesení změnj' smlouv:r s polečen ské lz.e zarejs tl'íko vati. 
]8 Vl J8, R III 78/18; Z. B. ]8: 797. 

Pojišťovací řád -(22. XI. 15, ř. 343), § 3. IjJ r a z o v é p o jíš t ě n i. Zá
purné zodpovědění otázkj' v blanketu návrhovém. z da má s~ pojištěllí vzta
-lI ovati i na konání s portu , zejména j'ízeni povozu,/ není dllvodem, aby bylo 
o clepj"eno odškodné za úraz utrpěný při p)'ílěž it ostném řízení povozu. , 22 ) 
:/ 8. Rv V 12/18; Z. B. 18 : 799. 

- § 158. Za jak~r ch předpoklad LI lze míti za to. že úraz utrpěuý při 
j' izelli povozu byl vlastní vinou přivoděn? 22 1 18, Rv V 12/ 18; Z. B. ]8: 799. 

Úrazové pojištění. §I 4í. Členové předs tavenstva společnosti akciové 
n e přináležeií k jiným, v '~. 47. 7:ik. o úrazovém pojištění uvedený m, od pod
nikatele Odlišným osobám, jež neobmezen ě ruči za úrazy jimi při voděné. 
10 vn ]7, Rv JI 183/ ]7; off. 1848. 

Z práva sporného a exekučního. 
§ 1. j. n. Nárok státu na vrácení služehllích po žitkft VOjenského gáž i

" ty omylem přeplacených nutn o uplatllovati řádn )rm p0řadem práva. 6 II 
1'7. R Tl 27/ ]7; off. 1844. 

- Pro -případ bezúčinnosti rozhodčího vý roku dle §§. 78. a 91. mor. 
zá k. honebního ze dne 26. července 1912 Č. 4. z. z. z r. 1914. lze poškoze
J1ému nastoupiti pořadem práva proti tomu. kdo j ost pov inen k náhradě 
skody honbou ", zvěří zpllsobené. 11 VI 18, R v JIl 69/ ]8; rep. nál. Č. 27J ; 
off. ]839 ; J. B. 18 : 452. 

- Erár vojenský a že l ezniční nejsou rltzné osoby prá vni. 2a l obě ces
s io nái" e e rá ru VOjenského proti eráru že lezničnímu pro nárok z dopravy 
zavazad la voje j ~ského s tojí v cestě llepi"Ípustnost pořad1.1 práva. 18 Vl 18 . 
.R Jll 79/ 18; J. B. 18: 468. 

§, 49. č. 8 .. l. n. a §§ 925., 926., 932. obč. z. Spor o vady dobytčete 
jest tll i tehdy , žádá-Ii se náh rada škocly za to, že od onemocnělého doby"t
ČE;te prodaného jiná dobytčata l;upcova o n emocn ě la. 15 V J7, R Tll 45/17; ( 
off. 1850. . 

§§ 66., 68. 1. n. Mění se po\'olállínl osoby kon a ti služby ve válce byd
lištč? ]6 IV 18. R I 9] / ]8; Z. B. 18 : 804. 

:~ 88., odst. 2. j. n. Sudiště z faktur.,!, dl e tohoto ustanovení platí i při 
pohledávkách, jež se uplatňují z obchod]"1 mís tních . 3 vn 17, R I J84/J7; 
off. 18 : ] 847. 

:~§ 226., 235. c. ř. s. Dll"lOd žal,ouy netvoři okolllosti , jež z{),važné jsou 
ke: vzniku práva ža lovati, nýbrž právní poměr. na něm ž se zak ládá nárok 
,žalohnÍ a o kter~r ž opírá žalobce vúči žalovanému svou prosbu žal,obní. -

ahá-Ii žalobce zpět na dllvod žalobní, kterýž dříve nechal padnouti , jest 
tl! změna ž2. Íoby toliko za podmínek §. 235. c. ř. s. přípu stna. 1 VI 17. R 
VI 29/ 17; off. ]840. 

§ 235. c. ř. s. Přípustná jest evehtuelnÍ prosba znějící na pln ě n i inte
rese místo dodávky. 27 Jll 18, R JI J07/ ]8; Z. B. 18: 805, 

:~§ 272., 503. Č. 3. c. ř. s. Nesrovnalost mezi zj i štěním soudce a výro.
kem znalcll není -odporem se s pisy . 18 V 18, R v VI 71118; Z. B. 18: 794. 

~ 273. c. ř. s. Viz rozhod. při §. 932. ob č. z. sho ra_ 
§§ 391., 392. c. ř. s. Dílčí rozsudek o ČClSti pohledávky zažalované jest 

pY'ípus tný i tehdy, když namítaná pohledávka nav zájem neni j eště zralá Je 
lozhod llutí. 9 vn J8, Rv I 282/ ]8; Z. B. J8: 806. 



- 313-

:~ 503. Č. 3. c. ř. s. MylllÝ' skutkový nebo právní dt'lsledek z v}'sledku 
nějakého dúkazLl není odporem se s.pisy. 16 lV J8, Rv TI J66/ J8;· Z. B. 

,18: 795. 
§ 526. c. ř. s. Viz rozh. při §. 822. ( ll. zn.) obč. z. shora. 
§ 575., odst. 3. c. ř. s. účinek ustanovení tohoto nastává i tehdy, by

la -li určena lhůta k vyklizení v soudním smíru. 4 VI 18, R VI 43/ J8; J. B . 
18: 577. 

Čl. VIII. Č. 6., IX. Č. 5. uvoz. zák. k ex. ř.; § 295. ex. ř. Na pohledávky 
ještě nevylikvidované v:lči e ráru nemMe býti vedena ex~kllce. 25 VI 18, 
R r 134/ 18; Z. B. 18: 807. 

Š§ 4. č. 6., 18. Č. 3., 294. a 295. ex. ř. Při exekuci na spořitelní kní~ku 
dle ~. 294. a 29."i. ex. L zabavenou má zakročiti onell soud okresní jako soud 
e\.eK uéi1í, u něhož povinn~! má ve sporl1}'ch věCec h své všeobecné sudiště. 
1.5 V 17. Nd III 35 / J7; off. 1846. 

~ 36. ex. ř. Žalobu po rozumu §. 36, Č. 3. ex. ř. nutno i tehdy II soudu 
I~()uat i. byla-li exekuce povolena na základě titulu exekučního, vzešlého II 

úřadu správního. - Lhostejno jest. zda okolnosti. jež isou předmětem ná
mitek clle §. 36. ex. ř. nastaly před nebo po vzn iku titulu exekučního. 15 V 
17. J~ II J36/ J7; off. ]842. 

~§ 42. Č. 5., 44., 47. ex. ř. Odložení řízení manifestačního pro podání 
zalohy oposičnÍ ' jest llepl·ípustné. 13 Jl 17, R II 43 / 17; Z. B. IR: 809. 

ŠI§ 47., 346. ex. ř. Donutiti Je vyjevovací přísaze jest pl'ípustné i při 
bez ~/ sledllé exekuci na vydání movit5!cl1 věcí. ]] XlI ]7, R I 309 / J7; Z. 
8. J~: 810. . 

~ 54., odst. 2. ex. ř. K vykonatelnosti výrohl rozhodčího jest lIezbytně 
rPeha potvrzení rozhodčích,že výrok jejich lJabyl moci práva. ] 2 III 18, 
R V ~8/ 18; Z. B. J8: 8ll. 

Š 138. ex. ř. Exekllčním soudem ve smvslll §. 138. ex. r. nelli soucL 
jt ll Ž yykonal J]llcen~r vklad práva zástavního, nýbrž soud, j~nž má vykonati 
lIucenOH dražbu. - Podává-Ii se tudí ž žádost o nucenou dražbu nemovitos.ti 
zaps.ané v pozemkové knize sborového soudu pro vykonatelnou pohledáv
ku. pro ni ž jest již na nemovitosti té pravoplatně úízeno zástavní právo, tl 

. soudu exekučního, jest soudem tím okresní soud v sídle dotčeného soudu 
borového. - To platí tím spíše ph exekučních návrzích na základě notář

sk~l ch spisl"! v ~. 3. zák. ze dne 25. července ]871 Č. 71. ř. z. naznačen5rch. 
]] Jl 18, R JI 36/ 18; P. ]8 : 303. 

§ 224 .. ex. ř. a § 14., odst. 2. kn. z. Zadrželé úroky z pohleclávek, které 
byl)- přihlášeny k n ejvyššímu podání \' rámci hypothéky úvěrové, smějí 
b~· ti dle ~. 14. odst. 2. kn. z. jen potud přikázáuy, pokud docházeii úhrady 
y ne.ivyšší sumě úvěrové hypothéky. která byl::t zapsána pro pohledávku a 
po pí'ípadě pro vedlejší závazky. 25 IX 17. R 11 260 / 17; P. 18: 305. 

~ 389. ex. ř. Strana navrhující vydání prozatímního opatření llms.í 
(' znač iti prostJ-edky osvědč')Vací ~ vhodným návrhem pehvati o to. aby 
bez prodlení molIly b:\' ti opatřeny. 20 VI ]8, R VI 47/ 18; J. B. J8: 518. 

- hk dlužno opatřiti osvědčení svědk~r. kteT-í teprve mají b5rti vyslý
' hálli za účelem povolení prozatímního opatření. ] 2 vn 18. R VT 47 / 18: Z. 
B. JK: 8J2. 

Cís. nař. 8. II. 16, ř. 32. P\'ípustná jest exekuce na drahotllí přídavky 
pro pohledávky alimel1tační. 23 VII ]8, R Tl 2-48/ 18; J. B. 18: 485. 

Z řízení nesporného, knihovního, konkursního atd. 

~§' 96., 104. nesp. pat. Byly-li vzneseny vz;íjemně si odporující právní 
I::hoky Je jednotlivým předmětillTI pozůstalostÍ. má poz(lstalostllí s.oudce vy
::-etJ-iti Mžební poměry v clen úmrtí, jakož i zpllsob. jakým se dostaly do 
r L1kou osoby ji~lé a naříditi této vrácení nebo složení pozllstalostních věcí; 
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otázku, komu přísluší vlastnické právo. k iedl1otliv51m. Dředmětllm po zústa--
10 ti, má však řešiti soudce procesní. 6 II 17, R II 3l! 17; P. 18: 296. 

§ 14., odst. 2. kn. z. Viz rozh. ph ~. 138. ex. ř. shora. 
S 51. Itn. z. Viz rozll. Pl-j s§. -469., 1369. obč. z. shora. 
Zák. 25. vn. 71, 5, 75, §' 3. Viz rozh. při §. 22-L ex. ř. shora. 
§ 51. Č. 2. konk. ř. Jednately obchodními v §. 51. Č. 2. konl\. ř . [,yť

denými dlužno rozuměti ty, kteří se zabývají po živnostensku sprostfeclk\J
-v6ním obchodú jako samostatní podnikatelé. - Obmezení II tLlllovené y po
' lední větě ,~, 51. Č. 2. kOlik. ř., nejvýše na 2400 K. platí pro vsechny druhy 
lIárokll v ustanovení tomto vypočtených. Obchodní jednatelé pozívajíprúya 
,·přednostního, přiznaného jim §. 51. 6. 2. konk. ř., jen II takov~rch pohledá
vek za provisi a hotová vydállí, jež jim povstala z jich činnosti služebnl Yé 

vnitřním normálním podniku obchodním kndatáfové. - Při zařaZCl1l po
hledávek zaměstmlllcú kridatářových do prvé třídy nerozhoduje. hly po
hledávky ty povstalj' nebo splatilými se staly, n5'brž kdy byly služby ko
nány. II IV 17, Rv Ir 126117; off. 1843. 

s 166., odst. 2. konk. ř. Věřitel konkursní, jonž navrboval za hújení 
konkursu, je1lž pak po rozumu ~. 166. odst. 2. konk. ř. byl zrušen, 11ebo proti 
jeho zrušení vznesl s výsledkem stížnost, neručí za útratj' vzešlé sprá \ 'CI 

konk ursní podstaty. J 7 JII 17, Rv lX .36117; off. 1849. 

Ve věcech trestních. 

Z trestního práva hmotného. 

-§§ 2.~ lit. g~ 46.~ lit. i tr. z. a § 281. Č. 9. a, b tr. ř. Vymezení neodola-· 
tehlého donucení od polehčující okolnosti nouze. Odepírání výroku so ud
covskému z d.{lvodu zmatečnosti ~. 281. Č. 9. a, b tr. ř. 25 Ir 18, Kr I 7';1 1 J i ; 
off. -4503. 

§§ 5., 9., 14-1. tr. z. Těhotná, jež žádala bez -výsledku od jillé osob~- . 
aby jí opatřila prostředky k vyhnání plodu, jest trestná dle §§. 5., Ý .. 1-14 . 
tr. z. 20 XI 17, K r VII 50/17; off. 4482. 

§§ 8., 197., 199. lit. d tr. z. K otázce l1ezptlsobilosti prostředku pÍ'i po
kusu podvodu paděl:í111l11 listin. 5 III 18, Kr V 313/ 17; off. 4509. 

§ 81. tr. z. Pojem »nebczpečného ( vyhrožování v .§. 81. tr. z. dlužnc: 
iako v jill~'ch případech tohoto prostředku (.~§ 125., 130., 174. I., b,190. t l'. 
z.) posuzovati podle všeobecného ustanovení pOjmového S. 98. tr- z. Ou
vratitelnost podniknutého útoku za úč~lem zpllsobenÍ t~lesllého zla pohro
zeného použitím tělesné moci. nevylučuje nebezpečnost vyh rožovállí. Iake: 
v pI-ípadě nebezpečného vyhrozování podmiňuje odpor se zbrani YYŠ~l 
sazbu trestní s.. 82. tr. z . .311 XI 17, Kr II 274/17; o'ff. -!478. 

- zák. 1. V. 96 Č. 53. z. z. pro Moravu a zák. 16. Vl. 72, ř. 84. \' oh-
'odu platnosti zákOl~a ze dne 1. května L896 Č. 53. z. z. neztrácí pro ochranu 
zemědělství dle zákona ze dne ] 6. června 18'72 Č. 84. ř. z. ustanoven~- Ll do 
přísahy vzat5r hajný práv veřejné stráže ani změnou v oso]-Jě zaměst11C1-
vatcle, ~Jli ustanovením pro jiný obvod och ranIl}'. Vymezel1í krádde le.lll 
trávj' od pouhého pychu lesního. 1 II 18, Kr III 178/ 17; ofL 4500. 

-§ 93. tr. z. Ke skutkové podstatě neoprávněného obmezení O:iUDlli 

svobody §. 93. tr. z. POjem svél11ocného uzavřeni předpokládá poměr moc
ný, jímž se stává uzavření vážným. .5 III 18, Kr VI 9/ 18; oH. 4.510. 

S. 174., n. lit. a tr. z. Společenství při krádeži jest tu, když se zúčast ll í 
na krádeži nedospčlec přes JO let star~' . 19 I 18, Kr TI 227117; off. -1-:1.9U .. 

§§ 185., 196. a 214. tr. z. Ohraničení podílnictví (§§ 185., 196. tl'. z.) 
v(lči nadržování dle §. 214. tl'. z. POjem »ukrývá'ni« dlužno pro \' 'echlla 
místa trestního zákona, kde přichází, stejně vykládati. Podílnictví při krú
deži není vyloučeno, bylo- li POhl1l1tkoll ukr~' vúJlí ukraclené -věci, 'aby hj'ly 
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Latakll:: k vyzrazení zločinu nebo pach:ltele s louž ící pMahy. Umysl, aby 
byl:y ukr5'váním ukradené věci stopy krádeže l)llchatelem sl18.d spáchané 
odst raněnY' . Vymezení obou přípaMl ~. 186. tr. z. 2 1 18, Kr vn 156/]7; 
oH. -H94. 

§ 186. tr. z. Zle č in podíLliciví při krádeži převedením na sebe a ulu)r
y:íním zboží z vydrancovaného obchodu lidem, jež ve značné vzdálenosti 
od vy drancovaného obchodu leželo na silnici . 8 II 18. Kr II 348/ 17; off. 4496. 

~§ 197., 200. tr. z. Podvo.d spáchaný vdovou vylákállím VýŽiVd1 éllO pro 
it:jí Llěti z dřívějšího man želství v pT-ípadě konkubinátu s vojákem ke ko
nání s lu žeb ve véÍ. lce povolaným. 29 Xl 17, Kr IV 160/ 17; off. 4488. 

§I 199. lit. d tl'. z. Podvod spáchaný zfalšováním poukázky na bram- , 
bor :\" vydané od llhldoVllY pro opatřování potravin, opatřené pečetí tohoto 
a pfedlože:lím jí městskému zřízenci. jemuž vydávání brambor bylo svě
í-eno, aby za ul ožen}' menšímu množství poukázanému odpovídající peníz 
r.epř ís!ušející větš í množs tví brambor bylo dodán o. Byl::t-li poukázka vy
stavitelem podepsána, není rozhodJ1é. 26 I ] 8, K r JI 323117; oH. 4487. 

- Není tu skutkové podstaty zločinu podvo du padě láníé veřejn é listl
ll :V. nedostávalo-li se zhotovené listin ě jednoho z podstatných požadavkll. 
] JI ]8, Kr VII 63117; off. 4502. 

- Podvod spáchaný zfalšováním moučenky, aby dosaženo byio ne
pÍ"Íslušejícího většího přídělu mouky; nerozhodná jest okolno'st, že zfalšo
"Vání lll oučenky samo by bylo nepřivodilo zamýšlenir výsledek. 11 III. 
1(r r --126/]7; off. 4505. 

- a !§ 67. zák. bran. plynutí obcházení branné povinnosti lstiv5rmi 
r ejd:)' (§ 67. bran . z.) a podvodu (§ J99. d tr. z.) v jeden čin. 5 III 18, Kr 
V 313/]7; off. 4509. 

§§ 373., 335. tr. z. Přeč in dle t ěchto ustanovenÍ. Příčinná souvislost 
mezi činem a výsledkem se nepřerušuje, přistupuje-li k tomu zavinění oso
by jiné. Výstraha, aby se na nabitou pušku nesahalo, nevylučuje nedbalost 
ohža lovaného. 1 II 18, Kr VII .58/ 18; off. 4501. , 

§ 482. tr. z. Není tu skutko'vé podstaty tohoto činu. zdráhá-li se kupec 
zaplatiti cenu živnostníkem požadovanou, není-li zřejmě upřílišněna. 26 II 
]8. Kr JIl 4] / ]8; off. 4504. 

§ 491. ·tr. z'. POjem posmívánÍ. DiU(;;~z pravdy dle §. 490. tr. z., nebo' 
dle ~. 49]. tr. z .. dle toho, stalo-li se posmívání uváděním nebo bez uvádění 
určit~'cb okolností. Vyjádření »já vámi pohrclám« obsahuje, neuvádějíc tlr
éitých okolností, předhlhku opovržitelných vlastností neb opovržitelného 
smýšle l]í po rozumu §. 491. tr. z. - Skutečnosti soukromého nebo rodin
lléJJO života (§ 489. tr. z.). Příoustnost důkazu pravdy v případě. že pa-
'hatel byl zvláštními okolnostmi nucen lívésti takové skutečllosti ve zná

most. II XII 17. Kr I 346/17; oH. 4484. 
Zák. 6. III. 06, ř. 58, § 122. Č. 1. Pfečinu dle tohoto ustanovení se do

pouští, kdo nepravdivě udává 2aplacení kmenových vkladú v hotovosti 
(~§ 9. č . ]. a 10. tohoto z.). stalo-Ji se volacení jen dle udání převedením 
(~ 319. obč. z.) z dobropisu u banky v~lučílě na jméno společníka znějícího. 
- úmyslnost §. 122. cit. z. předpokládaná vztahuje se jen 'na nepravdivost 
udání; schopnost ldamati o stavu majetkll společnosti tvoří jen čistě ob 
jektivní požadavek skutkové podstaty. ' 9 XI 17, Kr l' 199/ 17; off. 4489 . 

. ' Zák. 11 I 97, ř. 30, § 97. (pat. zák.). Účinek výhradní licence jest v pří
padě nastalého záp isu do rejstříku patentního, že licencovaný nastupuje jako 
právní nástupce maiitele patentu na jeho místo; přísluší mu tedy žaloba na 
l1 znání práva, na pominutí dalšího vsahovánÍ, na odškodnění neb obohacení. 
- Ochraně práv licenčních německé firmy proti t.uzemci llepřekáží z di'l
vodu retorse (cís. naL 16. X. 14, ř. 289, a nař. min. 22. X. 14, ř. 291, a 16. 
VIII. 16, ř. 258), že se zavázala před válkou k plaHlm z výnosu patentu a11-
.-:-Hckému ;,majiteli patentu. 26 XI 17, Kr I 184/17; off. 4491. 
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: Zák. o potraviuách. §I ll. č. 1. a o vině § 8. č. 1. .Vym·ezení pod VOdll 
a padělání vína dle cit. ustanovení. Dl"lkaz úmyslu při pokusu sváděni. 7 lIT 
18,' Kr VI ]76/]7; off. 4494. 

- ,~ 12. Vymezení povinnosti obchodníka, aby podrobil mléko, jel v e 
své živnosti prodává, zkoušce měřičem. 26 II 18, Kr III čJ. 18; off. -:1.50-1. 

Zák. 1. V. 96 č. 53. z. z. pro M.oravu. Viz rozh. ph §. 8], tr. z. sl10ra. 
Zák. 16. VI. 72, ř. 84. Viz rozh. při §. 81. tl'. z. shora. 

Z řízení trestního. 

§ 281. č. 9. a, b tr. ř. Viz rozh. při §§: '2. lit. g a -:1.6. lit. f tr. z. shora. 
:§§\ 295., 477. tr. ř. Odvolací soud nesmí na odvolání obžalovaného dn 

výroku o trestu ani v přípa.Qě snížení trestu uznati na trest vedlejší. n0 
který soudce prvý neuzna l. 15 T 18, Kr 1 496117; off. 4486. 

Zprávy spolkové. 
Naši Jednoty došel přípis ministerstva spravedlnosti, jejž pro jeho 

důležitost doslovn~ otiskujeme. Zní: 
»Ministerstvo spravedlnosti počíná s pracemi k úpravě justičních záko 11 LI·· 

československého státu. Vedeno jsouc snahou, aby nové zákony jeho odpo ví
daly velké době a moderním názorům, jakož i vlastním poměrům a potřebáR1 
státu a obyvatelstva, a aby - byvše co nejdokonaleji vypracovány - svědčil y 
v každém směru o vyspělosti státu a jeho správy, a jsouc si vědomo, že toho 
dosíci lze jen s přispěním jak právníkll theoreticky a prakticky vzdělaných, tak 
i širšíc~ vrstev, uvítá s povděkem jakýkoliv podnět a přispění k tomu směřuFcí. 

Zádá tudíž zvláště j ' ct. sbor a pány členy, aby dle nabytých zkušeností 
činili vhodné návrhy, zejména, mají-Ii některé justiční zákony v celku nebo 
s pouhými zm'ěnami a opravami v platnosti zachovány býti, či doporučovalo-Ii 
by se celkové přepracování a které změny v kterých zákonech. Pomýšlí se po
stupně veškery justiční zákony podrobiti přehlídce a přepracován í a je vyhla
šovati v plném znění, odstraniti se má odkazování na předpisy ponechané- ' 
nedotčenými a doplnění jich jen změnami s novými předpisy. 

Návrhy buďtež roztříděny, pokud možno, dle jednotlivých materií (jako 
právo občanské, obchodní, trestní, hmotné a procesní atd.). Z asílány buďtež, 
m ožno-li, souborně i přímo ministerstvu. - Vítány budou zejména konkretn í 
návrhy jednotlivých zákonných ustanovenÍ. 

Až pak jednotlivé osnovy budou vypracovány, zašle je dříve , než záko
nodárnému sboru budou předloženy, k posouzení a vyžádá si odborného po -
sudku a pokud se týče i určitých návrhů. " . 

Vzhledem na tento přípis a z podnětu p ~ v. r. B o u bel y usnesla s€ 
řádná valná hromada dne 13. února 1919 (podrobná zpráva o ní bude v l. čís . 
nového ročníku) na utvoření tří sekcí : vei'eino-pl'cívní, t1"cs. tně-p,"ávní, SOU!c1"O?M 

p 't'lÍvní . Jejich úkolem bude zpracovávati patřičné právní materie. Jednota pro to 
vyzývá veškery české právníky, aby se přihlašovali za členy těchto sekcí nebo 
alespoň zasí ťaJi různé návrhy legislatorní na výbor nlší Jednoty . (Adresa: 
Brno, juštiční palác, presidium. 

Posmrtná vzpomínka. Dn e 21. říjlla m. r. skon al na zán ě t plic milý 
é len naší Jednoty, soudce .Jo~ef K r a t och v í I a. v e věku 33 let - ien
n ěkolik měsÍclJ po jmenování soudcem a t ěsn ě před založením v lastníh o 
rodinného krbu , na něj ž se tolik t ěšil. Cest jeho PCll115.tce! 

IpraYil redilk(e. Obsah (elého rolníku 1918 bude při
pOjen příštímu lislu. 

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




