vy zákona, navržené úřednickou vládou v r. 1926, v níž, jak výše
zmíněnO', byla sloučena ustanovení o ochr'aně nájemníků s norm,a mi o podpoře stavebníhO' ruchu. J ež,to z různých důvodů nebylo lze vydati zákOln O' O'chr;aně nájemníků na dobu delší 1 rOlku,
stanoví se stejně krátká doba účinnO'sti i pro zákon o stavebním
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Druhýnl, velnli častýnl dŮVO'de111 k výpovědi z bytu chrázál{:one'fll z 28. III. 1928, čís . 44 Sb. z. a n., jest OIkOlInost, že nájemník byl odsouzen:
A. prO' trestný čin, stíhatelný z lířední nloci a s,p áchaný
jÍlu na pronajímJruteli nebO' jeho cho.ti v domě bydlící, nebO'
B. prO' trestný čin proti bezpečnosti cti, spáchaný na těchto
osobáeh zlým na.kládánÍln, anebo. konečně
C. pro trestn~T čin proti cizímu majetku, spáchaný na obyvatelích dO'mu.
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Slovelll n á j e m n í k nlíní tu zákon přesně toho, kdo. je
sluluvní stranou. Jena s,nadě, že jím mohou býti
jako spolunájenluíci dospělé děti nebo manželka nájemníkova
a že pak O' nich rozhO'dně platí stejné předpisy" jaké uvedeme
níže O' ná j elnníkovi. Ro:zhodně však jím není ve smyslu zákona ten, kdO' na! př. odvádí (platí) činži. V praktickém živOltě
se totiž vehni častO' přihází, že tohoto ÚkDlu (placení) se za
příliš zalněstnanéhO' nájelnníka podujíma jehO' lnanželka, třebas
:s:3Jma neHÍ pi'ímO' kontrahentkou. Prorf:O' také nebude stačiti 'k výpovědi pO'dle právě ,komentO'V,a[l,ého důvodú O'dsouzení jen manželky nebO' dětí nebO' jiných tp'říslušníkíl dOlnácnosti nájemníkovy (Z-II., str. 56; Z-III., čís. 97), jak to výslovně p6pouští,
()Yšem za okO'lností i dúvodů jiných šestý dúvod výpovědní v cit.
skutečně

zákoně.

N a otázku, zda výpověď podle tohoto 2. dů.vodu zák. působí
také proti pod n á je m n í k a v i, dlufulo odvětiti kladně, neboť podnájemník jest oproti hlavnímu rnájemnikovi kontrahootenl, nájenlníkem ve srnyslu cit. zák. (Z-III., čís. 96). N~ závadu
není, že nestojí v llájelnním poměru s pronajhnatclem, nebof
t 'cntO', vyskytne-li s.e tu případ odsouzení, jaké má na mysli
zákDn, najde vždy dO'Sti prOlstředků, aby pohnul nájemníka ke
kroku, jaký by InH v obdobném případě prO'ti němu sám to jest k výpovědi O'dsouzeného pOldnájemníka.
DalekO' závažnější bude otázka, zda výpO'věď, povolená proti
provinivšímu se a také skutečně odsouzenému nájemníkovi účin-
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kuje i proti jeho nevirnné rodině, ,k terá není s íp1~onajÍmatelem
v snlluvnÍIn poměru. Cit. zákon otá\Zku tuto neřeší. Budou zde
proto rozhodnýlni ustanovení obč-nnského práva, dle nichž o b a
I1l a n žel é (s rodinou)
tvoří vůči pro11.rujímateli jednotného
kontrahenta a jsou z nájemního pOlněru, který ohledně téhož
celého společně najatého přednlětu tvoří jediný Iru nedílný celek,.
zavázáni solidárně . (Rv 1. 1430/23 ze 17. X. 1923, u ZIJ., č . 35 .a Z-UL, čís. 60.) V dús.1edku toho~1O bude míti také
v)T pověď účinJlllost .i proti lualf1,ž elce a rodině vypově:ze:ného nájemníka právě truk, j'a ko kdyby šlo o s\polun á jelllníky , u nichž
už tato solidarita plyne z nedílného ruče:ní spOIlunájem.níků a
z nedílnosti sm[ouvy nájelnní (Z-lIL, č. 60 in f., a idem, č. 101).
O d s o u z oe ním rozumí se tu už právoplatné rozhodnuti
trestního soudú v době, kdy byl návrh na výpověď u soudu
podán. Forma o.dsouzeli.ía zpúsob trestu, příp. jehO' podmíněný
odklad není ro,z hodn)Tm (Z-lIL, str. 118). Tak na př. rO'zsudkový záznam, zavedený u na:šich soudú na základě ~ 541 uh.
tr. řádu. v(' ,změní novelv z 18. XII . 1919 Č . 1 Sb. zák. a n.
na rok i 920 v lPřípl adě doznáníobž.alovaného, je postačujícím
dúkazelll o právoplatném odsouzen!Í (Z-TI ., Č . 63 in f .). Stejně
tak bude neDozhodným, kteTá soudní vrchnost vynesla právoplatn)r odsuzující rozsudelk, což · je dúležité zvláště zde na SlO'vensku, kde část nlenšÍch lTIajetkov)Tch deliktl'i (přestupky) a
pořádkové delikty taklřka napohíd přikázáhy jlsou" do kompetence soudú pO'licejních (u policejních ředitelstev, Ikapitall1átů
a okresních ú,řl3Jdů) .
V každém p'řípadě bude nutno, aby odsouzení bylO' pľávů 
platné a ruby se stalo prO' čin trestní. Pro kteľé, zákO'n taxativně
nevypočítává . Uvádí je jenOlTI co do druhu a dělí na Hi kategorie. Na trestní čilIlY
a) proti bezpečnosti života,
b) proti bezpečll10sti cti a
c) pro.ti be'zpeč,uO'sti llllajetku .
•V podrobnostech jsme odkázáni na trestní zákon . Přichá
zejí protO' v úVla hu jaků tr estní činy oficiosl11í zejlnéna delikty,
uvedené v těchtO' hlavách slovenského tľest. zákona: XX . hLava
(o poškození na těle), XXII. (o pOTušení ŮI~obní svobody) , XXVI.
(o krádeži), XX,V II. (o loupeži), XXVIII. (o zpronevěře), XXIX.
(O' be'z právném přivlastnění si cizího lllajertku), XXXVII. (o žháJř
ství) a j. m.n ., zejména přestupek ipodle § 41 sl. tľ . z. přestp.
O' nebezpečnéln vyhrožová!nÍ. Všecky tyto delikty, uvedené je·
nOlll příkladnl!O', jsou už O'd původu oficiols ními, anebo se jimi
stanO'u, byl-li poškO'zenÝlTI učiněn v t'01ll směru příslušný ná,vTh.
N ezbytnÝlll jej~ch předpokl3Jdem je, aby se jich dopustil
nájenlnik na pranajin~ateli nebo jeho choti v domě bydlící.
Poněvadž slov »5 ním « (= bydlíd) zákon neuvádí, dlužno rO'zuměti pod V)Trazy »lProll1ajímatel « ~ »jehO' choť«, že buď
.
prouajhnatelem je nl u Ž a jeho choť v domě bydlící že je
jeho lnanželk.a, nebo obráceně, anebo konečně, že
prornajímatelem jsou s p 0.1 u v 1,3'·s t II í c i-sourozenci, na př .
bratr a sestra 3J jeho (její) chůť v dO'nlě bydlící.

Eventualit mť1Že býti tedy několik, ale povždy této ochrany
dojde jen skutečný, kontrahující pronra,jímatel, a jehO' ChO'ť jen
potud, pokud bydlí v domě (rozumí se ze souvislO's.ti, že v témze
·domě, co vypovídall1Ý nájemník). Jedinou v)Tjinlkou, .l ak ~nter 
Ipretuje ve svém rozhodnutí kr:a jský soud plzeňský z 3. XII.
1924 Č. 665 (Z-lL, čís. rozhod. 64), z tohotO' výpovědního před
pO'kladu, že choť bydlí v domě, j e s t, že n.ebydlící ChO'ť je
spoll uvlastníkeln a teda i spolupronajhnatelenl. Výkl,atd tento je
logický a p6léhavý, neboť z ducha! zák. plyne snaha, chrániti
předevšÍll1 čest a n1.ajetek pronajínlatele sanlého, ať bydlí kdekoliv. Tento výklad je j edině možným vzhledeln k dúsledkúnl,
jaký by ln ě l výkla.d opačný, že tOlti,ž čest a ln.ajetek pronajílnatelovy Jsou chráněny jen tehdá, když prouajímatel bydlí
v dOl11ě . Neboť tu by lnohl nájenlník, jakmile by pronajím.atel
bydlil jinde, napadati jehO' čest i lnajetek libovolně-o - Táké
z toho, ž,e při v)Trazu »I]]ebo jeho choti v dOlně bydlící « není
pO'užito slov »s níul «, vypl)Tvá s.tejn)T závěr, že prOluajímatelovy
čest i majetek Jsou před útOlky jeho nájenlnÍlka chráně.ny všude.
Ne tak jeho II1aJnželky. U té nutnm;,t bydHti s nájemníkem pod
touže střechou, je přede/psána expressi,s veTlbis cit . .zákona. Prorto
J{ žádosti o soudní svO'lení k vÝPO'vědi prO' trestní čin, spáchaný
na lnanželském drr uhu pronajímartelO'vě, bude potřebí připo~ii,fi
(event. ve výJpovědnínl řízení dokázati) dúkaz o tom, že tento
manže]sk)T druh bydlil v době spáchání t.restního čiil1u v témže
donlě, co nájemník
B.
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TrestnÍln čine'ln proti bezpečnosrti cH nelnuze býti pouhá
slovní urážka, neboť tO' by ph známé malicher.n osti a nedůtkli
'Vosti a takřka vždy napiatém poměru mezi pronajímatelem :a
11ájen1Jnírk em ,znamenalo vÝPDvěď na výpovědi. ProtO' už sa'l nmný zákon pam:a1toval na tyto slabosti lidské iPovahy a předeplsaJ
výslovně, ž,e tr-elS:tní čin proti bezpečnosti cti nlusí býti na p-rO'naiímateli spáchán z I Ý m n .al k I á dán í m. Ne tedy jen slovní
11ľážkou, stejně j.ako ne op,a Jkováním urážlivéhO' výroku, ač není
vyloučeno, že by opětO'vání urážek a urážlilv ého chování nájemníka vůči prnajímatelovi lnohlo založiti dltvod k výpovědi
podle hodu 6. cit. zák. (opětovné hrubé porušování /pořádku
v dOUlě«). Zde vŠiaJk jen potud, pokud se těchtO' hádek a urážlivého vystupoViáll1í nájemníkova v domě nezúčasti1uje činně ,a nebo dokonce jich nevyvO'lává sám pronajímatel, a pokud dosahují té mhy, že budí v dOlně oprávněné pohoršení (Z-II ., č. 61
a str. 65 idem). Toto obm,e zení na straně pronaljímratelově obsahovala i tu (p-ři 2. dúvOIdu výpovědním) púvodní v.ládní O'snova,
ale Národní shromáždění je vypustilo nepochybně z toho dů
vo-du, že by tak cit. záko-n zas.ahovnl p,říliš do konlpetence trestního soudce a obmezoval jej tak nepřípustnÝlll zpúsobem
v otázce objektivního zjišťování viny. Nár . shromáždění dobře
postřehlo, že i pfi dnešním (ba právě) znění zákona bude po>dobná účast fP'r onajím.artelova !l1a hádkách a v)Ttr'~nostech v domě
trestním soudell1 vzata v ohled a při zjišťování viny zvážena
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tak, aby i nájemník byl chráněn proti šikanám s'e strGllly pro~
najímatelovy (Z-II., č. 65, odst. 3.).
Jinak však bude urážka na cti, spáchaná zlým nakládáním
prokázána, když nájemník s úluyslem pponajÍluatele uhoditi,
vztáhl na něho rUlku. Aby jej také skuteČ1l1ě uhodil, se podle
cit. výpovědního důvodu nevyhledává. Stačí dťllulJZ zléh0' úm.yslu
(Z-III., Č. 101).
Jako při tlrestll1ích činech oficiosnícb, tak i jpři právě púpsaných uráŽiJiách je třeba, aby byly spáchány na pronajímflJteli
nebo jeho chorti v domě bydlící, a sice za s t e j n Ý ch Qk0'Iností a obměn, jako jSlue dovodili shora. Dedukce tato plyne
z'e slov » ... nebo na těchto osobách ... «, která byla do zákona
pojata jen v sO'uvislosti s předcházejícÍlui ustanovenÍlui o pT'Onajímateli a jeho choti v dO'mě bydlícÍ. Proto nebude lUoci soud
výpověď připus.titi, když zm'íněný trestný čin byl nájemníkem
spáchán na jiné osobě, na př. dom.ovníkovi (Z-II., č. 60). Tak
daleko zákon okruh osob, jichž pO'ško~ení z,a kládá výpověď dle
bodu 2. zák., nerozšířil.

c.

Zcela jinak si počíná zálkon pii stanO'vení okruhu OIsob,.
kte'r é chrání proti deliktům ma jet k o v Ý m. Tu neprivileguje
jenom pronajíma,t ele G jeho choť v donlě bydlící, nýbrž chrání
vše ch n y o s O' b y, které bydlí s nájemníkem v témtŽe do,mě.
Tedy také ostatní nájmuníky, domovníka a samozřejmě i pronajímatele, bydlí-li v domě. Nebydlí-li, je chráněn už O'dstavcem prvým zákm},a! (vide ods.t. A.).
Z toho pak, že poškOlzení majetlk u nájemníkem musí míti
povahu trestního činu a že z.a takový musí býti dříve trestním
soudem kvalLfikO'váno, plyne, že k vÝP0'vědi dojde jen pro čin
dolosiI1Í. N ebof při deliktech prO'ti illfllj etku , spáchaných ne dolosně, l1ebude moci poškozený vystoulpi1i proti škůdci trestně,
nýbrž jen civilně'. A c i v i 1 n í žaloba proti nájemníkovi n ez a I o ž í vůbec důvodu k v Ý p o věd i. Trestním činem a tedy
ani důvodem ll\. vý\povědi nebude vylož,e ná neopatrnost, n~ př.
chození s petrOllejovou lampou v noci po domě (Z-II., č. 62).
Ovšem ty luajetkové delikty, které jls.me uvedli exemplárně shora
odst. A., dúvodenl k v}Tpovědi podle tohoto odstavce budou
všechny.
(Vysvětlivky zkratek viz v sešitě 4. tohoto ročníku» Všehrdu«)

Finanční

politika v SSSR.

Dr. Kazimír Č a k r t (Brno).
(Dokončení.)

CeJ'uonec .
Privile.gované postavení luá Státní banka (Gols bank), založená r. 1922. Je organisována dle vzoru Bank of England (ob .
chodní a enlisní oddělení) a její ř-innost dle stanov podobá se

