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Praktické případy. 
Příspět'ek k ustanovení § 15. ze dne 22. krélna 1919! č. 3 ZO 

sb. X., o roxlure manželství a § 110 obč. zák. 

Nejvyšší soud usnesl se v právní záležitosti f. S. proti M, S. o roz_ 
luku manželství k dovolacímu rekursu M. S. do usnesení vrchního zem· 

. skéhosoudu v Brně iakv soudu rekursního ze dne 22. srpna 1919, Č. j. R I 
13i/ ľ9/5. jímž bylo k rekursu F. S.' usnesení zemského soudu .pro civilní 
zá1ežitostf v Br,hě ze dne 26. července 1919, Č. j. Ne . V 319/19/3 změně1Jó, 
takto: . ..' . 



F 
I 

~~~~._ --- _ .. ----

'oovQlací stížn.:rstL se vyhovuie, usnésení óboú' i1ižšíchsoudit 'se il'u
SUJl a s'oudu stolice llrvé se ukládá, aby c'topÍni'V řízení znova - rozh01:l1 
návrhu p, S. . 

Oúvody: 
Dovolací stížnJst .obrací se proti usnesení rekursního soudu, kterym 

bylo manželství mezi F. S. a stěžovatelkou dne ll. srpna 1895 ve farním 
chrámě Sv.-TomášSlkém v Brně uzavřené prohlášeno za rozloučené. - y 

podstatě ze dv .J u dllvodů, a sice: . 
I. že řízení o návrhu F. S. nebylo v prvé stolici provedeno před Cť;-

1,'111 senátem, a , 
. 2. že rekursní soud vyklád~je si nesprávně ustanovení § 110, ob. 
zák. obč., má neprávem za to, že k obnovení manželského společenstv í 
po rozvodu nestačí IPouhé faktické spolužití manželů, nýbrž že ku zrušeni 
.vrávnkh účinkft dřívějšíhu r,ozvodu jest potřebí, aby obnovené sp~jení se 
obou manželil bylo také řádnému soudu ohlášeno. 

ad l. dle § 21. zákona ze 'dne 22. května, 1919 čís. 320 sb. zák. a lI'ař . 
dle článku II. prováděcího nařízení vlády republiky československé ze dne 
27. června, 1919 čís. 362 sb. zák. a nař. vydaného k prvnějšímu zákonu ko
ná se jednání o žádostech za rozluku dle § 15. a 17. cit. zákona padaných 
elle zásad nesp'orného řízení prováděné u příslušného sborového soudu t. 
stolice z pravídla před zpravodajem senátu pro nesporné věci (§ 38. zák. 
u soudní organisaci). Soud může, shledá-Ii toho závažnou potřebu, na
řiditi i ústní jednání neveřejné, a uzná-li dále za nezbytně nutno, může se 
toto ústní jednání konati ,před s;elým senátem. Dle toho tedy jest jednání 
o žádosti za rozlu:w !před vpravodajem pro nesporné věci pravidlem, a 
záleží pouze na volném rozhodnutí soudu, aby tam, kde je toho. dle jeho 
názoru nutně zapotřebí, nařídi, l ústní jednání a příp.adně přenesl je na celý 
senát. Vzhledem k tomuto předpisu zákonnému nemá M. S., která sama 
Se zúčastnila jednání před zpravodajem, ničeho proti tomu způsobu pro
jednání nenamítajíc, práva, aby dodatečně si d,o tohJ stěžovala. Zákon ob
rnezule se na to, že dává soudu povšechnou direktivu, ponechávaje to vol
lIému a svědomitému uvážení soudu sbJrového I. stolice, uznává-li to v 
'jednotlivém .případě za nezbytně nutné, aby nařídil ústní jednání a svěřil 
případně jed.nání o žádosti za rozluku celému senátu, a vylučuje jak slovné' 
znění, tak i smysl předpisu § 21. cit. zákona jakoukoliv stížnost do d.)tyč_ 
ného opatření soudu, i kdyby snad stěžovatel byl toh·o náhledu, že záleži-
tost.. ,) jejíž prOjednání jde, jest složi ta. ' 

ad 2. Soud rekursní vyhověv stížnosti navrhovatelově a z měnÍ\<
usnesení soudu stolice !prvé, prohlásil manželství mezi P. S. a M. S. uza
vřené za rozloučené, vycházeje z předpokladu, že manželé titJ od r. 1915 
soudně rozvedení ne00námivše podle !Su 110. obč. zák. řádnému soudu, že 
opět se spojili, n e o b n 'J v i I i manželského ' společenství, že tu tedy není 
v ~u 15. zákona ze dne 22. května 1919 , č. 320 sb. zák. a nař. uvedené' 

'překážky proti žádané rozluce, pro kterou prý soud zamítl návrh F. S. lIa 
přeměnu rozv,odu v rozluku. 

Význam a d-:Jsah §u 1l0. obč. zák. jsou v literatuře a judikatuře spor
uy; rozcházejí! se mínění hlavně v tom, zda-li předpis,že rozvedení man
želé, kteří chtějí se olPět spOjiti, jsou povinni oznámiti to řádnému soudu', 
jest pouhým předpisem pořá<dkJvýJm, zda tedy i když nebylo jeho šetřeno, 
opětné spojení rozvedených manželů samo 'o sobě již ruší právní ná'sledky 
nález'u roz'{oclového, neh zda_Ii dotčené ustanovení má význam hmotný 
tak, že rozvod 'po-zbývá účinkll právních iedině soudním oznámením, že· 
manželé opět se spojili. -, 

Soud dJvolací přidává se sice k názoru, že ustanovení §u 110. obé. 
~ák. má ráz hmotný, dospívá však právě proto k důsledku, že obnoverÍíťrt 
manželského ,'po.!ečenství po r-ozumu §u 15. a násl. zákona ze -dne '22. květ
lIa 1919 Č. ,320 sb. zák. a nař. míní se jen skutečná ',)bllova, soudu lleohíá-
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.š.ená. Nebofvyhověno-ll plně předpisu §u 110. obč. zák., QZlvnou zase ve
škeré právní účinky, jež s. manželstvím nerozvedeným po zákDnu jsou spo
jeny, odčiní se dilsledky dřívějšíhJ rozvodu a manželství platí nadále za 
nerozvedené. Ježto pak zákon v §tr 15. a néÍ!sl. předpokládá manželstvl 
,soudně rozvedené, není zde, zachovalLli se manželé dle předpisu §u 110. 
{)bč. zák. tohoto prvníhJ a základního 'předpokladu pro použití §u 15. čt 
,násl. nutnJ tyto předpisy obmezití jen na při:pady, jež nes-padaH pod hh!
disko §u 110. obč. zák., to jest na případy, kde manželské společenství bylJ 
sice skutečně >obnoveno, oznámení soudu se však nestalo. 

Než i z vnitřních di'lyodú dotčenéhJ zákona vyplývá, že i pouhé 
faktické obnovení manželského společenství bez soudního oznámení jest · 
překážkou žádosti za přeměnu rozv'Jdu v rozluku pro nepřekonatelný od
,por. ' K tomu názoru dospívá soud dovolací na základě těchto úvah: . 

V '§u 13. i) dotčeného zákJna stanoví se zcela všeobecně, že lze o 
rozluku každého manželství ž a lov a t i pro nepřekonatelný odpor; vedle 
·toho však dovoluje § 15. každému manželu, bylJ-1i manželství soudně rm
vedeno, aby se domáhal pro nepřekonatelný {),dpor rozluky manželství již 
rozvedeného bez ža!Jby, p o u h o u ž á d o stí, o které soud zavede ří
zení nesporné. Než žádost taková připouští se jen tehdy, když a) od -roz_ 
vodu uplynula určitá doba v zák-oně stanovená (šest měsíců, jde-Ii o man
želstvÍ ,před vydáním zákJna rozvedené, jinak alespoň rok), - b) manželé 
neobnovili manželskéllD spo-Iečenství. Vedoucí myšlenkou, proč v taJko
:výchto případech o návrhu na rozluku má 'býti rozhod,wáno v řízení zjed
'nódušeném dle zásad nesporného řízení, );Iylo- dle zprávy dúvodové (tisk . 
298 za.sedání Národního shr Jmáždění československého roku 1919, str. 14), 
'<tby byly ušetřeny strany dvojího trapného ,probírání nejinHmnějšÍeh zále
žitostí rodinných, nad něž bolestnějšího nelze sobě pomysliti, a aby byly 
uvarovány dVJiích náklaMl soudnich a bylo zabráněno přílišnému přetíženi 
Souclil. K 1:ěmto úvahám vša-k ,přistupuje úvaha další, že u manželt't již 
~ozvedel1ých a ,odloučeně od sebe žijících zákon IPraesunmje jaksi odpor 

11epI-ekonatelný, pI-edpokládaje obapJlnou nechuť. která jest závadou opěL 
. nému shlíženÍ. Praesumpce ta jest tím si!,nějši, čím delší doba uplynula od 
soudního rozvodu, aniž manželé opět se sešli k soužití. Proto také druhá 
věta druhéhJ {)dstavce §ll 16. a) dotčeného zákona stanoví, že uplynula-li 
od provedeného soudního rozvodu tři léta, není třeba z j i š f o vat i ne

' překonatelný odpoL Tím však ,není řečeno, že v tomtJ přílpadě ona prae
sumpce neplatí, že není vilbec třeba nepřekonatelného 'odporu, a že i bez 
takovéhoto odp,)ru lze povoliti r{),zluk,u po uplynutí tří let od pr,ovedeného 
rQzvodu, Uvádí se také výslJvně v článku II. prováděcího nařízení ze 

'tlne 27. června 1919 Č. 362 sb. zák. a nař. pod L, odst. -J., že nutno zjistiti 
nejen že uplynula Ihllta tr-í let, ale i že manželé neobnovili manželského 
~společcnstvÍ. Dokonce pak i ve s por ech o rJzluku manže.1ství pro ne
překonatelny odpor dlu žno, uplynula-Ii tři léta ,od provedeného soudníh J 
'rozvodu, pokládati tvrzený nepřekonatelný oc!pJ,r jen potud za prokázaný, 
,pokud výsledky ústn,ího jednání tornu neodporují (§ 18.): Zák·on ůSÍ1ad~ 
-iíuje po uplynutí' . tří let od rJzvodu stranám rozluku pro ,nepřekonatelný 
odpor jen ještě měrou větší, nežádaje, aby - jalko v případech jiných -
z moci úřední bylo ZjiŠfOV3:1O, že tvrzen)r a zákonem praesumovaný ne_ 

'překonatelný Jdpor skutečně tu jest. 
.. V té příčině nařizuje ~e totiž ~ §u 16. a), že souhlasí-Ii oba manželé 
,5. rozlukou a nabude-Ii soud · konaným š"třením přesvědčení, že ' je tu 
vskutku nepřckonateln)r ocl'por, vysloví se rczluka usnesením. Jde-Ii I,) 

manželství-p-řed , působností zákona rozvedené, stačí ovšem, když soud 
.nabude přesvěd,čení, že llť;jde O čin llerozvážný, Pr JČ se cjěie toto rozJi
:šování, ani , ze zákona . . ani ·ze zprávy dllvodovéna jevo nevychází. Možná, 
J. e zálrof!. ~qhtěl vyjíti vsWc -0něm. irttere.sentŮm. kteří nemohoU se , dočkati 



blahJdárný·ch účinki'l moderních názori't na maJlželství~(Kliinerťt - Zákon'. 
o rozluce 'manželské, str. 83), . 

, Ale i tu nesmí obnove1lím manže[,ského spOleČeJlství vyvrácena bý-ti-
zákonná domněnka nepřekon.atelného odporu. .. 

'Z tohJ, co uvedeno, plyne,' že podmínce neobnoveného manželského 
společenství v §u 15. zákona ze dne 22. květlla 1919 Č. 320 sb. zák. a nař~ 
stanovené není rozuměti ve smyslu §u 110. obč. zák., to,tiž tak, žl! nebylo 
soudu oznámeno opětné spojení, nýbrž IPJuze v t'om smys.!u, že manželé ' 
rozvedení nesešli se k společnému spolužití, néboť tím okamžikem. kdy 
rozvedení manželé třeba jen fakticky opět se spojí, dávají tím - alespJI'í 
zpravidla - na jevo, že tu není odporu takového, který by se nedal pře-; 
konati, nýbrž naopak, že nastalo jakési sblížení manželů,~ímž ovšem pak 
padá ' zákonná lpraesumpce 'Jdporu nepřekonatelného. .Jestliže tedy man~ 
želé rozvedení po ,provedeném soudním rozvodu, byt i jen fakticky obno-; 
vili manželské soužití, nemohou dle §u 15. zákona ze dne 22. květl)a 1919-· ' 
-Č. 320 sb. zák. a nař. dJmáhati se rozluky 1)ro nepřekonatelný odpor po lJ-
hou žádostí. . 

" Otázka, zda-Ii manželé, sešedše se zase k společnému žití. obn.ovilr 
tím manželské společenství, zdali toti ž chtějí nadále zase žíti a žijí jako· 
muž a žena. nechavše v zapomer: utí upadnouti to, co je kdysi od stolu 
a IJže ,rozdvojilo, jest přirozeně otázkou případu, již řešiti dlužno 's vyše
třením a uvážením všech okolností a celého zabarvení případu. 

Pochybným mohlo by jen j e ště býti, lze-li postupovati zptlsobem: 
naznačeným v §u 15., když manželské společenství bylo již skutečně ob~· 
HJVenO, manželé však zase se rozdVOjili, a pak-li ano, jak dlužno v tomtD 
případě čítati Ihľlty. určené v §u J5. a násL Dle názoru dovolacího soudu 
vyžaduje prvá část otázky odpověď zápornou, čímž ovšem druhá stať 
otázky stává se bezpředmětnJu. Neboť zákon zbraňuje né!stoupiti cestu 
pouhé žádosti tam, kde manželské společenství 'bylo ,obnoveno. Vychá~ . 
zeje zřejmě z předpokladu, že tím zvrácena jest domněnka nepřekonatel
ného odp,)ru, čerpána z toho, že mezi manžely byl-o již došlo k rozvodu . 
Nelze proto, rozdvojí-Ii se zase manželé; k této obnovením manželského · 
společenství ji ž předstižené domněnce více se vraceti a nezbývá ne ž cesta 
žaloby. 

V přítJmném přípa<.iěbylo soudem stolice prvé na .základě v~',povědi 
svědkit ziištěilO , že man želé f. a M. S. po rozvodu zase po delŠí dobu ve 
společném bytě bydleli, . spolu žili a v téže světnici spali. To však vzhle
dem k údajllm stran nestačí je š tě k spolehlivému posouzení, zda jnieno
vaní man želé vskutku ;jbnovili společenství manželské, t. j. i bez soudního 
oznámení vrátili se k manželskému soužití, nebo zda šlo jen o s p o lu
by dle n í. jaké i mezi osobami cizími se vyskyJuje. bez úmyslu opětného 
spojenÍ. 

. Slušelo spíše podle zásad řízení nesP)ľi1ého vyšetřiti veškeré okol~ 
lIosti a poměry v té příčině rozhodující. .Jmenovitě jest diHežito zjistiti. 
za jakých okolností M. S. v roce 19J6 se vrátila k f. S. a v roce 1919 
,ld něho odešla; zda správným jest tvrzení její, že ií f. S. slíbil, že ohlásí 
její vrácení, že chce všechno zapomenouti a že budou spolu zase žíti; se 
st.rany druhé, zda na pravdě se zakládá to, co f. S. tvrdí, totiž že M. S .. 
chtěla: bráti alimenty a on že proti "tomu nic neměl; že nedostala žádného 
hy tu, ačk ,)liv on na radnici na to .naléhal ,- a že i to bylo příčínou, že . ji po
nechal ve svém bytě; že jí platil za stravu; konečně mohl-o také přispěti 
"k ohjasněnÍ vzájemného poměru, zda f. S. tenkrát měl milostný poměr . s ' 
jinou ženou, jak M. S. tvrdí, vysvětlujíc doznaný výrok: »kdyby . ten da
rebák se chtěl už oženiti rJzčilením nad tím, že se jí dostalo do ruky psaní' 
od jeho milenky«. Po případě bylo také použíti "pisit sporu C n 288/ 19~ 
ua něž F. S . ve své stížnosti se <odvolal. . 

Ježto řízení v prvé stolici ztl stalo taktu neúplným, bylo k dovolací ' 



>.,.tizl!ostl zrUŠiti tI~lleselli obou nižších soudů a uložiti soudu prvé stolice, 
.~tby řídě se právním' ri'ázoreni výše vysloveným, dopinil říúnr' a' P0 'té 
lmovarozh.od,l , o : l1~vrllU, F. S. - .. . 

Rozhodnutí nejvyššího soudu ze dne 2. prosince 1919. č. i. R II 
121 / 19/ 2. A. 1(' . . 

Nárok 'na provisi sprostredkoratelskou. 
~ll~ ... f ', :' . , ... . , 'o •. ' 

Nejvyšší soudnevyhuvěi v právní záležitósti B. Z .• koncesovanéhq 
zprostřecikovatele realit, žalobce, proti Dru. O. M., žalovanému o 66.000 I( 
.iloyolání žalovaného proti rozsudku vrchníhu ztmského soudu v _ Brně jako 
SOlidu odvolacího ze dne 22. září 1919, Č. j. Bc II 105/19. jímž byl k odvo
láhí 'žalovanéhJ rozsudek krajského soudu v Uh. Hradišti ze dne 25. červ
lIa' 1919. č. i.eg II 172/18 potvrzen, z následujlcích dů'vodľl: 

. 'J ' : Dovolatel potírá naříkaný rozsudek. uplatňuje dovolací důvod §u 
SlI3: Č. ~. c. ř. s.:; ,avšak neprávem. 

Nebo! důvody rozsudku druhé stulice jsou úplně správné a případ
né:' 'Pročež se obzvláště na tyto >důvody poukazuje. Vzhledem k vývodtlm 
dovolání dodává se ještě následující: 
' .. 

Dle zjÍštěných skuteč.nQstí, kterými jest vázáll i dovolací soud, běží 
v tomto příp;1dě především o to, jaký význam má provisní listina ze dne 
'Zl. května 1918, zvláště ie-li nárok žalobcův na prov~i podmíněn}' nejen 
uzavřením konsensuálního kontraktu, nýbrž i tím, že dojde ku sepsání in
tabu lační kupní sml-ouvy, a byla-Ii dle toho žalobci odměna slíbena pouze 
ploten ,případ,nastalle-1i i ' pos.]e-ďně uvedená podmínka. Dovolání hájíc 
toto stan'ovisko tvrdí, že 'dlužno míti zejména na mysli účel, který žalo
van~! při vystavení pr'ovisní listiny měl, totiž že chtěl žalobce dáti 2o/ó 
pl';lvisi, tedy velikou sumu peněz jen pro ten případ, když se stane kup 
hotovým, to jes t, když se uskuteční převod statku na žalovaného. Jin~r 
výsledek zprostředkování neměl pro žalovaného žádné ceny a nemohl P,ľO
l'i) žalovaný míti na mysli platiti ,odměnu i v tom případě, kdyby se nestal 
maJitelem statku, tedy takřka za nic. Dle mrnění 'dovolatelova odpovíMt 
tento názor i spravedlnosti, nebo! opačný výklad provisní listiny nezacho
Vá\'á pro DM strany rovného postavení, totiž vzájemného nabývárií hod-
110t. nýbrž tvoří materielní křivdu, protože žalobce při takovém výkladu 
smlol!vy jen získává, aniž by byl za to uspokOjil druhou stranu, kdežto 
žal .wán~r jenom ztrácí a nic lIezískává. Tomuto názoru odporuje prý i 
doslovné znění provisní smlouvy. z níž vypli'vá, že stľany počítaly tehdy 
s vyhotovením listiny schopné k vtělení práva vlastnického ve prospěch 

. 7.alovaného, a v níž by také uvedeno by'lo, že žalovaný zaplatí pľovisi 
v den podpisu trhové smlouvy v k I a d n é, čímž bylo prý projeveno, že 
uspokojení žalovaného nastává teprve ducílc::ním listiny íntabulační. Ná
zoru tomu nelze přisvědčiti . pľávní poměľ mezi žalJbcem a žalova,ným 
1vořila smlouva námezdní, na které sluší použíti ustanovení kapitJly XXVI. 
obč. zák. Nutno . tu přihlížeti k tomu, že povinnost ku placení provise za
ldádá se na tom, že zprostředkovatel činnJsi svou nevyvinuje bezplatně. 
a že ten, který za zprostředkování žádá, musí předpokládati, že nebude 
oprávněn libovolně zbaviti se placení odměny, není-Ii iasně ujednáno, že 
přísluš í zprostředkovateli ',)dměna toliko za určítých podmínek. a že ne
nastanou-Ii podmínky, lIebude míti žádného Il áľ·oku. .Podobného prohlášellí 
v tomto smyslu v provisní sml'uuvě není. Již proto nelze slovům: »I(ou
pÍm-1i za Vaší zprostředkovatelské a mandatářské intervence zahájené pro 
mě již v mě,síci říjnu 1917 zemskodeskový velkostatek ....... , zaplatím 
Vám v den podpiSU trhové smlouvy vkladné«, přikládati význam ten, že 
zprostřcdk0vatel mtlže požadovati :provisi jen tehdy, když činností svou 

.dOcílí. hy knihovllí přev{)d práva vlastnického byl proveden. 



V ždyť v provisui listině není žádné., řeči o tom, že zprostředkovatel 
ie 'ilOv in,ell ;rozšíř iti činn(}st i na to, aby , py1a. vkladní .... listinavyhotovena, 
nýbrž žalovaný d.le, znění smlouvy se , zavazuJe I?rovisi zaplatiti, když Ul 
zpr,ostřecjkovatelské a manď.atářské ·intúve.ncežalobce velkostatek koU:pl . 
a . cHe toho byl slib- pr ,)Vise podmíněný jen. tím, že dojde zprostředkováním 
k- uzavření k'oupě, t. j. ku dojednáni konsensuálního kontraktu. I( tomu 
pak také skutečně došlo, jak bylo v niŽ-$ích stolicích bezvadně ziištěnJ!Í 
správně odůvodněno. Ná::or dovolatele o 'o pačném výkladu prJvisní li~ 
stiny příčí se ro·zumnému výkladu, protože hy pak bylo v mJci žalobcov~, 
aby učinil sli'b SVl'lj jakýmkoliv zpľt,sobem prostě illus.o,rnim, Nutno tedy 
za to mítI, že řečenou větou »zaplatím Vám v den p'Jdpisu .. . « byla jeúom 
u·rčena do-ba splatnosti provise. Názor ten je oyodstatněn · tim více, je~ 
tiko.ž již IS 1152. otč. zák. v znění třetí dílčí novely k ·.)bč. zák. stanoví; 
te když někdo práci nebo dílo nějaké si zamluví, i tehdy, když ve smlouv.ě 
žádná odměna určena není, se má za to, že byla přiměřená odměna sml1,t;' 
vena, nehyla-li· výslovně bezplatnost ujednána. Dle §u 915. 'J bč. zák. ne
jasné vyjádřeni - ktel ého tu však rozhodně není .- byl,o by ostatně na 
ůjmu tomu, který se nejasně vyjádřil, to jest žalovanému, a tento pro ' pří; 
pad dle §u E69 , .)bč . zák. byl práv za pou žití nejasných slov. Tvrdí-li palS 
dov,olání, že ani existence konsensuální smlouvy není zcela ' pevna,poně
vadž F. R návrh ža lovaného ze dne 8. června 1918 sice přijal, ale bez
prostředně po .ieho přijetí oba kontrahent i na ZvýkJvci dne 10. června 
1918 (správně 12. června 1918) se sešli a tam se dohodli. že žalovaný má 
složiti nejprve závdavek 300.000 I( a že teprve po složení jeho bude přijeti 
nabídky pJvažovánopro obě strany za závazné. dlužno poukázati na to, 
že žalovaný brojí takto pouze nepřípustným ?:ptlsobem 'proti zjištění S~ltt
kových okolností, nehledě ani k tomu, že tím uplatiíuje nepřípustnou nJ
votu a že již z těchL) Cl tlVOdtl k tvrzení tomuto přihlížeti nelze. Dů
v.)dy naříkaného rozsudku dovozují úplně správně ve shodě s rozsudkem 
první stolice, že ža lobce. vyhověl úplně své smluvní povinnos ti, že činnost 
ieho souvisí s 'docíleným výsledkem uzavření konsesuálního kontraktu a 
'že tedy žal ;)bní nárok je ůplně ,opodstatněn. I(dyž konečně dovolání .po
ukazuje na to, že z,\konelll ze dne 9. listopadu 1918 Č. 32 sb. zák. a naf., 
byl volný obchod velkostatky z dilvodi't sociálních podmíněn státním sou
hlasem. ze jí ž z toh,) důvodu jednání žalohcem zprostředkované n estači l o 
\' žádném případě ku ((ocí lení kupu velkostatku a že již f i nanční úřad při 
odepsání vyměřeného pI'evodního poplatku seznal, že z pll vodního přijetí 
R-ovy oferty zčervm( 1918 ned-Jšlo ku platné smlouvě, tu stačí pouká- . 
za ti na l',p l ně správné a případné dflvody rozsudku první stolice. Ostatně 
lze zlt!wn Zl.: dne 9. l istopadu 1918 Č. 32 sb. zák. a lIaí'. vztahovati na lento 
pří,pad tím méně, jel ikož ža lobce nároku na zaplacení slíbené pr .lVise na
byl dříve, než !lastala platnost zmíněného zákona. -O nějaké ztrátě toho 
nároku nemMe tedy býti řeči, a dovolání není v žá dném směru odůvod-
lIeno. 

Rozhodnutí nejvyššího soudu ze dne 13.11. 1920. 'Rv 273/ 19/ 1. 
A, K. 

PN.~perek 7,: tlslal101'el11 lQ. 33f1 nhch. -xákona. 

Nejvyšši soud nevyhJvě l v právní záležitosti prot. íirmy Ing. O. P. 
&.: Co. proti prot. fi r mě továrna na motoro,vé nákladní vozy a motory Ing . 
.R. P. o 1600 K s přís l. d.c),Volání strany žalované proti rozsudku mM.-sl. 
vrchnÚlO zemského soudu v Brně jako soudu odvolacího ze dne 17. června 
1919, Č. Í- Bc I 61/19/18, jímž byl k odv,olání strany ža,lované rozsudek 
zemskéhol , soudil v Brně ze dne- J 5. dubna 1919, Č . j, eg TV 58/18/13 po
tvrzen z následuiícíc;h. 



'l3S . -

. d ů vod ů: 
Dovolán!opirajicí se o důvody § 503. č. 3. a 4. c. ř. s. sl1ledává prvt 

důvod dovolací v názoru II. stolice, že došlo mezi stranami 'Jhledně do~ 
daně · kotlové nádržky ke kioupi na ohlooanou. ač prý ze spisll vychází na 
jevo; že na základě 'Jferty ze dne 13. března 1918 a objednávky ze dne 
20. března 1918 byla uzavřena koupě ' pevlIá. Dovolárií vytýká, že rozsu
dek. v odpor vzatý nezakládá se v tomto podstatném bOdě na předpokladu. 
který ies,t se spisy v odporu. A však dovolací důvod § 503. č. 3. c. ř. s. byi 
by jen tehdy opodstatněn, kdyby se rozsudek zakládal na předpokladech 
s k u t k o v~' c h. které isou v odporu se spisy. To dovolatelka ani ne· 
tvrdí, uvádějíc jen, že SJud odvolací vyv{)zuje sv lIj shora uvedený názor 
z dopisľl žalobkyně ze dne 3. dúbna a žalované ze dne 6. dubna 1918. Jde 
tu tedy o právní dedukce čerpané z obsahu korespondence stran, tudíž 
o ,právni posouzení věci, nikoliv o skutkJvé předpoklady spisům odporu·. 
l!pí, takže dovolací dtlvod §u 503. č. 3. c. L s. není dán. \ 

. K odllvodnění druHého dovolacího dtlvodu §u 503. č. 4. c. ř. s. uvádí . 
dovolatelka, že nebyla povinna vady žalobkyní výslovně uznané oznamo
vati, že vada co dJ výše nákladu Ila opravu dodané kotlové nádržky byla 
vadou skrytou, že ji hned po jejím zi,ištění oznámila, že ža,lobkyně žáloc 

vané tuto skrytou vadu lstivě zamlčela (čl. 350. obch. z.) a že dodavši 
zcela nepJtřebnoll kotlovou nádržku, dodala jiné zboží, než bylo objednáno. 

Tyto vývody nejsou však zjištěnými skutečnostrl,1i nijak odi'tvodněny. 
Soud dovolací přisvědčuje názoru druhé stolice. že jde v ŤJmto pří ~ 

padě o koupi na ohledanou ve smyslu čl. 339. obch. z. 
, .Tak z dopisu žaIující firmy ze dne 3. dubna 1918 plyne, uznala tatJ 

saina, že dodaná kotlová nádržka neodpovídá úmluvě a že má vady, o 
kter~'ch se pri ofertě a objednávce nevědělo . Bylo tedy k uskutecllění 
kJupě ohledně této vadné kotlové nádržky zapotřebí nového souhlasu fir
my žalované s návrhem v citovaném dopisu ža'lující firmy učiněným. Do
pisem ze dne 6. dubna 1918 vyhradila si žalovaná firma, že vyřídí tuto 
záležitost teprve. až dojde kotlová nád1·žka, že ji · ohledá svými techll ick~i - _ 
mi '.:>rgánY. Byla tedy koupě ohledně této vadné nádržky kotlové, y zhle
dem k tomu, že žalobkyně s touto výhradou mlčky souhlasila, uzayřena 
pod podmínkou. i e žalovallá dodané zbo ží 'J hledá. prozkoumá a schvá:lí. 
Sluší tedy užíti na tento případ ustanovení čl. 339. obch. zák. , ze jména 
jeho 4. odstavce, dl e něho ž zbJží již odevzdané pokládá se za schválené, 
mlčí-Ii kupec na vyzvání prodávajícího, aby se vyjádřil, schvaluje-li zboží. 

Pokud se t~rče tohoto vyzvái1Í zjistil soud odv'Jlací - a zajištěn í to 
není v odp .:> r VBto -.-: že žádala žalobkyně cl.opisem ze dne 2. červen
ce 1918 zapiacení douané kotlové nádržky a s,luši- přisvčdčiti i v tom ná~ 
zoru druhé stolice, že tím byla žalovaná také vyzv-ána k vyjádření se o 
tom, schvaluje-Ii zbo ží (a l).ldlá-Ji ho zaplatit) čili nic. že zboží schválila, 
rii:wyjádřivši se ' na toto vyzvání' a ž teprve po více ,než jednom měsíci . 

Názo:r do volatelky. že v případě koupě pevJlé nebyla povinna vy
t:í' kati vadnost dodané k.1tlové nádržky. poněvadž žalobkyně vady ('t. j. 
dílT na spodní st r an ě nádržk~ · ) a po v inllost svou ze sprúvy sezna1la. jes t 
ll1ylll~· . neboť žalovaná byla povinna ohledati dodanou ,nádržku a vyjádřiti 
se o ní v ŤJlll směru , zda jinak smlouvě odpovídá, zejména dá-Ii se llákla
dem ža!lobkyní t v rzeným opraviti. Nesprávné jest tvrzení žalované. že 
šlo o vady skryté, které nebylo možno seznati. než znaleckým ohledáním._ 
Vždyf žalovan á firma si vyhradila kotlov'Ju nádržku ohledati svými tech
ljick~·l1li orgány a zjistila (ovšem teprve ku konci srpna 1918), že nedá se 

. o'pravit nákladem žaluiící fii·mou tvrzeným, svým dělníkem H. ByJo tedy 
rpožno toto 'Jhledá,ní předsevzíti bez zhytečného odkladu,' nejpozději. když 
up.omenuta byla o zaplacenÍ. . . 

. ' Ani okolnost, že žalobkyně o vadách děiníkem H. ziištěných věděla 
:;l že ve svém dopise ze dne 3. dubna 1918 označila ' nádržku jinak za bez-

• 
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vaduJu, nemohla by ty10 vady učiniti skrytými,' l1ebbť zjištění iich bylo 
. na snadě. zvláště když žalovaná byla žalobkyní na ně upoeornena. Z to~ 

hoto posléz uvedeného důvodu nelze také jednání žalující firmy pokládati 
7,<\ podvodné !leb lstivé ve smyslu čL 350 'Jbch. z., kteréž by tu bylo jen 
tehdy, kdyby byla žalobkyně žalovanou nějakým způsobem v omyl uvedla.' 
Lstivo'st nespočívá ani v tom, že vady byly většího mzsahu, než udáno;' 
IlcbJt zjištění rozsahu vad bylo ·na snadě. 

Ze by byla dodácna jiná věc než byla objednána (afJirud) nelze shle
ďati, uváží-li se, že dodaná nádržka kotlová dá se opraviti a k pOllživání 
způsobilou učiniti, ovšem s větším nákladem než bylo< pří koupi tvrzeno 
a pf'edpJkládáno. Ostatně platí zboží ve smyslu čl. 339. obchod. zák. ·za; 
schválené. 

- Schválení to má za následek, že žalovaná nemůže uplatií.ovaii své 
nároky 7, vadnosti zbo1Ží. tedy také ne nárok na ná'hradu 'nákladu 1750 K 
na opravu kotlové nádržky a že tato vzájemná pohledávka s pohledávk'Ju 
zažalovanou vy rovnána býti nemltže. 

rRozho-dllutí nejvyššího soudu ze d~l e 29. října ' 1919 č. j.R rr 223 / 19-1. 
A. K. 

Te; 1!!íldadu čl. 349 obr:h. ?ákona. 

Rozsudkem krajského co obchodního soudu v Novém .Jičín ě z 4. září 
1919 eg II 65119 hyla žaloba zaplacení obn0Su 48.574 K 90 h s přísl. za
mít,nuta z těchto 

důvodů: ' 
Na základě nepopřeného udání žalobkyně vzal soud za zjištěno, že 

sporný vagon brymzy žalovaným do0 Terstu dodaný byl dne 25. či 26. 
října 1918 shledán vadným a že oznámení vad žalovanému se stalo . 

Ohledně .prohlášení žalovaného vzhledem k ozmwnení vad uči1lěného 
se tvrzení ob,)ll stran rozcházeií, avšak i Jcdylby se mělo za to. že žalo
vaný, jak tvrdí žalobkyně, odvětil, že šlmdu nahradí po jejím zjištění, ne
mohl soud sdíleti názor žalobkyně, že se těmito slov~' bezpodmínečně za~ 
vázal. š·kodu žalobkyní oznámenou beze všeho nahraditi. NebJť z i i s t i t i 
značí v daném případě tolik jako d o k á z a t i, t. i. nepochybně a nesporně 
doložiti. Lal .)bkyně netvrdí však ani, že by takový -prflkaz žalovanému 
předložila. dohrozdání znalce bylo skutečně předloženo teprve při spor:' 
ném roku; z tohoto) s o u k r o m é h o dobrozdání nevy-plývá však nepo~ 
chybně, ,že škoda skutečně povstala a že nezbytn~r 'Prodei byl předsevzat 
dle předpis li čl. 343 .. pří.p . či. 348. obch. zák. . 

Musela by býti proto žaloba, podala-li ji žalobkyně z titulu pnhlá": 
šení žalovaného zamítnuta, poněvadž škodu nelze pokládati' za zjištěnou. 

Nyní však žaluje žalobkyně z titulu vadnéh,) dodání zboií. 
.J ežto pak owámení vad stalo se nesporně nej'později dne 26. října 

1918 a žaloba však došla teprve ďne 19. května 1919, jest OIPozděná a mu
sela proto býti zamítnuta. 

r když ,pak v te " rii ' i v praxi nelli jisto, zda IMty čl, 349. obch. z'. 
I. a 2. odst. jsou IhMami preklusivními anebo pravým'i' IhIHami promlče
cími, jest to v našem pHpadě nerozhodné . 

.Jsou-Ii tyto lhůty Ihútami preklusivními a proto mluví 'j).) názoru 
soudu obzvláště ta okolnost, že vady kvalitní po 6 měsících objevené 
neho nnámené nemohou býti již up latňovány. z če h ož lze usuzovati. že 
bylo úmyslem ' zákonodárce, a:by zbavil pl'odavatele vůbec zodpovědn osti 
za vady, které 'Proti němu nebyly žalobou uplatňovány dJ 6 měsíců po 
dodání zbožl, takže hylo žalobu podati nejdéle do 26. dubna 1919 a jest 
její doj ití dne 19. května 1919 každým způsobem 'J'Pozděné. -

Jsou-li však zmíněné lhů ty IhfItamipromlčecími s možným odlože
ním a přerušením, bylo :'ialobu rovněž zamítnouti, poněvadž prJm lčecí 

,10 
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lhůta začala běžeti -dne 26. říjné< 1918 a plynula nepřetržitě dále, kayž ne
bylo -ďuvodů odkládacích v § 1497. všeob. obč. ·z., když zdržení v poštov,ní 
dJpravě nelze pokládati za žádný z těchto důvodů, obzvláště ne za zasta
vení justice,poněvadž toto .musí býti všeobecné, aby. bylo dllvodem od
Idádacím: t·otéž platí o podmíněném ,prohlášení zástupce žalované, žal'Jb-
kYlJJí tv rzeném. ' 

Bylo proto žalobní ·prosbu aniž by se vešlo na .další skutkové údaje 
z cIlIV Jdll promlčení nároku zamítnouti (čl. 349. obcll. zák.) . . 

Rozsudkem vrchního zemského soud v Brně z 24. listJpadu 1919, 
Bc II 147/1912, nebylo odvolání žaluiící strany vyhověno a rozsudek I. sto
lice potvrzen. 

D II \' J d y: V žalobě uved,la žalobkyně, že jednatel žalované společ
nosti vzal oznámení vad na vědomí, dodávku stornoval, a se výslovně za
vázal k liáhradě celé šlwdy z dodání vzniklé tak, jak soudním znalcem 
bude vyměřena. Při ústním jednání sporném .opravila žalJbkyně své tvr
zení v ten rozum, že dala ihned po obdržení telegramu z 29. října 1918 
vagon sýra svým zástupcem jednateli žalované k disposici, načež prý jed~ 
natel zástup-ce žalobkyně žádal, aby vagon převzal, škodu da'l zjistiti a je
mu výši šk·)dy pr.ostřednictvím firmy oznámil, že škodu firmou mu ozná
menou nahradí. Soud I. st,llice právem zamítl provedení dľIkazú o těchto 
tvrzeních žalobkyně, vždy! z údaj{l žalobkyně samé vychází, že při tvrze
ném slibn žalovaného o ,náhradě šk.ldy, · žalovanému výše škody nebyla 
v[lbec znúma, určitý ,obnos nebyl zástupcem žalobkyně jmellován a též 
ža lovaný obnos náhrady, jejž zavázal se zaplatiti, ani sám neudal. Z toh,)to 
nL-určitého slibu nemohl pro žalovaného povstati dle § 869. vše ·)b.obč. zák. 
závazek platiti a jest proto žaloba, pokud se opírá.) uznání dl,uhli, neodů
vodněná. Je~li však tvrzený slib žalova'ného lYro svou neurčitost neúčin~ 
J1~r, nem0hl míti také vzápětí novací původního, snad nCtsledkem vad zboží 
povstalého závazku žalovaného. Právní dllvod pohledávky žalobkyně se 
Ilezměnil, nárok zustal núrokem z vadné jakosti zb.oŽí 'a musel býti tudíž 
d le § 349. obch. zák. do 6 měsícfl po dodáni zboží žalobou uplatňován. Jí
nak by zanikl. 

Náz or soudu L stolice. že žaloba byla podúJl<l opozděn ě . iwní tedy 
prú"ně mylným. 

Dobll poštovní dopravy nutn0 do IhíHy k podání žaloby započítati, 
poněvadž § 89. org. s. z. se vztahuje toliko na ta.kové lhůty, jež přicházejí 

. v řízení již zahájeném, ne však na lhllty materielně právní. Zrovna tak ne
případný iest názor odv,)latelky, že, zastavením poštovní dorpravy z iiho
slovanského král.ovství do území čcskoslovc.nské republiky nastalo přeru
sení promlč'eni. Uzávěrka poštovní ner ,wná se úplnému zastaveni soudní
ctví ve smyslu § 1496. všeob. obč. zák. K zastavení jud ikatury, jak z'nánno. 
v území republiky československé vůbec lIikdy nedošlo. 

Rozsudkem nejvyššího s ,~udu z 16. března 1920, Č. j. Rv lT 17/20, 
bylo dovolání žalující stral15' yyhověno, rozsudek v ollp.or vzatý, jakož i 
rozsudek L st0lice zrušen a věc odkázána procesnímu soudu 1. st.oHce k 
novému prOjednání a rozhodnutí. 

D II vod y: Zaluiící strana, jež ve svém dovolúní uplatiíuje dovolací 
dllvoc!y čís . 2.--4. §u 503. c. ř. s., opírá SVllj žal0bní nárok o dvojí právní 
dll vod, jednak o včas ohlášen.ou vadnost zboží ža lovanoll stranon k ob
jednávce dúdaného, jednak o zánzné prohlúšení jednatele učiněné jmé
!lem ža lované strany, že zaplati škodu zjištěnou a jemu oznúmenou. 

Jest nepochybno, že, ]JJkud jde o prv11ěiší důvod právní. dlužno 11a 
llěj užíti ustanovení čl. 349. obch. zák., jelikož se předpis tento vztahuje 
l1a všechn~' žaloby pro vadnost zboží. tedy nejen na nárok zrušovacÍ (ach.) 
redhibitoria), neh na zmenšenI ceny (actio Quantí minoris), nýbrž i na llá
brad.u škody, pokud jest odv·)Zována z vadnosti zboží. P,okud jde o práv
ní povahu lhůt ve zmíněném článku stanovených, zdálo by se sl,ov ní znění 
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l t:hú odstavce druhého nasvědčuvati tomu, že jS:.)U to lMty prom!čecí, a.Ie 
z dalších jeho ustanovení, jež se týkají jednak trvání obran za jistých ·pod.:. 
minek, jednak možnosti' zkrácení resp. pmdl'JuženÍ zákonné lhůty, vyplý
vá, že tu neběží o vlastní promlčení, nýbrž že zákon tohoto termínu užil 
v nejširším slova smyslu, míně tím vlastně uhasnutí práva uplynutím času. 
Lhůta článku 349. obch. zák. není tedy' lhůtou prJmlčecí, nýbrž lhůtou prae
~Iusivní, při níž trvání práva závísí na uplatnění jeho v určítédobě, jinak 
ty fHl miI1ulo. Z t-oho vypl~'vá, že ustanovení obecného zák-Jna občanského 
o stavení :apřetrženÍ promlčení nelze při lhůtách článku 349. obch. zák. 

'užit i a netřeba proto k vý"OdlllTl.. dovolání, pJkud se tímto thematem obí
r ají, přihlížeti. Poněvadž ('1e toho tu jde o IhMu materiel'ně-právní. nelze 
nám I' odvJlacího s-oudu, že usta-uovení § 89. zákona o org. soudní zde ne
plati, pokládati za právně myln:í' a jest vzhledem k tomu, že bylo zboží 
dodáno kupitelí dne 25. j·íjr; .1 1918, kdežto žaloba byla podána u SJudu dne 
19. května 1919, žaloba, pokud se opírá o vadnost zboží jak,) privní dů
vod poža,dovaného nároku, zřetelem k uplynutí 6měsíční lhůty článku 349. 
}bch. zák. opozděna. 
. Dovolání v tomtJ směru uplatňující revisní důvod čís. 3. §u 503. c . 

. ř . s., jenž se vztah.uje na druhý shora uvedený -právní dtlvod žaloby, jest 
-neopodstatI1ěným. Stejně lIeolhldstatnbný-ín jest revisní dt"Ivod čís . 4. § 503. 
-\:. ř . s., jest proto neospra vedlněným. 

Odvolací soud v to:ntJ směm přednes strany žalující v důvodech 
svého rozsudku správně cite spisů uyedl a praví-Ii dále, že žalující strana 
své žalobní udání při roku ze dne 4. zářÍ 1919 opr'avila, nelze v tom shle
dati ,)dporu se spisy. neb o ť jde tu skutečně o doplnění resp. opravení lt
da.iů ža:lobních, jak tomu obsah dotyčných sporných spisů nasvědčuje. 

Ze odvolací soud t I' rzením žalující str.a,ny o stornu dJtyčného ob
c.hodu. se blíže nezabýval. nečiní řízení odvolací neúplným, jak dovolatelka 
iJpia tňuiic revísní dľlVJ d L:. 2. §u 503. c. L s. snaží se dovodíti. neboi ža
lující strana při ústním jednáni dne 4. zMí 1919 také prohlúsila. že zboží 

-vadné, jí dodané, přijala n.a splnění smlouvy, byvši k tomu, jak z jejího 
přednesu vyplývá, pOhnuta prOhlášením .jednatele žalované strany, jmé
nem jejím, ježto zástupce ž al 'lbkyně davší mu vagon sýru pro vadnost jeho 
k di sposici. žác1al. aby ho přev zal. škodu dal zjistiti a výši její mu firmou 

'nznámil, že tuto škodu firmou mu oznámen Ju nahradí. 
Odvolací soud v tomto prohlášení spatřuje pouze neurčit)1 slib, kte

rý vzhledem k tomu. že žalovaná strana výši škody neulJl1ala, ani ji ne
udala, a že ani druhá strana určité cifry nejmen J vala. nemohl zřetelem k 
§ 869. ob. zák. obč, pro žalovaného založiti něiakého závazku platebního 
á. následkem tohoL) svého núzo ru připoj il se k mínění soudu prvého, kterir 
(ltikazy o těchto okolno.stcch nal:;ízené za-mítl jako nerozhodné. 

Dovolání -,)píraiícímu se v tomto směru o revisllí dllvody čís . 2. a 4. 
~u 503. c. ř. s. dl!lžno dMi z~ pravdu, jelikož pro nesprávné právní posou~ 
zení věci ztlstalo řízení odvolací 'neúplné; neboť nejde tu o žádný neurčít:\' 
slib .. J est J všem pravda, že dle ~u 869. ob. zák. ob č. musí býti prohlášení 
vůle smlouvajících stran určité i srozumitelné, což z\lamená. že strany mu
sily si býti vědomy toho, co se slibuje a co se přiiím á a že obojí musí se 
týkatí téhož předmětu . Tak tomu byb dle tvrzení ža lující strany i zde, 
nebof žalovaná strana resp. iednatel ieií věd ě l dle udání žalujíci strany. 
ze jde o ur čitou zásilku brymz}' . že jde o vady tohoto zboží, při jeho d ) 
dání shledané, a o náhradu škod \' . kt erá má sviU pľl vod ve vadnosti zbJží 
mu tehdy oznámené. Prohlásil-li se jednatel Zpllsobem shora úvedeným. 
má jeho slib kookretní, určitý základ. Tvrzení. že výše škody mu ozná
mena ne.byla a že ani Jn, ani strana protivná určité cifr.y neuvedla, nečiní 
méitý jeho záv-'!,zek, že š k-odu nahradí, neúčinným. ieliko-ž z jeho vyjá-
dřen i , že onu škodu zaplatí, která bude zjiště-na. vyplývá, že slibuje na- / 
l!faditi onu škochl. která hude řádným zp{l sobem prokáz:ína. Poněvadž 

JO* 
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žalujíCÍ strana dle svého tvrzení, pr,)hlášení zmíněné' přijala, došlo by zde, 
ku souhlasnému projevu · vůle, jehož předmět · byl přesně určen, čím ž by 
závazná úmluva mezi ntmi dle §u 869. ob. zák. obč. byla uzavřena. 

Jelikož ' okolnosti tvrzené žaluiicí stranou o tét,) úmluvě isou pro< 
rozhodnuti sporu diH.ežity, a důkazy po této stránce žalující stranou, resp. 
,) opaku ·žalovanou stnnou nabídnuté nebyly provedeny, zůstalo . řízen í od
vol.ad neúpJ.né,pročež bylo nutno zrušiti rozsudek v odpor vzatý a vzhle~· 
dem k tomu, že hude patrně třeba za tím llčelem. aby věc byla k rozh Q{1 ~ 
nutí připravena, ZIl0VU jednati v prvé stolici, zrušiti i r'uzsudek prvého sou
du . v mezích hořej ších úvah a vrátitiv čc soudu prvé stolice. 

I Okr. s. Chytil. 

Poznámka zasilatele: V iz k případu tomuto též rozbodnutí nej vyš
šíhb soudu z ll. července 1906, čís. 11556, Adler Clemens čís. 2586, dle ně -
11 ·) Ž jest převzetí záruky, jež přísluší prodavateli ze zálwna; úplně bez' v ý_· 
Znamu a pro posouzení l\Jůty ze správy nerozhodné. Podobně rozhodnutí" 
nejvyššího soudu z 5. října 1915, Rv I 505 / 15 úř. sb. 1722. Podle Stauba. 
Pisku, str. 322, vztahuje se pl'oml č e ní dokonce i na ten případ, že kupec 
třebas s výhradou zaplatil. Zajíl1l:l vo jest také. že nejvyšší soud nezaujal' 
k otázce novace odvolacírn soudelll nadhozen é, určitého stanoviska. 

.. J( 1'ýkladu .~ 89. j. 1". - Nedostatek podpis'u, ua odvolání 
(§. 467 .. ř. 5. c. ř. s. 

DJ rozsudku ve sporu o uznání otcov ství a pl n ění . otcovsk}'ch po-
. Vll111 05tí, kterým ž bylo žalobní pro'sbě v celérn rozsahu vyhověno . poda" 

ža lovaný včas odvo,lání, -Ddvolad .spis v šak ·nebyl p:Jdepsán advokátem 
Prvá stolice to přehlédla a odvo,lací soud pak odvolání jako nepřípustn é 
z2yrhl ~~ těch!.) 

důvodů: 

Podle § 407. c . .:J . C. ř. 5. m u s í však odvolací S'pis vedle všeobec-· 
ných nálež itostí pří.pravného podání (§ 75. a 78. c. ř. s.) obsahovat i tak é. 
podpis advokáta. Odvolání bez t.) llO.to podpisu jest pokládati za n epř ípus t
né ve smyslu § 471. Č. 2. c. ř. s. Ježt,o však při ·odvolacím líčení přítomný ' 
odpi'lrce odmítl dáti svolení k tomu, aby tato vada. jež teprve ,při odvJ
laCÍl1I líčení na jevo vyšla, odstraněna byla (§ 495. c. ř. s.), muselo b~' t i 
odvo,lál1í ve smyslu ;~ 474. ·odst. 2. c. ř. s. zavrhnut,o. 

P .)kud se týká dodatečného odstranění této vady formální, by lo' 
rob možné a to z podn ětu soudu L stolice, pnkud oc!v o-bcí spis odvo lací 
'nstanci zaslán nebyJ. ' 

V řízení pi"ect druhou stolicí jest podobné ·dodatečné odstraněn í for -o 
.nálních vad podle § 89. i. ř. vyI Ol.:čeno. 

Rekursu do Ilsnesení soudu ·:Jdvolacího soudu Nejvyšší soud vyhově l. 
usnesení v {)dpo r vzaté zrušil a nař í d il soudu odvolacímu, aby spisy v ráiiľ 
prvérnu soudu s příka zem. aby za účelein odstranění forrnelní vady odvo-
iání po třebn é J patření učin il .. a odvol:\I1í znovlI p řed lož il odvo laCÍ l11 l1 .-Sou 
ju, k novému rozhodnutí. 

Důvody: 
Odvolací soud zav rhl odvolání žalované strany proto, že nehy,l o 

'Jpatřeno pod.pisem advokúta. a že odstranění tét·o vady formelní, soudem' 
prvým přehlédnuté, a teprve ve stolici odv,olací zjištěné jest v řízení před 
odvolacím soudem ved le §u 89. jedn. řádu \y l oučeno. 

Opro ti v~r voclClm dovolací .stíŽ llosti obracejícím se proti tomuto práv 
lIímu ilázoru dl:Jžllo sice souhlasit i 5.e s·oudem odvolacím v tom, že odv·J
I{!ní. které s poru šen ím předpisu §u 467., Č. 5 c. ř. s. není opatřeno pod
pisemodvJkát~. jest pokládati za I1cpř ípl1 stné ve smys lu §.u 471., Č. 2 c .. 
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iř. s .. Jelikož zákOlt v tomto svém předpise (viz též § 472~ c;- ř. s.) neroÍJi
'5uje mezi formálními a ma'teriálně právními vadami odvolání, ale odvo
:~ací soud rpři tom přehlíží, že 'Jdstranění této formální vady odvolání mu
i3elo hS·ti před tím již ve smyslu §u 84. a 85. c. ř. s. nařízeno, ale nepnrtka
;áo Sl: s v:í'sledkem, tah."Že odvolán í, II něhož odstranění formální vady ne-
b ylo dosud nařízen), nelze prohlásiti za nepřípustné. . 
, Rovněž právně mylným jest náZO'r odvolacího soudu, že odstraněné 
" ady nedostávajícího se podpisu adv,okáta při Jdvolání jest ve druhé sto
'l ici vyloučeno. Ustanoveni §u 89. ·jedn. ř. jehož se odv{llací soud po této 
s trá nce dJV'olává. a jež pouze vyslovuje. že odstranění f,ormelních vad 
l1ísemných podání určených ku předložení soudu nadřízenému nemá býti 
'vyhraženo řízení před soudem nadřízeným, nýbrž hned soudem prvé sto
~ ice zařízeno; nelze zřetelem k ustanovení §§- 84. a 85. c., ř. s. rozuměti 
tak. že by v tom případě, přehlédl-Ii by prvý s{lud zaříditi odstranění tétJ 

~;G'rmelní valty, bylo zakázáno soudu druhé stoli'ce, aby sám tak učinil, ne
'bof jinak by osud opravných prostředktÍ , při nichž šetření určitých forem 
'nlá značný význam, hyl či,něn na mn-ne z{lvislým na větší nebo menši 
bd ělosti prvého soudu. což přímo odporuje tendenci, kteron s,]edují §§ 84. 
II 85. c. f. s. Výklad takov:í' však také se nesrovnává se zněním právě 
~ itova:n~' ch ust anovení zákonných, z nich ž § 84. c. ř. s. mluví všeJbecně 
\' ) soudu; a ohledně řízení před sborovými soudy - bez ohledu na to, 
j edná-Ii H,ž ' jako so'ud prvé st .1 lice. nebo soud druhé instamce, stanoví, že 
'vydání takových opatření , směřui ících k o dstranění formelních vad, pří
s luší předsedovi senátu, jemu ž jest dotyčná právní záležitost přikázána. 

Po:něvadž pak, jak shora by lo řečeno, J dvolání nelze považovati ia 
: n ep ří pustné, dokud není zj evno. že opatření za účelem {ldstraněnÍ zmíněné 
for melní vady hylo marn ě učin ěno postrádáokJlnos.t, že odpůrce strany 
7..a lované odepřel při ústním odvolacím jednání dáti sv ůj souhlas k tomu, 
.aby dodatečně byl k odv'.1 lání strany žalované připojen pOdpis- jejího práv
n ího zftstupcc veškerého významu právního, a neprávem proto odvolací 
'SOlll: o Dřel sv ůj v)' rok též o ustan .wení §u 495. c. ř. s . 

(R 'ozhodnutí n e j v yš š ího soudu ze dne 7. ledna J920. 
f< II 176119. -rcn-

]{ otázce nOl'ot t ' odv()l'lcim -říxen1. 

Okresní s,lud Z. vyhově,1 žalobě na uznáni otcovství a placení ali
-menri'i. 

Sborový soud vyhověl odv{llání žalovaného a změnil rozsudek I. in
·Sla nce ve prospěch žalovaného. Některé důkny byly znovu 'Jpak{llvány a 
dokonce i nové dí'llcazy provedeny. jež žalovaný teprve v odvolacím spise 
'navrhL -

Zajímavo při t{lm již jest, že připuštění nJvých llľikazi"1 porodní bá
bou. zralcem a j. odVOlací soud v jed,nacím pr·otokole takto odůvodnil : 
.·důkazy nyní př,ipuštěné připouští se za účelem přezk'Jumání věrohodnost i 
" ýpovědi nemanželské matky. 

Nejvyšší soud dnv'.) lán i za,lující strany vyhověl, rozsudek soudu od
volacího zrušil a věc ' tomuto soudu vrM il. by ji zn{lva projednal a o ní 
·rozhod l. 

Důvody: 
-Zaluiící strana uphtňuje pnti ro:zsudku soudu odvolacího dov'olací 

důvody § 503. Č. 2 c. ř.s. ' pro vadnost a neupl'nost řízení a čís. 4. citova
·1fléhv paragrafu pm nes.právné posouzení věci. 

Vadnost řízení spatřuje v tom, že provedeny byly důka:zy o nepří
jOJustných n:)Votach a námitkách. Výtka tato ie oprávněna. Nebot v první 

, ~nsta.nci nebyly na příklad žalovaným tvrzeny a qúkazy podepřeny okol-
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Ilosti, že nemanželská matka byla v době tvrzené soulože se ž::tlovanýrr, 
dne 8. prosince 1917 již těhotná a že dozliala, že je těhotna s někým jinýllL . 
K těmto novým námitkám' neměl proto odvolací soud bráti úete:le, resp. 
nově nabídnuté důkazy iPwvádMi a jich použiti. Neboi ze souvislosti 
§ 468. odst. 2. a '§ 48'2. odst. 2. c. ř. s. vychází ,na ievo, že v řízení odvo
lacím jsou připus!ny n,)vé {)okolnosti, pokud se ,týče di'tkazy ien k proká:" 
záníneb vyvraceni uplatňovaných důvodů {)dvolacích jakožto skutečností 
(tak na př. uplatňováno-Ii proti kontUmačnimu I'Jzsudku jakožto odvolaci 
důvod, že zmeškáni bylo omylem předpokládáno, isou připustny <lůkaz~
k prokázání okoluJsti, že nedostavivšímu se nebylo předvolání ' dOnI
čeno a !pod.). 

Jest proto nepřipustno a nedá se se zákazem novot, jež v civilním 
řádu soudním jest vysloven, srovnatl, a aby J}J<l záminkou odvolacího dů
vodu uplatfiQvá'nY byly v opravnýc~ spisech nové okol-nosti neb důkazy. 
které ve skutečnosti sleduií jen účel, aby jimi byly údaje žalobní, po pH
padě námitky žal'.waného doplněny neb podepřeny. Tento zákaz má v ' zá'~ 
pětí. že k námitkám nebdůkazllm, které mají dle shora cH. §§ 468. a 482_ 
c. i'. ,s. povahu novot, nesmí se přihlížeti. ./e-li vzdor tomu v rozsudku' 
k nim přihlíženo, jak se to stalo v daném .případě, jsou takto vzaty roz
h'Jdnutí za podklad skutečnosti, které nepř.išly k místu způsobem dle pro
cesního řádu dovDleným a jichž použití zákon zapovídá, takže rnzsudek 
vychází v pravdě z předpokladů, které jsou v odporu se spis.y. Ve vytý
kaných směrech jest tedy dovolání ve skutečnJsti věcně prorvedeno 'a 
vzhledem k tomu, že jde o skutkové předpoklady. jež měly na rozhodnutí 
vliv, také dán dovolací důvod Č. 3 §u 503. c. ř. s . 

. Též vady dopustil se odv'Jlací soud i 'tím, že provedl důkazy, iet 
'v I. instanci nebyly ani vůbec nabidnuty. 

Názor, v dllvodech rozsudku soudu odvolacího projevený, že s,právlle 
rozhodnutí věci toho vyžaQuje, by vše byl'J dllkladně zkoumáno a zjištěnu, 
a ' uičeho nebylo vynecháno) co by s,pornou otáz,ku Soul ,lže i jen Doně<ktlfl 
mohlo osvětliti, jest správný. avšak jen s tím obmezenílll. že t'.1knvéto 
zkoumání a zjišfov'.lní ml'!žc se díti toliko v mezich přednesu stran a jich 
návrhll, 'poně",adž civilní řád soudní SP,očívá na základě pmjednaci (~§ 78 .• 
178. c. ř. s.) a nikJliv vyšetřovací. I to tedy, co odvolací 'soud zmíněllým 
7.PllSobem na prllv,odním materiálu získal. stalo se proti zákonu a i o tom 
dlužno za to míti, že je v odporu se spisy (~ 503., Č . 3. c. ř . s.) 

Nejvyšší sDud m)hl by proto 'při rozhodování svém přihlížeti pouz..:: 
k tomu skutkovému podkladu, jenž zbývá po vyloučení onoho materiáltl. 
jehož docíleno 'by!:) nezákonným postupem. AVŠlak i tento zbývaiící pod-' 
klad jest vauný a nedovoluje nejvyššímu soudu. aby již nyní rozhodl ye
věci samé. 

Zalovaný uplatňoval v odvolání ,pnti rozsudku l. soudu ja,ko odvo
lací důvod nesprávné ocenění prlIVodu,.sn.alže se otřásti věfiOhodností V~1p ,1-
vědi nemanželské matky. Žaluiící strana d)volávala se naproti t O IllU mt 
vyvrácenou tohoto odvolacího důvodu 'a na dotvrzení věrohodnosti ne
manželské matky svědectví 'Z. M., kteJ'á pr~' p)tvrditi mMe, že žalovaný 
nemanželskou matku prv)'i nebo druhý den po sv. Mikuláši 1917 z K. 
do M. doprovázel. Odvolací soud nepřipustil tento důkaz jako zbytečn~ř. 
Tomu(.odúk'azu nelze však vzh led.em ku tvrzením nemanželské matky a 
zejména CJ do otázky jeií věrohodnosti upříti předem již jakékoliv zá
važnosti. Nepřipuštění toh010 důkazu zaklád.á pr.oto vadu odvolacího řízení.. 
jež z<ťmezuje úplné vysvětlení a důkladné 'prosouzení rJzepře, dll!';ledkem 
čehož bylo dovolání dle '§ 503., Č . 2. c. ř. s. odúvodněnému vyhověti a V~ 
smyslu učiněného návrhu rozsudek s)udu Cldvo,l'acího zrušiti a věc vrátiti 
odvolacímu , soudu. aby ji znovu projednal, - arci, jak již vyloženo. v me-
zích dle zákona pří.pustných -, a o ní pak ')Ipětně rozhodl. \ 

'Ze by se na základ ě pri'lvodriího materiálu v 1. inst,anc i získanéhb 
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nedalo ve věci s,polehlívě rozhodnouti, nelze za nynějšího stavu za b 
mít~ zeJ.nén::t :k<dyž se o pravosti dopisľl z ledlla 1919, o kterých žalova:n)' 
tvrdí, že 'PJcházeií od nemanželské matky, provede dll kaz ve smyslu §~ 
314 a násl. c. ř. &. neb důkaz znalecký a když se dopisy ty pak co do 
jejich původní honoty posoudí. 

R o z h od n u t í ne j v y Š š í tJ o s.) II d u ze dll e 7. l ed n.a 1920; 
č. i. Rv JI 271/19. ---1.-

Titulem exekučnírr. pro exekuci xjHťovací jest jedině rOJ;sudeJ,; 
soudu I. stolice, m:koliv téi pot1w:wjfcí ro'Xsudek soudu II stolicr:, 
pokud .iím bylo ro'Xhod,zuto o útratách odvolacího říxení. 

Usnesením rekursnítJo soudu (vrchního zemského soudu v Brně z 4. 
čcrvence 1919, R II 68/19) bylo usnesení prvého .soudu, jímž byla pJ ná
vrhu vymáha,jícího věřitele povolena mobilární exekuce ku zajištění pr J 

útraty odvolacího s'Judu, · změněno v ten rozum, že byl návrh tento ZJa 
mítnut. 

Z d II vod ů: Dle výslov:ného znění § 371., čís. 1. ex. ř., mllie býti 
povolena exekuce ku zJjištěn Í peněžitých pohlcdávek kromč jiného pří
radu tam uvedenéhoJ, též na základě rozsudku v druhé stol ici potvrzeného. 
bylo-Ii 'proti rozsudku ll. stolice 'podáno dovolání. Ustanovení toto, je;; 
platí nyní na místě ustanJvení ,poslední vNy, odst. 3., § 505. c. ř. s. (čl. 
VI., Č. 31. a čL VIII. č. c!6. cís. naI-ízení z 1. června 191-t, ř. z. č. 118) ie 
vý,jimečné Zl nelze je proto extensivně vykládati. Nelze proto pochybovati, 
že titulem exekučním ku zajištění v tomto ,případě jest toli,ko rozsudek 
prvéh:J soudcc, .pokud byl v II. s toli,cipotvrzen a ne SlJIad i nový v~';-o !\ 
;.o-ud.u ll. stolice o útratách odvolacích, .který nemusí ani sdíleti osud věc i 
hlavní (srovnej též rozho-dnu-tí Nejvyššího so-udu z 29. ledna 1908, knih ol 
judikatů, Č. 182.) 

D .J vol a c í stí ŽilO s t i nebylo nejvyšším soudem vyhověno. 

Dítvody: 

Prúvně lIl ylným ,jest názor stěžovatelčin, že na základě 'potvrzujícíh,) 
rozsudku prvé sl-o lice lze ve smysl u ~ 37 1., Č. 1. ex. ř. 'pendente revislone 
povoliti též exek;ud pm náklady spJru vzešlé ve II. stolici; císařským naří
zením ze dne 1. červn:l. 1914, Č. 118. ř. z. (o úlevách sOlldľd byla posledíli 
věta S 505. c. I'. S., jež zněla: revisi proti potvrzuiícímu rozsudkll ll. stolice 
nepři-slu ší odkládcťcílnúčinku« odstraněna, z čehož plyne, že revise po
daná proti rozsudku II. stolice bez rozdílu, ať jde o rozsudek potvrzuiící 
nebo změňulící, má vždy účinek odkládací. Ustanovení § 371., Č. 1. ex. ř .. 
jež SJuvisí se změnou provedenou takto ve zn ění 'předpiSľl § 505. c. ř. s .. 
nemá právního v}' zna1l1u, který mu při,klád;i stěžovate l ka, nýbrž iím bylo 
ien vyslovt:n,o, že v 'přípa LJě. byl3 - li proti potvrzujícímu rozsudku II. stolice 
,podána revise. ITIlUe J~,}·ti na zák ladě rozsudku ve ll. st)lici potvrzeného 
- tedy na základě rozsudku I. sto lice - povolena zjiŠťovací exekuce i bez 
osvědčení nebezpeči v § 370. ex. ř. blíže uvedeného. • 

Povolení exekuce se tedy na útraty vze~lé ve ll. stJlid nerI1l1 ~ (; 
v takovém příp·:-tdě vztahovati a to vzdor ustanoveni § 528. c. ř. S. \"> 

~ně!1í 11ť;ye]y o úlevách soudtl, nebo ť byla-Ii, jakJ v případě, o nějž tuto 
jde, podána revi's e proti celém II obsahu potvrzuiícího ,'ozsudku ' ldvolacího 
soudu, bylo tím odpor.JVáno i v~'roku o útratách. jenž, byl-Ii by rQzsudek 
fl. stolice ve III. sto lici ve věc i samé změněn, nemlUe rovněž do,jíti změny . 
pokud. se t ýče jich přisouzení (ni.kJ1i vša'k 'pokud jde o výši jednotlivých 
položek) . (Rozhodnutí nejvyššího sOll du z 21 / 9 1919. č. j. R JI 132/19.) 

Okresní soudce Ch y t i I, 
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Exekuce rla pignus irregulore. 

Od volací · soud potvrdil rozsudek první. stolice, jírrnž žalovaný fl byl 
odsouzen žalobci A zaplatiti 34.199 K s !přísJ. Zalil.bce i žalovaný bydleli 
na M{)ravě. Aby Z8rnczil vedení exekuce, složil žalovil'n~i- u zástupce ža
lobcava jako jistatu .za žalovanou 'Pohledávku dne 3L října 1918 15.000 K 
a 4. listopadu 1918 19.000 K, zástupce žalobcův ' složil tyto pentze na ža
lobcov J kanto u paštovní spařitelny ve Vídni. K davolání žalavaného po
tvrdil nejvyšší. soud ,;ozsudek odvolacího soudu, rozsudek nejvyššího sou
du byl oběrna stranám dJručen 1. dubna 1919. 

K vydobytí své vykonatelné :pohledávky 34.199 K s přísl. podal ža
~obce A jako vymaha'jící věřitel žádast a zabavení a přikázání peněz 15.000 
K a 19.000 K, ,patřících dlužníku B, na jméno a účet vymahajícíbo věřitele 
A II paštwní spořitelny ve Vídni ve měně něrrn.-rak. ležících. Saud vy
havěl žádosti apavalil zabavení peněz 15.000 K a 19.000 K dluž,níkovi pa
třících, na jméno a účet vymahaiícíh.{) věřitele lIpaštovní spořitelny ve 
Vídni \r něm .-rak. měně ležících. 

R,ekursí saud změnil na stížnils t dlužníkavu usnesení prvního soudu 
a zamítl exekuoní náv rh. OdLIV{)dnil své usnesení taktO' : 

Návrhem na zabavení 'Peně~ 15.000 K a 19.000 K chce "vymahaiící 
věJ-itel 'docíliti zabavení a přiká zťwí k vybrání pahledávky proti pošwvní 
spohtclně, uložením těchtO' peuěz povstalé. Tatil pOhledávka přísluší jedině 
majet nÍka v i kO'nta, a poněvadž ·peníze uloženy byly na kontě vymahaiící
ho věřitele, příslu š í teoy jemu. Navržená exekuce byla by 'Proto právně 
nem.)žna jsouc exekucí na 'pohleáávku vlastní. Má-Ii ·dlužník nárok na 
vrácení tčchto peněz, a chtěl-li vYl11al1aiící věřitel vésti exekuci na tuto 
lllužnikovll pc:hleJávku. bylo' na něm, ab~' v tom směru podal ·návrh. 
nú vrh v 'nyn ějš ím znéní je nepřípus,tný. 

, K revi sní stížnosti vymajícího věřitele rozh0dl neivyšší soud taktJ: 
Stížnosti 'se vyhovuje a usnesení rekursního soudu v odpor vzaté se 

lll Č IlÍ v ten rozum, že se obnovuje usnesení soudu první stolice, pokud sou
clem tím povole'na by la exekuce z<Lbavením a přikázáním ,Je vybrání peněz 
15.000 K a 19.000 K, celkem 34.000 K něm-rak., na jméno a účet vymaha
jící strany u pJštovní spořiteh'!y vídeňské ulDžených, avšak do vlastnictví 
dlužníkova náležejících, a to v kursu dne ,povolení exekuce. 

Pro své rozhodnlltí uvádí nejvyšší soud tyto 

důvody: 

Stížnosti nelze upříti oprávnění, neboť vymalmiící 'věřitel vede proti 
povinnému k vydobytí své pOhledávky z rozsudku exekuci podle 'předpisů 
§§ 294., 303. a 308. ex. ř. . . _ 

Ustanovení ~ 294. ex. ř. předpokládá, by dlužník měl peněžitou po
hledávku. c.1 Ž též i vymahaiící věřitel tvrdí. uváděie, že povinnému pří
slušejí 'pohledávky 15.000 K a 19.000 K. Vymahaiící věřitel nevede exe
kuce na nárok povinné strany. nýbrž na uvedenou pohledávku. Tím, že 
uvedené ,peníze hy ly uloženy jako iistota na jméno a účet vymahaiícího 
věřitele u p0štovní . s'pořitelny ve Vídni. nemusely se státi pohledávkami 
vymahaiící strany a nelide ted1' o právně nemožné vedení exekuce na 
vlastní .pohledávku,nýbrž o vedení exekuce na ,pohledávku cizí. jež se na
lezá v detenci osoby od dlužníka odlišné. 

Stran'a vymahající je pouze detentor, a věřitel má přece právo. aby 
vedl na jméno d.lužníkovo a jeho práva exekuci takovou. jaká ho nej'kratší 
cestou vede k uspok\)~ení. 

Vedení exekuce na základě uvedených míst zákona je tudíž přf
pustno . a bylo proto změn1ti usnesení rekursníh{) soud.u v odpor vzaté a 
obnoviti usnesení soudu první stolice. 
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R'b z hod n II tíze dhe 29, července 1919 R II 90/19.*) 
. -z-

Předně je vy1.knouti, že soud první stolice nejsa zároveň soudem 
exekučním nemohl více povoliti '!lež zabavení a také povolil jen zabaveni. 
Následkem toho rozhodl rekursní soud pouze J zabavení a revisní stížnost 
potírala jen zrušení zabavení. Nejvyšší soud mohl jen o zabaveni rozh.>d-
11outi, nikoliv též o přikázání k vybrání. Svým rozhodnutím přeluočil me
ze návrhu, pJVolil více než bylo žádáno. Rozhodnutí je proto, :pokud jím 
povoleno bylo k vybrání, zmatečné po rozumu § 477. Č. 3 a 4 s. ř., nebot 
na nejvyšší soud ncl:zc přenésti rozhodování o přikázání k vybrání, leč 
dovol:lcí stížností a té zde nebylo stran pr'ikázání k vybrání. Tím byla též 
dlužníkovi odňata možnost veškeré obrany proti přikázání k vybrání. 

Toto rozhodnutí o přikázání k vybrání vyvolal') neblahé následky. 
Vymahaiící věřitel maje za to, že lriU právoplatně přikázána byla domnělá 
pohledávka dlužnikova u ljJoštwní spořitelny videňské v něJťn.-rak. měně 
a v kursu dne, ktel'ého byla exekuce povolena, započítal si uvedených 
34.000 K něm.-rak. podle dotčeného kursu na svou pohledávku a vedl Pl'J 
dOlllllěl~' zbytek své pohledávky další exekuci. Dlužník na .to podal žalobu 
podle. § 35. ex. ř. a navrhl odlJžení exekuce. 

Ruzhoclnutí nejvyššího soudu o zabavení dlužníkovy pohledávky u 
P<lštO\lIí spořitelny v ídeiíské nelze též snvnati se zákoilJem. Jedná se zde 
o jistotu \' hotových penězích danou ,dlužníkem věřiteli ku zj i štění jeho po
hledávky (rpignus irregulare). 

liotové peníze jS)U především platidlem, Placeni je smlouvou, již 
lze i mlčky učiniti. Dá-Ii dlužník svému věřiteli ku zajíštění jeho pohle
dávky, která je dosud sporna, hotové -peníze jako jistotu, rze právem míti 
za to, že 1l11C:~\y projevuje SV)U vůli penězi . těmito zaplatiti a že jen pro 
případ. že hy spor dopadl v ~eho prospěch, si vyh ražuje vrácení peněz. 

S tohoto hlediska uznává právní "ěda. že zde nejsou ,předmětem 
-práva zástavního ,peníze, nýbrž nárok tJho, kdo pení'ze jako iistotu s.!{)žil, 
na její 'vrácenÍ. tedy pohledávka proti včřiteli. (St.ubemauch při § 448. obč. 
z., Kainz § 283., Pfaff, Oer.-Zeitg. 1868. Č, 74--88.) 

Již z tohoto prúvního dltvódu nepříslušela dlužníkovi pohledávka 
34.000 K za p lštOVJlí spořitelnou, n$'brž pouze proti vymahaiícímu věřiteli. 
U poštovní spořitelny nemohl dlužník nab~·ti p{)hledávky, vždy! nesložil 
peněz II poštovní spořitelny. nýbrž u zástupce věřitelova. 

Než v tomto pi'ípadě přešly penize p)dle zákona do vlastnictví vy
mahajícíhu věřitele. Právní zá,stupce věřitelův, tl něhož dlužník složil pe
níze ,II :~ kOllto věřitelovo II pošt .wní spořitelny. Tím smíšeny byly s pe
nězi věřitelwými a staly se jeho vlastnictvím (§ 371. obč. z.). Nepříslu
šelo tedy dlužníkovi 'vlastnictví těchto peněz, a nestíhá ho ·proto po rozu
mu § 1311. ohč . z. náhodllá změna va luty; on měl pouze p')hledávku proti 
vymahajicímu věřiteli. Nechtěl-Ii vymaha:jící věřitelkompensovati bez 
soudního zakročení, mohl pouze žádati o zabavení a při'kázání k vybrání 
p)hledávky dlužníkovy protí ~obě. Exekuce na uvedené peníze u ' poštovní 
s'Pořitelny je nemožna. poněvJdž. isou peníze ty vlastnictvím věřitelovým 
a 'Pohledávka těchto peněz proti poštovní spořitelně jeho vlastní. 

Den, kteréh) exckuce byla povolena, nemů~e býti rozhodným pro 
kurs cizí valuty. 'Rcnhodným je podle zákona jedině den placení. (§§ 986. 
až 989. obč. z .. ~ 1438, obč. Z., § 316. ex, ř., den vyhlášení konkursu a den 
příklepu jako dO Jllll ělé dni placení.) Ustanovení toto je 1ib,wol'né nemaiíc 
7,ákonné r>pory. 

, 
,,) Poznámka zasílatele: 'R{)zhouHutí nejvyššího soudu neodpovídá 

7..ákollU v několika směrech . 
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Přehled rozhodnutí nejvyššího, správnfho a říšského soudu 
: v jiných ' časopisech uveřejněných: 

Pr<\vník = P. - Právnické Rozhledy = P. R. - AIlg. osterr. Oerichts · 
zeitUl)g = O. Z. - Juristische Bliitter = J. B. - OerichtshaIIe = O. H. -
Notariatszeitung = N. Z. - Jud. Suppl.= Judizielle Supplemente. - Pří
loha k min. věstníku = oH. - Osterreichisches Zentralblatt filr die juri
stische Praxis = Z. BI. - Osterreichische Zeitschrift ilir Strafrecht = Z. 
Str. - Evidenzblatt f[jr osterreichische Oesetzgebung und Rechtsprechung; 
= E. BI. - Eisenb. R. = Osterreichische Zeitschrift fiir Eisenbahnrecht. -
Zpr. = Zprávy spolku českých advokáíú v král. Ceském v Praze. - Při
poJená čísla znamenaií ročník a ~ánku přísl. časop., u min. věstil. běžná 
(:ísla rozhodují a u E. Bl. ročník a číslo sešitu. _. Ifl. 11. minist. nařízení; 
ř. = říšský zákollník číslo; z. = zemský zákonník číslo; v. = věstník min. 
spravedlnosti číslo; letopočty z· tohoto a minulého století uvedeny jsml 

dvěma posledními ciframi arab .. měsíce pak ciírami římskými. 

Ve věcech civilních. 
z práva Lbčanského. 

§ 24. obč. z. Prc,hlášenÍ za mrtva: Označeni d ,)mnělého dne úmrtí. 
schází -I i více podmínek v § 24. (.\Jč. z. obsažených. 3 Xli 19. R TI 250/19; 
Vídeň O. H. 20: 30. 

§ 115. obč. z. O nepřekonate l ném odporu (§ 115. obč. ' z.) nelze vů
bec vésti p,římého JůkaZll, naD pal, může odPM ten jen indiciemi býti , zj i
štěn. Výslech stran k důkazu 0, něm i est nepřipustn~·. 28 V 18, R'v 1\ 
243/18; O. H. 19: 250. 

§)§. 167., 166. obč. z. 2alobou opřenou jen o právni důvod naznačený 
v l§ 167. obč. z. nehze vymáhati nákla:dfl, které jest povinen nemanželsk~' 
otec nésti podle § 166. obč. z. ti V 19, Rv i 224/19; ofl. 2. 

§ 543. obč. z. Ustanovenín, tímto požadovaný důkaz musí již před 
smrti testatora býti proveden. Rozvedený manžel nedopouští se tělesn~'m 
obcováním s Heti os,)bou cizoložství. 8 IV 19. Rv 1 164/ 19; Praha: .f. R. 
19: :301. 

~~ 735. až 737. a 22. obč. z. Pr{). otázkll existellce nějaké osoby jest 
lhostejné, byl-Ii plod již donešen a schopen ž ivota ve smyslu uchJvání ži 
:vota a nastalo -Ii odstranční plod-n umčle neb e násilně. Jl XII J9. Rv Ilf 
185/17; O. H. 20: -13; Vídeň. 

§ 757. obč. z. (nOvéhO znění). Viz r,lzilOullutí předcházející. 
§ 932. obč. z. I když byla kou,pená věc po zjištění vad prodá,na, nc

smí se z t·oho usuzovati, že kupec se vzdal svého nároku na snížení ceny 
pro vadn,)st věci. 21 I 19. J~v I 26/J9; Praha: J. B. 19: 414. 

. :§ 970. obč. z. (nOVého zněni). Příspěvek k výkladu ustanovení tohoto 
dle třetí dílčí novely. V řízeni odvolacím nepřezkoumává se nárok. nýbrž 
jen rJzhodnutí. 5 III J8.Rv li 84/18; Vídeň; P. 20: 17. 

- Smlouva ujednaná se společností sp~cích vagonil nespadá ani pod 
I1stanovení I§ 970. obč. z., ani §§ 1090., 1096.obč. z .• jest to smlouva Sll i 
generis. Společnost spacích vagcnfl ručí za krádeže. jež se mJhly v noci 
ve ~pacích oddílech tím státi, že osoby viiz tento dop'rovázeiící spaly. 9 
VIII 18, Rv I 256/18; J. B. 19: 348. 

- Převy~uj[-Ii vě::i lázeňského hosta do lázní přinesené co dJ hod-
1I 0(y r-bvyklou míru, ručí majitel lázní za ::ástku, jež se rovná obvyklé 
míře \S 970. nbč. z.). DnI-Ii v pl"ípadě tomto ten , jenž věci odcizil, částeč 
nJU náhradu. nemližc majitel lázní, pokud po-škozený nedosáhl plné náhra
dy. plnění povinné ani odepříti, ani zme,,~ i ti . 1 X 113. Rv T 4m/ 18 ; rep. nál. 
č: 273; J. B. 19: 316. 
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§ 1109. obč. z. (nového znění). NáhraJ!1 škOdy vZlliklé za vlI1emm ná
jf'mcovým Ilapředmětu najatém lze vymálnti žalobou teprvc po skončení 
nájemného, poměru. 21 X 19, Rv II 212 / 19; JiL 7. ' 

§ 1154. b. Ibč. z. Není třeba, aby zaměstnaný před každým olleriIoc·· 
něním byl alespoň 14 dní v práci, jen když služební poměr trval již 14 ::lní. 
30 IX 19, Rv l[ 235 / 19; P. 19: dOU. 

§ 1174. obč. z. Ustanovcní toto nelze vztahova'ti na všechny nedo
volené sml.Juvy, nýbrž pouze na tako.vé, při kterých strana přijímající sliĎ 
jednání nedovoleného, dává za výkon a provedení jeho slibujícímu odmě
nu. 1"'~, X 19, Rv I 430; P. 19.397 

§ 1217. obč. z. Smlouva, kterouž manžel své manželce zajišťuje za ' 
její činnost v jeho ',)bchodě ,odměnu a jí na místo úrokování slíbené částky. 
pokud splacení nenastane, phs'íbí podíl z čistého zisku z obchodu, není 
smlollVou svatební; strany však mohou př i jl'jím ujed,nání se domluviti, že 
na právní poměry smlouvJu tou uspořádal!é má b)'ti pOllži,tD zákona () 
!>mlouvách svatebních. Přísluší-li manželce te smlouvy svatební v{lči man
želi již spla~ná pohledávka, nepřekáží jejímu uplatlÍování ta ok,olnost, že 
mauJžel zahájil proti ní spor o rozvod manželství z její vi'ny a projevil ú
mysl, že PL) případ nepříznivého rozhodnntí hude žádati zrušení svatehnícll 
smluv. 9 Vll 18. Rv 100/18; (j. li. 20: 13. 

~J 1304. obč. z. I když prvý soudce neřeší I, otázku spoluviJiy poško
heného., jednaje o .prn vním dlivodu ll<Íro'kn, mMe soud odvolací, je-Li tu pa
třičné zjištění stavu věci, sám ,)tázku tu rozhodnouti. - Neuzavření závor 
na plošině na protější st ranč Ilústupiště jest pI-ihodou v dopravě, třeba ti.! 
není předpisu. lG X J7, Rv II 37R/17; Vídei'!: P. 19: 357. 

~ 1331. obč. z. Viz rozhodnutí při § 368. ex. ř. níže, 
§ 1400. obč. z. (nového znění). Viz rozhodnutí při čl. ::l00. .)bch. z. 

níže. 
Cís. nař. 2. X. 14, ř. 276, ,§ 16. (I. dílčí novely). V~rživné nelll3lJŽel. 

ských dítek rozsudkem upravené rntHe za změněných poměr{i zvýšeno býti 
v řízení nesporném. 1 X 18, Rv II .313118; P. 20: 26. . 

Zák. 7. Vll. 96, ř. 140. V řízení o cestách nezbytných dle zákona ze 
dne 7. července 1~9lí Č. 14il, ř. z. lze si do r.lzhou.llutí rekursního soudu ve 
věcis3mé vždy stěžovati; nepřípustná jest v~ak dovolací stížnost do roz
hodnutí o utratách. 19 III 19, R I 100/J9; ofi. 1. 

Z3k. 22. V. 19, č. 320 sb. zák. a nař., §§ 15. a 16. Rozluku manželství 
již rozvedeného lze Pf'J nepřekonatelný odpor podle §§ 15. a 16. zmíllěného 
zákona na pouhou žádost povoliti jen. když rozvedení manželé ani fakticky 
manželského spolužití neobnovili. K výkladu p.ljmu oonovy manželského 
spi!užití. 2 XI '19, R :II 121/19: Ofl 9. 

Zák. o ochraně nájemcÍI.(17. XII. 18, Č. 83. sb. zák. a nař.) Pro které 
místnosti platí pT-edpisy (l, ochranť: n{tjemc{1. I? vrr 19. R I 328 / 19: 
P. 19: 354. - ' 

- Mimosoudní vÝPJvěď ústní. proti 1; teré .nebyly podány námitky. 
je účinná a ve SpOrtl o vyklizení vypovčzeného předmětu nájemného nelz'e 
se brániti námitkou, že nebylo důležitéh o ,dllvodn k výpovědi po rJZUmlf 
min. nař. ze cine 17. prosince 1918, Č. 83. sb. zák. a nař. !~§ 561.. 562 .. 565. 
a 566. c. ř. s. 23 IV 19. Rv J 213/ 19; P. J9: 40-1. ' 

- - Pi-i právnické osobě jakf' pronajímateli rovná se nutná potřeba 
pT-edmětu prJn1jGtéhopro úízcnce nutné pJÍÍ'E'hě prc> sebe. 27 VTll 19. R\-
fT 233/ 19: Vídeií; O. H.19:.-295. ' , 

- a nař. z 9. II. 19, Č. 6.2. sb. zák. a uuř. Přís,p čvek k min. nař. ze 
dne 9. února' 1919. Č. 62. sb. hák , a ,nař. Ka ždá výpověď pron ::J jímatele. 
má-Ii býti proti nájemci Iiéi.nná, musí b~r ti dá,na se svolením souclll. Nú
mitky pmti mimosouunÍ vý.p o.v ě di podané lllllžn o vrátiti. p0l1ěva c1 ž se ne
hJdí k zahťiifní nějakého jednání. 8 vn 19, Rv I 272/19; P. 19: 322. (Víz 
rozhodnutí ze une 2.3 IV 19. Rv I 213 / 19 při Zák. o ochrGn ě nájemc{I shora. 
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- Výpověď Z bytu jest nepřípustná, po.kud podle nař. ze' dne 9. 
'úíwra 1919, Č. 62. sb. zák. a nař . nebylo pronaiímateli právoplatně dáno 
wJlení nájemní poměr vypověděti. 26 VlIl lY, R. I 336/19; ,oft. 3. 
. Pojišť. řád (zák. 23. XII. 17. ř. SOJ) § 55. lirubé opomenutí po.jistní-

kovo sprošfuje po,jišfovatele jen tehdy, je-Ii prckázáno, že jím byl přípau 
pojiŠfovací způsJben. 23 IX 19, Rv I 262/19; Vídeň; G. Ii. 19: 282. 

Řád o zbavení svéprávnosti a §I 11. odst. 2. nesp. pat. V řízení o 
'Zbavení svéprávnosti nelze ust::mo,vení § ll. odst. 2.nesp. pat. ze dne 9. 
srpna 1854, Č. 208. ř . z. ohledně vzetí zřetele na opozděný rekurs použíti. 
28 XII 17, R IX 73/17; G. Ji. 19 : 270. . 

lel. řád dopravní, § 39. Při předmětech do ša,tny v uschování da
ných ručí dráha při jich ztrátě pouze do výše 100 K za kus, af jde o hru
l}ou nedbalost ,nebo· pouhé nedopatření. 8 VII 19, R.v I 331/19; P. 19: 364. 

Z práva směnečného, obchodního, společenstevnibo atd. 

CI. 283. obch. z. Viz rozhodnutí při § 368. ex. ř. níže. 
,CI. 300. obch. z. a § 1400. a nn. obč. z. Tak zv. akkreditiv jest pou

kázb po rozumu čl. 300. Jbch. z. a !§ 1400. obč. z. (nového znění) i tehdy, 
l,dyž powačuje pl.nění jen nejvyšším obnosem, při čemž jest Ihostejn o~ zá
visí-Ii plnění na plnění vzájemném (na · př. dodání zboží a jeho listinného 
wůkazul. Ve vyzvání k podání tohJto průkazu, avšak tlŽ i ve výslovném 
prohlášení, že se akkredituje, jest přijetí poukázky, jež zakládá povinnost 
plniti, která odvoláním assignanta nemůže býti dotčena. ať se stalo před 
'odesláním zboží nebo po něm. Není třeba, aby výsJ.Jvně bylo prohlášeno. 
že akkrediťiv jest neodvolatelný. 30 X 18, R.v J 351/18; Vídeň; J. B. 20: 76. 

CI. 367. obch. z. Prodlení smluvní strany nastává uplynutím přimě
řené lhúty jí dané dodatečně (čl. 356. OIbch. z.); to jest pro určení náhrady 
dle čl. 357. obch. z. PJzhodné. 28 XII 17, R.v I 473/17; Vídeň; P. 19: 324. 

Šeky '(zák. 3. IV. 06, ř. 84.) Napíše-li vydatel šeku na místo jména 
výplatu přijímajícího (remitenta) slJva na vlastní účet. nestává se tím 
šek šekem na jméno znějícím. I šek na jméno zněíící nutno zaslati hez
prostřed'ně na úřad pošt. spořitelny tehdy. udal-li vydatel sebe sama pří
jemcem platu. 1 IV. 19, R.v I 81/19; Vídeií; G. Ji. 19: 258. 
. Společnosti s obrn. ručením (6. II. 06, ř. 53.) § 84. SpJiení všech po
dílú ohchodních společnosti s ohm. ruč. v jedné ruce nepatří k dúvodům , 
z nich ž společnost rozpustiti lze. 22 X 18, R JIl 189/18: G. tl .. 19: 244. 

Z práva sporného a exekučního. 
. ~ 1. j. n. Soudy neisou příslušny rozhodovati o náhradě škc,dy ZPll
sobené při pouličních výtržnostech, když zakročilo VJisko. 18 11 19. R. T 
6.3/19: P. 19: 362. 

§~ 7. a, 50. (ldst. ll., Č. J až 3 j. n., čt VI. Č. 2 UY. zák.,k j. n., § 3. 
:lák. o ručení železnic a § 477. c. ř. s. Rozepře 7. ručební povinnosti železnic 
nepodléha.ji vůbec ustanovení § 7. a j. ,11. :1 bez ohledu na hoJdnotu mají 
b~; ti projednávány a rozhodovány ,před sborovým soudem prvé stolice, tří
členným senátem. Ustanovení § 7. a j. n. jest předpis o obsazení s'Judu. 
jehož porušení jest zmatečností, které dlužno vždy a v každé instanci dbáti 
z úřední povínno,sti. 17 IX 18, R.v II 311/18; P. 20: 22. ' 

~ 99. j. n. Uplatňovati ustanovení § 99, í. n. žalobcem cizozemcem 
jest nepří,pustné. 3 IV 18, R IV 10/18; J. B. 19: 381. 

§ 1. c. ř. s. Obecní úřad není právním subjektem. Plná mJC obce 
pro spor. 30 IV 18. R II 114/18: P. 20: 58. 

~ 227. c. ř. s. Nároky, jež nejsou ani ve skutkové ani rprávní sou
vis~osti a z nichž žá,dný sám o sobě 1000 K nedosahuje. íichžto součet však 
převyšuje 1000 K, nemohoJu býti spojeny v jednu žalobu a u sborového 
o''Olldu uplatňo,vány. Praha. G. Ji. 19: 309. 

§ 271., odst. 1. c. ř. s. Víz mzhodnutí při § 488. c. ř. s. níže. 
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,§ 3SI). c. ř. S. Není zapotřebí · prováděti důkaz znaleckÝm svědken~ 
o ok~hlostech, které zjištěny byly dllkazem znalci; znalecký svědek může,
býti slyšen jen o 'Jkolnostechminulých, které lze postřehnouti při zvláštni 
znalosti odborné. lO XII 19, Rv I 515/19; 6ft lO. 

.§§ 396., 443., odst. 1. a § 417. post. odst. c. f. s. Konal-li se v řízen í 
před okr. soudy prvý rok po rJzumu §§ 239. a 440 .. odst. 1. c. ř . s. a iedll3, 
ze stran se k stání ustanovenému k ústnímu líčení nedostaví, nesmi bý ti 
rozsudck pro zmeškání po rozumu §§ 396., 442., odst. 1. a § 417. !posl. odst. 
c. ř. s. (ve fJrmě zkrácené) vydán býti. 15 IV 19, R I 531'19; Vídeň ; .1 .. 
B. 19: 366. 

~ 417. posl. odst. c. ř. s. Viz rozhodnutí právě předcházející. 
f,~ 488. a 271., odst. 1. c. ř. s. Pří!;pěvek k těmto ustanovením .. 

I<ozhodl-li prv,ni soud, aniž učinil v důvodech ro.zsudku vůbec n ějakých 
zjištěni skutkových, ncmůže SJud odvolací, je-Li odchýlného názoru, opře 
ného o dll kazy v první stolici provedené, rozhodnouti bez připu štění dil; 
kazů těch a jich opakování. 5. III 19, Rv I 136119; P . 19: 399. . n 502 .• odst. 3. a § 187. c. f. s. Spojení spOrtl k sp ,)lečnému projed-
nání podle §187. c. ř. s. nemá obzvláště ·dle § 502., odst. 3. c. ř. s. vlivu na 
otázku pf'ípus.(.nosti prostředků opravných na vydaný společný rozsudek. 
:3 I 18. R I 327/17; J. B: 19: 333. 

§ 52í., odst. 3. c. ř. s. Kdy jest přípustný· dJvolací rekurs proti usne
sení rel;ursního soudu. kterým zrušeno bylú rozhodnutí prvé stolice? 14' 
X 19, R I 407: oít. 5. 

§ 528. c. ř. s. Nepřípustnost dovolacího rekursu ve spvrech o zru
šenou držbu i tehdy, když nebylo 'rozhodnuto ve věci samé. 8 T 19. R I 
15/ 18; P. 20: 20. 

,~~ 561. a 562. c. ř. s. Viz rozhodnutí !při »Zák. o ochran ě ná,jemC:ľl « 
z 23. IV. ·1. 

§ 519. c. ř. s. Dv usnesení odvolacího soudu v řízení odvolacím lze
si st ěžovati jen v případech v § 519. c. :-. s. způs,obem vyčerpávajícím 
uveden ých. 16 VII 1, R I 271/19; P. 20: 25. 

~.§ 565. a 566. c. ř. s. Viz r·ozhodnutí pří »Zák. o ochraně ná,jemců « 
z 23 . IV. 1. 

,~ 1. ex. ř. Byl-Ii straně povinné, které právopiatn51m rozsudl, em' 
hylo uloženo najn t~' byt vykliditi. tento byt byLw.ou komisí obce po roz
umu nař. ze dne 22. ledna 19l9, č. 38. sb. zák. a nař. k užívání přikázán. 
nemůže s,oud na základě rozsudku jako titulu exekučního vy klizení ex ekuci
povoliti , poněvadž stra'na povinná neopí rá více užív ání by tu ,) smlouvu 
I;ájemní, n:í' brž užívá hy tu z dtlvodí'l zabrání jeh.) a ' přikázání bytov ou ko
misí obecní. 18 XI 19, R I 442/ 19 ; P . 19: 407 

§ 216. ex. ř. a cís. pat. 27. IV. 58. ř. 63., ,§ 4., odst. 2. ,Byla-li do 
knih pozemk,wých v lo žena pohledávka v ciz í měně, ml'iže v případě draž
by za;fÍžené nemov itosti požadována býti v:í1plata dluhu ve měně korunové 
podle hodnoty v den příklepu. 14 T 19, R VII 3/18: Vídeň: J. B. 20: 27. 

~ 216 .• Č. 1. ex. ř. K pojmll správy § 216 .. Č. i. ex. ř . Každý. kdo u
é illiJ Il{lklad na nemov itost. lIa ní l. se vede exekuce v nuccllou dražb ,)u, jest 
o právněn požad()vJti n~lhra ('lI z I!ejvyššího podání. kdy ž a pokud tím za
hr~něno bylo zhor~ení nemovitJsti a naopak zvHení ceny její docíleno. 
7 X 19. R I 14J/ J9; Vídeň: J. fl. 20:46. 

:~ :l68. ex. ř (~~ 13.'11. obč. z. a čl. 283. obch. z.t Stctlle-li se plnění 
po podání žaloby absolutně nemo žné. mľl že žalobce ihned žádati místo c1)
dání interese (§ 368. ex. ř.); není třeba vyčkati, bude-li snad ,exekuce bez 
výsledku. lnteľesse lIeomezuje se pouze na náhradu 'Utrpěné škody. nýbrž 
vztahuje se také na lIáhradu ušlého ziskn. (§ 1331. obč. z. a čl. 283. obeh. 
z.) Za ll')rmálnícll p·omědl moh la by býti při vyšetření interesse za základ 
položena býti tržní nebo směrná cena, která byla pro nedodané zboží y 

době, kdy uplynula dodatečná IhM;!; v mimořádné době, jako nynější, dluž-
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1;0 liáhradu urč iti dle § 273. c. J. s. částkou, která by se r'Jvnala p'řiměře
nému a obyčejnému zisku o:bčanskému, obvvklému v obchodě ve ,velkém, 
-<:vláště ,podléhá-I i zboží velikému kolísání Čell. 28 XII 17, Rv II 473/17; . 
Vídeň; P. 19: 324. 

- Co může požadovati vymáhaiící věřitel j",k J .interesse .podle to
hoto ustanovení? 9 X 17, R 111 140/17; P. 19: 291. 

§ 379. ex. ř. Rozsudek vynesený a ÚS,;lČ prohlášen)' pokládati iest, 
i když dosud není stranám doručen, za exekuční titul ve smyslu § 37,0. ex. 
ř. a lze proto na iehJ základě, když nebezpečí dle § 370. ex. ř. jest osvěd
čeno. exekuci ku 'zjištění povoli-ti. 3.1X 19, R I 345, 346/19; P. 19: 356. 

- Exekuci ku zajištění lze povoliti i dříve, nežli rozsudek Ílstně pro
hlášený byl stranám d'.)ručen; nerozhodné jest, že náklady s'poru nebyly 
pr-i proh.lúšení rozsudku číselné \.lrčeny. 3 IX 19, R J -115/19; off. 4. 

§ 389. ex. ř. Zal obci, jenž zúkladem smlouvy před l ožené žaluje na 
ujednání a vyhotovení trhové smlcuvy o pozemku ně,jakém. nelze pov)liti 
prozatímní opatření k zajištění nároku na vklad práva vlastnického k to
muto p')zemku. 5 II 19, R I 15/19; Praha; J. B. 19: 414. 

§ 128. nesp. pat. Projednání pozůstalosti platí za skončené teprve 
právoplatným doručením listinycdevzdaeí Jědic{lm. Ediktální IhMu § 128, 
cís. pat. za dne 9. srpna 1854 Č. 208. ř. z., nelze pokládati za IhMu propad
nou, pročež dědickou přihlášku p ' IhiHé té podanou dlužno k soudu při
jmouti. 18 VI 18. RII 205/ 18; P. 20: 21. 

Zák. 16. II. 83, ř. 20. Též v řízení o prohlášení ~a mrtv:\ ~ rozlou
čení m:lI1zelstv í jsou rekursní IhMy lhůtami propadným i. 10 XII 19. R I 
470/ 19: p, 20: 15. 

Zák. 25. VII. 71, ř. 76. I mezi rozvedenými manžely uzavřené smlou
vy jsou neplatny. nebyl-Ii) nich sepsán .I1otářský spis. 18 XI 19, Rv I 
SOO/19; off. 8, 

. Zák. 28. V. 19, ·č. 299. sb. z:'k. a nař. Kdo koupil před 28. říjnem 1918 
predmčty spotřeby za přílišnou cenu, aby .ie dá·le zcizil, nemMe se domá
hati náh rady přeplatku ani ,před lidovým soudem cenovým, ani u SOUdll 
řádného: žaloba budiž zamítnuta Pl') nepřipustnost pořadu práva. - Kdy 
jest přípllstný rekurs dovolací do usnesení rek-ursního soudu. kterým bylo 
zrušeno nzhodnutí ,prvé stolice? (§ 527. 'č 2. c. ř. s.). 14 X 19, R I 
407/ 19: nf I. .5. 

Konk. řád, § 12. Právo na oddě.lení neprohlašuje exekuČlní soud z 
moci tiíeclní za ' uhaslé, 25 Xl 19, R 165119; Vídeň; O. tL 20: 3J. 

Ve věcech trestních. 
Z řízení trestního. 

~ 2. lit. g. tf. z. Duševní méněcel11lOst nebo za-tíženost nemuze býti 
důvodem trestnost vylučujícím. Ne )dvolatelné donucení je posuzovati je
dině 'Po stránce právnické. 16 X 19. Kr I 483/ J9; off. 19. 

-~§ 5., 144 .• 335. a 431. tr. z. Při spoluvině dle §~ 5., 144. tr. z. sbíhá 
~e § 335. nebo .~ 431. tr. z. jak o jednotný čin jen tehdy. přesahuje-Ii ohr{)
žení, jež spoluvinník mohl poznati, míru při Icaždém )dehnání plodu nezbyt
ně spojeného nebezpečí. 6 V 18, Kr I 63/ 18; 0, li. 20: 31. 

~ 153. tf. z. Ochra·na veřejného úředníka podle § 153. tr. z.' předpo
kládá. že útok na jeleo tčle s noll ncporušenDsI stal se nejen v d.1bě mezi 
formálním započetím a zakončenim úředního jednúní, n'Í;brž i že z toh{) 
jednání nebylo Iprávě v době Ílt)ku vybočeno. že nebylo. byť i jen věcně, 
přerušeno. 18 III 19, Kr II JO/ 19: off. 13. 

~~ 171., 173., 175. II. tr. z. Krádež či pouhá svépomoc? Omyl pach a
telľtv co do oprávnění s věcí nakládati. 22 r 19. Kr r 21 / 18; cff. 2, 

§§ 171., 173. a !~': 201. lit. c. tr. z. Z krádeže a ne pouze z podv)du 
z<1tajeni1l1 IIj!CZll (~ 201. c. tr. z.) jest se zodpovídatí pachateli. jenž si při-
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vlastnil předmět zapomenutý spolucestujícím v oddělení železničního vozu·. 
22 III 19, Kr I 33/} 9; off. 14. 

§ 173. tr. z. ZIj,iště,ní cen při krádeži, jde-li o ,předměty, 4>ro něž byly 
llstanoveny úředně ceny maximální. 1 III 19, Kr II 4/18: 8 III 19, Kr 'J 
41/19; ')ff. ll. 

§§ 174. JI. c; 171., 173. tr. z. Ohraničení krádeže od zpronevěry. Ode
ndá:ním klíče od pronaiatéhD pokoje opronaiímateli nebyly svěřeny před
měty ponechaně v uzavřené světnici. 15 III 18, .Kr VII 76/17; G. li. 19: 270. 

~ 174. n. c. tr. z. K pojmu věcí uzamčené. Uzamčenými po rozuma 
§ 17-1. II. C. tl'. Z. isou věci, k nimž cizí ')so,hy nema'jí normálního přístupu, 
~akžc chtějíce si je osvojiti, musí nejprve zdolati překážku, již majitel ú
myslně ,položil mezi ně a věc, aby byla chráněna před osobami cizími. ,5 
IV 19, Kr I 54/19; oft 15. 

~ 185. Ú. z. Účastenství na zpronevěření, § 185. tr. Z., pojem »převe
dení na se« a »ukrýváni«. Beztrestnost bezelstného nabyvatele zpr'Jnevě
teného (odcizeného) předmětu, jenž 'předmět podrž~l, jakkoli po jeho na
bytí seznal p rav~' jeho plIvod. 15 JI 19, Kr I 2/18; off. 9. 

§ 187.tr. z. K otázce »účinné IítJsti. podle § 187. tr. 1. . 22 XII 19. 
Kr I 16/18; off. 1. 

§ 201. c. tr. z. Viz rozhodnutí při §§ 171., 173. a § 201. r.. tr. z. shora . 
§§ 487., 488. tf. z. Viz rozhodnutí pře §§ 489 .. , 490. tr. z. právě ná

sledu.iíc í. 
§§ 489., 490., 487., 488. tr. z. Nesta6í kndi'!voc\ně.ní veře.inosti (§§ 489. 

a 490. tr. z.) pronesení na 'veřejném místě, bylo-Ii vyloučenJ, aby většina 
osob toho nezaslechla. - Pro důkaz dobré víry jest závažné, mohl-li olb
žalovaný v ,době . prJhlášení se svého ' hlediska považovati pronesené obvi
nění za pravdivé. - Trestnost po rozumu §§ 487., 488. tr. z. má za před
poklad, že pronešení jest bezprávné. 3 IV 18, Kr VI 40/18; J. B. 19: 302. 

§ 4'90. tr. z. Dúkaz pravdy dle § 490. tr. z., poslední věty, jest vy
lou6en jen v případě kvalifikovaného uveřejnění po rozumu § 489. tr. z. a 
v případě, že ,bylJ obvínění veřejně pronešeno bez potřeby, obviňující ručl 
za vyj{tdřen í učiněné jiné osobě jen tehdy, stalo-Ii se v tom úmyslu, aby 
tím byla tato osoba pohnuta je uveřejniti. 18 VI 18, Kr IfI 113/18; J. B. 
19: 334. 

Zák. o potravinách (lG. J. 96, ř. 89 ex 97), §~ 14. Č. 2. a 17. Dohlé
dací povinnost majitele záv0du se stanov,iska tohoto zákona. 30 I 19. Kr II 
8/19; oii. 4. 

Předražování (cís. nař. 27. VIII. 16, ř. 261), § 2., odst. 2. Obchody 
uzavřené toliko pro docílení zisku překupnického isou trestny i u obch)d
ník a z 'povolání. Trestnost obchodl.' řetězovél]). 1 III 19, Kr I 13/19: off. 10. 

- :(CíS. nař. 24. 111. 17, ř. 131), § 20. Pnsudek bývalé Ilřadovny pro ' 
- '(cís. nař. 24. III. 17. ř. 131.) § 20. Posudek b~rvalé úřadovny pro 

zkoušení cen nelze již bráti za základ rozhodnutí. Cena maximální může 
býti měřít.kem jen. 11eclovolal-li se; obžalovaný zv láštních náklad!'1 výrob
ních . 22 VII 19. I(r I 319119; oft. 18. 

- § 20., Č. 2. a. Pro pJsouzení přemrštěnosti požadované ceny jest 
I" ozhndllé, co stojí předmět prod{tvajícího samého. 8 II 19. I(r I 3/18: off. 5. 

- ,~§ 21!., 23., odst. 4. a § 32., odst. 2. a 4. min. nař. 26. V. 17, ř. 235. 
O skutkové p'Odstatě trestných činů dle těcht, ) nařízení. Jich vzá,jemný po
měr. Odpovědnóst pachatelt'I. ,Pojem »pletich«. (§ 23 .. odst. 4. cís. nař.) 15 
[Jr 19. Kr I 7/ 19; off. 12. • 

- § 21. Ani vyhláška společnosti "Oeos« v č. 165. »Wiener Zeitung« 
ze ulIe 21.. července 1917, ani § 2. !lař. úřadu pro výžÍvu lidu ze dne 22. 
března 1917. Č. 127. ř. z. nestanoví cen maximál'ních nebo směrných na ze-

I I 

I 
I 
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leuinll; přeplácení cen tam stanJVel~ých nespaúá samO o sobě pod §- 2L 
cit. nař. cís. 28 T 19, Kr I 14119; off. 3. 

§ 23. Při pečivu řetězového obchodu se nevyžaduje. aby pachatel 
měl. úmysl zvýšiti cen u zboží. Kdy se tohoto přečiml dopoušti komisionář?t 
8 Tll 19. Kr 1 19/ 19; 'Jff. 16. 

_ § 23., Č. 3. Pojem řetězového obchodu. 22 X 19; Kr JIl 22/ 19; Ví-
del1 ; G. H. 19: 310. ' 

Z nzeni trestního. 

I; § 319. tr. i". Meze povinnosti · soudu dáti porotcům dodatkovou ·)tázkl1 
dle § 319. tr. ř. 8 II 19, Kr I 12/18; off. n. 
i § 320. tr. ř. K výkladu ustanovení tohotJ. Výrazem »tvrzeny byly 
skutečnósh nejsou míněny pouze pl"ipady, kdy ony okolnosti obžalovaným 
nebo leh) obhájcem byly V1'sl ovně uplatňovány. 8 II 19, Kr I 29/18; oH. 7. 

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




