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Judikatura. 
(Pořádá J. Purcner.) 

Praktické případy. 

Zvýšení manielčiných aliment{i, nad sumu smírem při ~lobro
'Volném rozvodu manielstt'í od s/oin a loie dohodnutou a přes to, 
je bylo ujednáno 'l'ýslovně, 'ie alimeuty nesmějí býti xl'ýšeny . . 

Nej\'yši; í soud uzmtl na žalobkynino dovol{lní proti rozsudku vrdmi
IlO soudu z mského v Bl"I1ě, jímž k odvolání žalobkyninu Iwtvrzen byl ro:?'
,udek zemského soudu v Brnč, znnlítaj íci její žal0bn () Z\'~'šení al i1l1 ent{l, 
takto právem: 

Dovoláni se Vybovlljc a I (;.zsu:Jek v odpor vz~ti~r se mělli v ten 
I UZlll11, že žalovaný je povincn platiti žalobkyni ocl I. září 1919 měsíčně 
napřed na místě .dosavadního v~ živného 140 K částk u 330 K. a to po do,bu 
dosavadn,ích P0Il1 Čn'1 dl ahotních :'. oplat iti núklacl\" SpO l1l I'šech tří srolic. 

Dúvody. 
Právem upla(lwje ža lobkyně proti odvclacimll r ')zSlIdku, jim žto její 

i.a,IDbni žádost byla úpl.ně zamítnuta, nespnhné právní posouzení věci po
tI.le Č. 4., § 503. s. ř. 

Při dobrovolném rozvod u svého nwnže ls tví . .Jel stolu a .lože c1ojedllal~
sporné strany dne 11. července 191 2 stran vÝ'živného, jež žalovan~- podle 
::i 91. obč. z. měl p.oskytovati své manželce. smír v ten smysl, že :se žalo 
\'an~r zaváza l poskyt'Jvatj své nJ3liželce cd l. k\'ětna 1912 v~' žjvl1é částk() lI 
140 K l11ěsíčně, že se však tato Č{IStka ncmá zvyšovat i. 

Lalol; kynč poukazuj e na to. že tehcly činil roční přijem žaloY;)llé!J o 
.'jSO"" K. nyní však činí s aktivním a válcčn~'m přídavkem a v~'pomocn~'m 
příplatkem 11.572 K; pak že bylo výnosem presicliální kanceláře města li

I ědomčno úřeclnic(vJ, že od 15. května 1919 bude každ~r ro·zevedený zI-i
zenec obecní, je.nž je povinen přispívati na I ~: živu své manželky, pokud 
.idc O" válečný přidavek, na rOVcll posttven žcnat~'m zřízellcľtm. tJk že títn 
roční příjmy žalovaného dospěly výše 13.948 K. 

Dále tvrdí žaJobkyn ě, že ,e za nynčjší draho!)" částkoul4(l K, jíž ji 
lIlanžel p.)skytuje, ncmllže uživiti. nemajíc žádného jmění ani jakýchkoliv 
přijmll jin~'ch a že též ončch 1000 K, jež jí l118.nžel rOČliě vyplác í za spolu
vlastnictvi na nemovitostech mu postoupených, za drahoty \' době "ťtlečné 
spotřcbovala 11 U nutnou výživu. ba že i zbytek této pohlcdávh- ve výši 
5000 K ještč nedospělý cl.avši je.i rb zástavy vyče rpa,la z téže příČiny 
"ho ra uvedené. 

L::tl,waný doznal, že jsou přibližnč spn'tv ny Ildaje žalubkyniny o výš i 
jeho pi'íjlm!, jež měl v čas miru v roce 1912 a v době podání přípravného 
spisu ze dne 15. září 1919 a že jeho přídavek poskytnutý mli od města z té 
příčiny, že mu je platiti manželce výž ivné. činí 190 K 33 h měsíčně. 

. K-Jl1ečnč uvedla ža,lohkyně. že se shora uvedené služební požith
ža lovaného :nynější úpravou pla!tl opět zV~l šil~' asi o 60 0/0 . O této skuteč
nos ti se žalovaný vtlbec nevyj;íln-il a předchozí soudy se neobíraly wmo 
otá zkou an i tíll" zc1ali žaIJhk ~'ně krOlně cnoho VýŽivného má ještě nČiaké 
jiné p říjmy bli nic. 

K správnému posuuzení, jc-li oprávněn Ilá rok žalobkY·lli·IJ lIa zvýšení 
I )Iživnéh o lia 330 K měsíčně (140 + 190), dluž·no si především vyjasniti, k 
čemu směřovala. vt"ile stran, když s';: dohodly na smíru ZE dne ll. července 
1912. Šlo tchdy '0 rozv,)d manželství a bylo jej podle § 105. obč. z. po v ol\i! i 
jen tehdy. když potvrdily, že jsou clohodnuty stran v~'žívného, jež mčl ; ) 
I' ýti manželce poskytováno. Tato si chtěla njistiti slušnou V~' ŽiVll, jez b.l 
ii jinak. dokucl manželství nebude nzvedeno, poeJ,!e ~ 91. obč. z. byla pfi-

\ 
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slu ,~ela bez rozdílu . má-li vlastní jměni či li nic, a peníz J40 K měsičn ě byl 
stano\'C11 jako ekviyalent této v~'živy. 

Jest notorické, že částka tak malá za n ynějš í n eObyčejné drahoty 
\ šccl! životních potřeb, válkou vyvo lané, daleko nestačí k opatření ani 
I;utll': \'~'žívy č l .wčka a že k tomu peníz 330 K měsíčně, žalobou požado
\a'n~' př i nej\'ětš Í spoř i vos ii snad bude dostatečn:í' , .ani ž bylo p ř i vše
obecné zk;Jšenost i tJ'eba podrob,ného' výpočtu a odhadu jednotli vých potřeh. 
k zachování života I ' utn~'ch . Ze by li1:Jhly :lastati války s ll eblah~' mi lIá
sledl, y . zej ména že by peníz 140 K měsíčně n estač il k výž i vč člověk a, lla 
to stra ny při uzavi ráliÍ smíru llemyslí ly, ježto občunstv·o tehdy, j'1k vše
obecně zná111 0. žilo v míru nemajíc ,po·tuchy, že se chýlí k válce . Při do
jednání sll1 Íru \' roce J9 i2 proh l:5.sily strany. že zv~'šenÍ přij mll ll1unželo
v)'ch . jež se dal'0 předvÍ·dati, n epř i vodí žádného zvýšení ekviva lentu pro 
vý'ži\'né man želčino stanovené; avšak při tom nebylo a 11 el11oh10 býti P,I
mat()\'áno IW okohlOSt i, jež se nedaly předvídati, totiž že se zhorší vyživo
yací pOll1ěr~' a že klesne kupní síla peněz e100 té míry, jak to, skutečně 111-

stalo válkou. 
Smi l' v roce 1912 dOjednaJISr dlužilo vykládati podle § 914. obč. Z., 

jellž prellpisuje. že lIesluší otpocky lpěti. ml. slovném zněn!, nýbrž že je vy
šetI-ití úmysl st ran a rozum ěti smlouvě tak, jak toho, žádá '0hyčei ,poctivéllo 
obchodu , Příčilo by se to dobr~r l11 mravllm, kdyby manžel, jenž podle smí
fil jest pO\' illen své rozvedené ma.nželce poskytovati vý.živné, nedostál 
tét,) pov illnost i. a to ani ne tehdy, když mu jeho službodárce 'právě Z::l t ím 
účelem poskyt1Íj c v tomto přípé1clě zvláštní drahotní přídavek 190 K 
měsíč n Č . 

Jil etl í-li se IHl ;:á jlllY veřejné , nel;:e též přisvědčiti k tomu. by za 
těchto okolnosti IlI anžel ma jc el. ostatečné prostředky, tuto SVO ll povin n·ost. 
pJskytovati manŽElce a,lespoll IIl1tllOI.l v~r Ž i\'u. přesllllltl na vcřej.noH dobro
č inn os t nebo uomovskou obec, 

Je tedy v takovém 'přípa dč pr-iPllStIlO, by man žell,a, když se před
pok laely pllvC'clníh o smíru podstatn ě změ·lIily v iejí neprospěch. smě l a po 
žadova ti \yšší ekvivalent za v~'živ \l než byl Jl1 en. jímž , oceněna byb v~ 
í i\'a pII \od n ě. a l~ylo proto zpllsobem shora UVedell}'m zmčniti ro'zslldek 
y odpor vzat}' a ža lobkYlli na dohu přecl1cc\uOU při řknouti požadované ali-
111(lIt\ z\':í'še ll é. 

V~'rok o l1ákladech spo ru je založen \' ustanoveni §~ .jl. a 50. s, ř. 
Ro zh . ze dll e .J. k \'čt n a 1920. R\' II 6J /20.') Z, 

Přísphek k lIstal1o/'ení (1, 349, odst. 1. obcli. '% ák. a Cl. 933 
1101'é ~ I/řni nbč uJk. 

Y pr(l vn í zúl ež ít osti M arie D., ž al0bkyně proti firm č lVI .. žalov aná () 
.J1l9fl K, n evyhově l nejvyšší soucl dovolání ža l obkyn ě proti rozsudku 11101',
sl. \rchní!l\l , zemského soudu ·v BľlI ě jako. soudu ,odvo lacího ze dne 14. čer 
\ence 1919. č . j. Rc TJ 85/ 19-16, jimž byl k odvolání žalující strany roJ. 
'. lldek krajského soudu \' Uher. H radišt i ze- dne 10, kv ětna J919. Č. ' j . C~~ 
lIT 111 / 19-10, potvrzen z l'ásledujících důvodů: 

DO\'r)Jání up latilL1je jakJ chhody dov·o,lací Č . 1, 2. 3 a 4 ~Ll 50.3. C. ř . s .. 
l eč y es l něs neprávcm . . 

Pro\ádějíc d{lvod pn· llí. vyt~'ká žalobkyně rozsudku odvolacího sou
ci u 7. ll1 atečllost dle '~ . -'ln. č . 9. c, 1'. s., ji Ž spatJ-uje v t0111, že pr}' rozsudek 
teJl oc itá se sám seb{) lI \' ,)dporu, kdy ž 1IZ11{lvaje. že žal obkyni zaslané se 
mellU 0)"5aho\':1I :1 iO'7c scmel'a mrkve krm né. přece nel'ZIIai. že clodúno jí 
hylo ž.dovanr u firl1lou II<: CO ji lll'IHl IlcZ brlo .1 bjednállo. 

", ) Sroi'.lcj s judikátell1 í:: , ?4.j ze cl,ne 18, Icdlla 19 J6. prs. 375 v úřeu lI í 
shírce ,:', 167R. 



• 

o 

1-

t~ 

Jí 

-- 195 -

Av;ak roz.sudek brl by zlIlateč!1 )'m jen tehdy. když by v)'rok jeho 
sám sobě odporoval. TIŮn1 u ale zde tak uení. V)·r.)k rozsudku je zcela jas
n}', také dľlVody jeho jsou srozumitelné. ta,kže je přezkoumati lze, nemll ž<:: 
proto fl zmatečnosti bfti řeči . 

.J e- Ii sho ra uvede1Í~' závěr Jdvolacího soudu správn~i , bude posou 
ze.no s hlediska doyol'lcího ch'tvodll Č. 4. §. 503. c. ř. s., z kterého ostaNl č 
jej i dovolatelka potírá. 

Také dovolací dlh ,od Č. 3. §. 503, c. L s. neni d'ov Jlatelkotl 'po Zú 
kOIllI proHdell. Neboť de to, co' do\"olállí jako odpor se spisy označuje. 

\is.lu log:ické z ;Í\'čry soudu od.volacího "yvozené ze správnč uvedených zji 
štění pn'níllO soudu a p řeclnescní stra ll a dojde povšimnutí při přezkoumállí 
prá\'lIího posouzcní \'éci, 

za t ) : 

V tOI11 směru vyt:O( Ú ctov0la telka, že pochybi l oclvolací soud, llIajh: 

a) že jde v případč našem o' vadil kvalitati vní. 
lJ) že žaloba také na tomto !pr:lvním základě jest založena a 
cl že proto ní uplatiíovan)' Ilárok zanikl praeklusL 
~ež \'e \'šech tě chto obzk::í.cli dluž no právním v~' vod{lm q'ndn od 

\' ,l!ací1J(~ plll ě pris\'čdčit i. 
T řeba ža l o\'ano ~1 st rano u c1oual1é semeno mrk vové obsaho\'alo jeli 

3(''; SCl1lClla té k\·a!ity . jakú byb sl1lluvena a v~'s l ov ll ě přislíbena se záru 
kou pravos ti. dúle asi 301c mrkve červené a ostatek mrkev žlutou č i krm" 
I~()U, přece přes to. že ,u::>dáno byl o tedy semeno jiného druhu, jde tu jeli () 
\'adu jakost i. ielikož zll'llec př ipus til a soucl pl Vllí zjistil. že i mrkev ze sc
mena ž1utéllO \. čase, v ktcrém byla dodána, ližívala se také k v:í'ž iv č' lid
ské, hyť i v}'iimečně, slouž ila přece a mohla bfti a b~'vala (použita k témtl i 
íl ~elu , jako mrkev červen:l a karotb, takže nelze uznati. že dodáno j i II l' 
stTlleno než mrkvové , 

Sprú\'ni: tal;é ·,)cI\.'o lací soud k tOlllU !)ollkázal, že sama žalující stl"l 
na na tomto stanovísku přeL! prvním, soudem stála a nárok sV{lj ze zprú\'\' 
pro dodání zhoží horší (Iacill~jší) knlity odvozovnla, požadujíc právě jen 
differ':l1ci mez i ceilou trho,v ,)1I semena karotky objednaného dmhl! a semc
na mrkvc čcn'cné , !lokud sc t~' č e žluté, Uvádí pře ce ža l,ohkyné v)'slovn ( 
\. žalohě, ž~ \~·tka v dop isu ze dne l. srpna 1918 žalované firm ě pro ne
dostatek k v a I i ty zaslaného jí semena s připomenutím, že se proto do
rnáhati hude náhrady, p,)!lěvadž objednané semeno se platí dráže, než do
clunt? ji semeno mrkve červené a žluté. J.úle, že žalobkyni také skutečně 
i irm~. R, Fl " hteré úle uz{I\'črky sklizcn on mrkev clo clala. odepřela dodávek 
pro ; pat n (\ II k \. a I i t tl zboží přijm out i a že jí ža lovanú c10dáním semc
na k \. a I i t o u smloll\"ě lleodj}J\'ídající způsobila škodu, kterouž v dific
ren-::i cc n \'rpOčW\\'ú. se žalohou C[uan ti minoris na žalované lIahražcill l 
požad uje. 

Z obsahu ža loby, kter}' byl přcd pn'ním soudcem nezmeněně pře d 
lIesen a také během jednání \' pn'ní stfll ici žádné zmčny nedoznal, :plyne, 
7.<:: l<'llohkyn č uZll'hala dJdú\'kll semen a ji došlou za pln ě ní ze smlott\'y. 
ale p I !I ě II í \'<tdné, že nedomáhal a se nároku pro nespln ční dle č l. 35'5. 
ohcIL 7.5k " J1}'brž ll platřJov,ab náro·k ze zprávy pro vady v jakost i' zboži 
a že také nedomáhala sc recl hibice smlouvy pro omyl, tim méně tvrdilJ. 
že 11.1 bY]J ujednání na stranč firmy žalované. 

Tepn'c \' od\'olacím spise . po změnila stanov isko, že d.odáno by lr) 
»a I i u ,c1 " a sice .za\· i, n ě ním . hlllholl nedbalostí fir,my žal'o:va,I1 ~, v d:wolaci'l11 
spise pak konečnč tHdí dokoncc i o b III :r s I II é (dolosníl jednání žalo<\'1 -
nť, kterúž 1Io\'ú tvrzení musila j 'lk dle '§. 482. c. ř. s. před druhou stol icí. 
tak i dle ~. 5O.i. c, ř. s. ny!!í \. řízení dovolaCÍm zľl stat i bez povš il1lllut í, 

Jisk) tedy jest, že žalob k YIlČ up latňu je nárok ze sp rávy a že tu, af 
Se "pře [) lls(.3,n{)\'E·IJi zúkona obcli oonílro. ať o ustanovcní ObČ1llsk0h.o 



196 _ . 

zákona, nál ok její z<illikl. jelikož rie',}zllámila va du v praeklusivní lhutě 
šesti měsídl a v té době také věc na soud nevznesl:l (čl. 349. , odst. 1. 
"bch. zák. a ~ 933. nové znění obČ. zák.), jak odvolací soud zcela správné 
vvvodil. 

. Ze IhtHu hlto počí t a ti sluší 'Jd do d fl Jl í zboží, kteráž otázka bývala 
v theorii i prax i spornou, vyslovi l .nyní zákon zcela zřetel n ě v noveliso 
\"al1é1l1 znční §u 933. ob. z. obč. 

Nárok ze správy uhasíná dle tohoto zákJJllléllQi llstallovellí vlibee, 
I;dyž se věc v šes ti měsících ode dne dodání zboží na soud nevznese, n( 
dežacl.uje se redhibice náh rady š.kody, nebo doplňku plnění, leč by tll bylo 
obmyslnébd jednání se strany druhé, kteréhož však, jak odvolací SOlilI 
sprúvně vytkl. tvrzeno nebyl) a tepr ve nyní jako nedovolená novota se 
Ilplatňuje, k níž více nelze pI·ililédnouti. 

IPosoucl.il tudíž odvolací soud správně případ po st ránc e právní, když 
iO'zsudek nárok žalobní zamítaiící potvrdil, tak že llpl a tiíovan ~' dovoi:1<.:í 
("hod é .. 4. §u 503. c. ř. s. není nikterak adllvodněn . 

Za (')hoto stavu věci jest však i vytýkaná neúplnos t r'ízení, tedy dl'l
\od čís. 2. §u 503. c. ř. s. lichý. 

Jest toti ž zcela bez významu pro spor, zda-Ii ž,alovallá strana pí-í 
mo z Holandska takové zboží obdržela, jak je žalobkyni dodala a zda-Ii 
\'llbec zboží z Hola·ndska objednala číli nic, jak'Jž i okolnosti tvrzené 
ohledně rozm ě ru ,pěstování zelenin stranou žal ující a ohledně její uzavírk~ 
s firm ou R. 13., která sklizeno-u mrkev dodati mč la, proto zcela právem 
1I0bylo odvJlacím soudem na Mlkazy v tom směru nahídnuté nalezeno 
(§ 27.5. c. ř. s,). 

Dovolání veskrz bezMlvodnému ' neby lo proto prlznatl úspčchu 
I~o zh , nejvyššího soudu v Brně ze dne 29.1 10. 1919. Th II 239/1911.) 

A. K, 

Příspěvek Jo, ustanoven'i § 1310 o Uč. J(.lil ... 

Nej\'yšší soud vyhověl 'i pniv;í věci lIezl. Nt Z., ía lo-bkyn ě, pr ,)ti 
I:CZI. .I. P., ža lovanému o 2.ZiO K 20 h, dovolání, správně dovolacímu re 
kursu žalovaného do usnesení mOL-SI. vrchního zemskéh,) soudu jako sou
dn odvolacího v Brně ze dne 29, ledna 1920, Č . j . Bc II 184/ 19/ 11, jímž b~' 1 
rozsudek krajského soudu v Uher. Hradišti ze cine 17. li'Stopadu 1919, Č . j. ' 
eg !la 104/ 19/6, n1 odvolání ža1Jbkyně zrušen, naříkané u'SllE:sení zrušil ;l 

llložil soudu odvolacímu, aby nehledě k použitému dtlvo'du zrll.šo\'aCÍmll 
znovu věc rozhodl, přihlí žeje při tom k útratám stížnosti d'wolací jako k 
dalším litratám SpOrtl. 

Di'lvody: 
Pi'edevšÍIl1 budil. vzhledem k v~l v o dlim OclPllrkyuě stěž{)\'atelovy ,po 

d.otčeno, že dle ~u 84. c. ř. s. ll'Jvého odstavce, přípojeného cÍs. n ařízeníl11 
7. 1. června 1914 Č. 118 L z., jest my lné označení opravného. prostředku 
lJezv~'Zl1"mno, když lze zřetelně seznati, oč se žádá, V tom směru obsah 
podaného opravJlého prostředku nezanechávť>. však nijakých pochybností, 
IJodal - li tedy stěžovatel p'roti usnescní odvolacího soudu »dnvolúní« misto 
rekursu, jest tentJ formální poklesek bez v~'znamu a JJelze proio říci. že 
(správn:í') opravný prostředek nebyl podá,n v čas a že v odpor vzaté u
sIlcscní nabylo zmtím moci prúva. 

Co se t:ír če věci samé, sluší sfi,žnost pokládati za opo d statněnu u. I 
odvJlaCÍ soud je toho názoru, že l'IIčenÍ, zákonem v případech Sll 1310, 
obč. zák. nedo,spělci z d!1vrodll slušnosti uložené, jest ruéením toliko pod 
půrn:í' m, neml'!že-Ií poškozený dosíci náhrany šk{)dy od ,1sob, k-terým sluší 
přičísti zav i nění kulposnírm opomenutím povÍ1mé péče, má však za to, že 
kdy ž není v zákoně nikde v:í' sLovně uSianoveno, že musí se pJškozený d() 
Il'áhati nároku svého vtléi těmto osobám ž a lob o ll, není pro uplatň<lvi'lll í 
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nároku ve smyslil ~u 1.31Q. Jbč . zák podmí,llkou. aby zmíněná ža l,oba před
cházela. · V tomto případě nebylo pr~' toho zapotřebí, jelikož již ze spisi'i 
\'ychází, že rodiče ned.ospělého žal-J-vaného vyjednávali se Zélkoll'llým zá
stupcem žalobkyně o náhradu škody, ji dle tvrzení žalovaného také po
skytli a ostatně lze prý i v nynějším sporu zjistiti, jak d.:ilece cI'ustá li ro
Lliče žalovaného povinnosti své clle §u 1309. obč. zákona a nastal-Ii tu pří 
Facl clle §. 1310. obč. zákona. 

Avšak sluší poukáza ti li: L1mu, že otázka, vyhověli-I rodiče své po- o 
vinnosti dle §u 1309. obč. zák., není vi'Ibe(,: předmětem tohoto sporu a že 
žaloba nečiuí proti rodičtlm .':ádný·ch nár.okfl. ba ani netvrdí, že nebyl-J lZe 
náhrady od uich dosíci. Nemá tedy soud v nynějším spO'ru příčiny, ahr 
se touto .otázkJU z<l'býval. Dále vyplývá j.as ně ze srovnání obsahu §u 1309. 
a 1310. obč. zák., že škody vzniklé činem nedospělých osob, j-sou Ipřede
vším povinni nahraditi ti. jimž škoda mú že se přičHr,ti, prJtože nedohlí.žeti 
na osoby jim k opatrování svěřené. dále. že případné zavinění jejich nen í 
v žádmé souvislosti se zaviněním n edospělé osoby s3!mé. n~rbrž že jest sa
mJstatným a nezávislým Ha pří,pa-dné subsidiirní povinnosti nedospčlé oso
by a že dle §u 1310. obč. zák. nárok vllči nedospělé osobě nab~r vá pflsob
nosti te;prve tehdy, když jest zjištčno, že nelze dojíti náhrady u osoby d',) 
zorcJ. Uplatň-ování nároku proti nedospčlé osobě samé předpilkládá tedy. 
že bylo prokázáno, že dozo rčí oSJba není k náhradě povinna nebo nemůže 
náhrady poskytnouti. Tato -o tázka mlHe ' býti řešena toliko zvlášúním sp.o
rem, nik oliv jinakým posouzením okolností a nelze opomenutí předchozihn 
sporu omLouvati tím, že prý také ve SlpDru proti nedospělé osobě lze zji - . 
stiti, jak dalece vyhověla dozorčí osoba pJvinnosti §em 1309. obč. zák. jí 
IIl0žené. Tvrdí-Ii se dále, že není v zákoně v~'slovně stan.oveno, že upl Rt 
oování nároku vt"lči doz'Jrčí osobě musí býti provedeno žal0bo!l, stačí po
ukázati k ternu, že ~. 1309. obč. zák. toho ovšem v~rslovně nepravÍ. avšak 
není pochybno, že 'slova v občanském zákilně uvedená »žádati náhradu « 
nebo »dovésti práva svého« a pod., znamenaljÍ urplatňovati žalobpu a že ji
naká odchylná ustanovení, na př. ,1 subsidiárním ručení při rukojemství. 
kde stačÍ pouhá upomínka přímého cl.lužníka. jsou výjimečná ustanovení. 
jichž nelze extensivně vykládati. Ostatně ža lobky-ně a>ni netvrdí. že žá 
(hla . již zažalovanou částku marně o d osoby dilzorčí. 

Názor háien~; odvoladm soudem není teely sprCtYll~' . pročež byl') 
rozhodnutí jeho zrušeno a odvolacímu soudil uloženo, aby věc bez ohledu 
na sVl1j dřívější názor znova rozho_d1. 

Rozhod. nejvyššího soudu v Brně ze dne 23. března 1 920,č. j. R IT 
5-4/20-1. . A. K. 

Příspěvek k ustanovení § l4. ze dne 6. ledrw 1910, Č. 20, 
i". xákona. 

Nejvyšší s-oud nevyhově l v právní záležitost i A. C., žalvbce, protl 
ii rl1lě T. a A. B., žalov.ané, o vyúč,tování zisku s přísL . dovolání žalobce z 
rozsudku mor.-sL vrchního zel1lskéhlQ silu-du v Brně jako soudu odvolacího 
ze cine 5. června 1919, Č. j. Bc II 63/19-32. jímž byl na odvolání žalob
covo rozsudek kraiského jakožto 'Jbchodního soudu v Uherském Hradišti 
ze dne 31. břez,lľa 1919, č. i. Cg lIT 2fí/ 18-27. potvrzen z Jl{lsledlljících 
(I l"IVOdt"I: 

CO do posoul:cní p,rávníhr .. dlužlIo vycházeti z nespo rné skutečnost;. 
fe žalobce byl v záv-odě žalo-vané firmy úře'dníkem na provisi. správně s 
pocUlem na zisku. Jakožto takový měl Ipráva vytčená v ~u l'l. zákona ze 
(lne 16. Icdna 1910, čís. 20. zák. ř., tJ,tiž práva žádalti 

I. vyúčtování zisku podle zákom nebo podle smlouvy a 
2. nahlédnutí do knih, pokud toho třeba ke zkoumání SprflVl10sti V)'

. účtování. 
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.1 iných práv mu nepřislušelJ . Pr,Qto jest žalobni ná rok, pokud srně 
l'lljC k t,()lmu, aby žalovaná p 1" e d 1 o ž i I a žalobci veškeré své obchodili 
kn ihy a zázna my t~; kaiící se v,ojellských dodávek a obchodi'l v koželuž
nách, sám sebou neop rávněn a ža l'Jba v této části pochybena. Volnost II a
h J é cl II o \I t i do knih, zejména clo konta zisku a ztráty, žalovaná v odpo
\ (:.cti na žalobu žalobci neupírala, naolPak prohlásila 'JChOtll, 'dáti příslušn é 
kn ihy a záznamy žalobci vždy k disposici. O tom, jak:;' v:\' znam by měla 
okolnost, že žalovaná později při jednáni ze dne 31. března 1919 odepřela 
dúti s\"é kn ihy žabbci k disposicl ve svfch místnostech. aby žalobce mohl 
je př ez koumati, vzhledem k ža lobnímu žádání netřet a uvažova ti. ' 

P.okud se vyúč tování t:\;' če, zji š tčno však nižšími soudy, že žalobce 
ou 1. února 1916 neby l ji ž úředník em s podílem lia zisku, n~Tbrž s pevn~'nl 
plalem; za dobu pak, po kter-Ju ža lotcc měl nárok na část zisku, t. j. Z:l 
dobu od i. srpna 1914 d.o 1. února 1916, vyúčtovállí mezi spornými strana
mi j'ádně bylO pr,ovedeno, a to první dne 25. ři}n a 1915 za dobu ,)d 1. srpna 
1914 do 3J. červenc e 1915 na zákl adě pltvodn ě umluvený ch 10% zisku. 
druhé cine 2,i, července 191 6 za dobu od 1. srpna 1915 do 1. února 1916 na 
úkladě 10% a OD 1. prusince 1915 pouze 5,/0 zisku, Tímto dvojím vyúč bo
váním bylo právo ža lobcovo z prvního- odstavce .§U 1-1. zákona ze dne 16. 
ledna 1910 č i s , 20. zák. ř. prýštící konsumováno a žal'vbce není oprávněn. 
((omáhati se Jla ža lované olpětného vyúčtování zisku ~a dobu od 1. srpn:l 
19H do 1. úllora 1916. Za clobu od 1. Ílnora 1916 du 3L prosi'nee 1917 pal\. 
když ža lobce bral pouze pevJl~' . plat, n epříslu š í mu nárok na část ziskH. 
nniž tedy na vY Íl č tování zisku. 

Ža lobce o"šem tv rdil a ještě v dovolál1í tvrdi, že ja·k snížení podílu 
na zisku s 10; ; na 5%, tak i ku přiměřeně Pllvodníh'J služeb.ního' pomč~u s 
podílem na zisku v pom ě r s pevným platem donucen byl di'lvodnou bázní, 
jež byla vyvol:ín<1 v~' h nUkou žal,ovaného. A le pokud jde o zrušealí dosa
v.ad.ního . p ol1lěr u slu žebnÍh'J v Ílnoru 1916, bylo prvým soudem zj i štěno, Žl; 

věc se nemě la tak, jak žalobce tv rdil, ,nýbrž tak, íak líčena byla žalova
lIým. IOli ž že doho,cl.lluti se stalo c1 lobrovoJně bez všelikého nucení a vi' 
II I' ltžck , a zjištČJlí to nedoz'nalo změny v řízení 'Jdvolacím, víže tudíž soud 
odvolacÍ. Co do sliížení podílu na zisku s lO,/e n<1 5'70' v listopadu 1915 ne
hyloovšem II i ži': íl1l i ~ouoy nic zjiště,no. Avšak soud o,dv'ulací má za to, Že 

i kdyby příSlušné tv rzení žalobcov,Q bylo dúkázáno, nebylo by lze mluviti 
(I ,clflvO'clné búzni, kter Jt1 ž ža lobce ku smlouvě byl ,přinucen. V ždyť žalobce 
5:'1111 tvrdil a dokázati se .Jwbízel, že podn ik žalovallé byl od vypuknutí v ál
ky pod vojo!lsk~'m dohledem a že hned při zavedení ~ohoto dohledu bylo 
\ŠCl llll ilřeonictvu a cl. ěI'nictvu jakož i firmě úřa dUjÍcím V'JjClnsk:i>m zástup
cem o;t,llámello, že bez vědomí vojenské správ')" nesmí nikdO' opustiti své 
míst(}. :lie že také služební požitky nesmějí 'l1ikomu býti zkráceny, že ted) 
sní že; l í požit ldl žaJ,obcov~'ch slušelo pokládati za 11eplatné. Byh-Ii tomu 
lak, včděl ža lobce. že ža lovaná firma není o,právnč~a, o své újmě sní;"( iti 
proce nto z is.k1~ na podílu, 1niž měl příčiny se obávati, že když nesvolí k 
nanl!o\"a llému sníženi, bude h míti následky, jimiž mu snad by lo hroženo . 
.I cstlíže j)řes to clal své svolení, n emľl že se ;nyní vymlouvati, že učinil tak 
,'od nátlakem dth'G'Cln é bázn č . Nemá tedy místa llstanovení § 870. obč, zál\. 
Zl nelze uznati, že h lobce není povi71en dodržeti ~mlouvu o s,nížení podílu 
Opdl\,n ě li. žádali alespoit za do hu od L prosince 1915, 00 31. prosince, ]917 
\ ' Yúčlování zisku na zák la'd č p{lvodní smlouvy ze clne 1. srpna 1914. 

Žalo,bce dále v dovolání vytýká, že vyúčto.vání ze rule 25. října 19],'1 
Zl ze dno 24. července J916 byla l1eíl;plná a vadná ;p.1ukazuje zejména ke 
SV)' 111 tvrzeníl!l. že mu příslu ší podíl také na zisku z kUlpních cen utrže
Ilých za kožní odpadky \" jednacím pr.otokole ze dne 5. Iisto'])adu 1918 pod 
1:1 podrobněll\·eclené. dle jeho předllesll v letech 191611 917. tedy alespoú 
pOkud jde o t.Lol1u .1t1 1. Ílnora 1916 po zrušení podílnictví n;\ 7. iskll prc.cJa né, 

I 

! 



jakož i z dobropisu 3,000.000 K za dánskou kúži. kter)" pr~" v roce 191 f. 
tudíž také po zrušení původního smluvního poměru ministerstvem války 
žalované firmě byly vráceny a dov')lává se k O'dt'tvodn ění nároku na 
npětné vyúčtovállí zisku obdDby dle §§ 1388. a 242. obč. zák. Ayšak z 
těchto ustanovení zákona lze dovoditi pouze tolik, že v případech tam 
u vedeJl~"ch sběhiluvší se omyl 11emttže b)"rti ,na újmu t,ymu, kdo jím byl po
~kozen, nikoliv však, že dotyčná právní jednání pozbývají právního ÚČill
ku. I podle obdOby těchto předpist't mohl by tedy žalobcen3nejv~rš domá
hati se na žalované tohJ, co mu ušlo neúplným nebo vac\l1}"m vyÍlčtováním 
zisku z II rčitých j,ednotlivých ohchodfl, nikdy však o'Pětného vyúčtováuí 
veškerého zisku za celou dobu od 1. srpna 1914, jak žalobce 
7-ádá. PouČ'ovati nebJ naváděti ža lobce, jakým zplisobem mohl by uplatniti 
případné své núrok:\', so~dy povolány nejsou. 

,Z toho, co vyloženo, vypl)""vá, že dOVOlání ža lobcJ\"o jest veskrze 
bczdllvo.dné, pročež nebylo mu vyhověno. 

Rozhodnutí nejvyšší!]) soudu v Brně ze dne 29. října J919. 
2-13 / 19- 1. 

PNsphek k ust01W~'e1ti O príslllšnosti 801/1/11. 

R JI 
A. K. 

V právní záležitooSti ž,alobce li. proti žalo\'an}"m R. a spol. zrušil 
nchní zemsk" soud v Brně na stížnost žalobce do usnesení kraiského &0\1-
(lu v Uher. liradisti ze dne 17.14. 1920, eg II 377/ 19/ 5. jímž byla ž,alobn 
7,,,,rnÍtnllta, v od-por v7,até llsnesení a uložil SJudu l. stolice 'další jednání a 
iOzllOdnutí. 

DŮVOdy: 

Soud l. sLolice zamítl žalohu z toho. dľlvodu, jelikož na výk.oill žalo :
\'·aných jako členľl 1DSpodářské rady dlužno vztahovati d\"o.rní dekret ze 
dne H. března 1806, čís. 758 sb. zák. sd., kter)" dosud jest \' platno.sti. při 
čem ž. jest nerozhod11o, zd.a-li žalo.vanÍ při výkonu svém překro.čili meze jim 
přikázané pú'sobncsti čili nic, ježto. o o.tázce té a řešení z toh o. plyn J\1CÍ 

otázky, zda-Ii jsoll povinni ža lobci náhradou škody. lze rozhodo.vatí jen 
před úř,a d:r správními, a llikJliv před soudy. 

Stížnosti, jí ž se stěžov.atel domáhá zrušení v od-p.or vzatého lIsne
;:eni, nelze upříti oprávnění, nebo.ť jest jísto, že po\' ahu státních úřaMI bylo 
by. o.becním radám hospodářským přiznati jen tehdy, kdyby, byvše nadán~
Ila venek jakousi mocí r JZhodovací a výkannou, ustanoveny byly k tornu. 
u·by v oboru púsobností věcné a místně vymezené plni·ly úkoly státní sprá
vy. Že tomu tak není. plyne z návodu činnosti obecních haspodářskfch 
rad. 

Dle něho přísluší jim pouze kontrJlní činnost ve všech oborech \'\'
liv:}". hospodaření životními potřebami, ' při rekvisicích atd., na~roti tomu 
\' Ý k o 11 nám o c jim pro p II j Č e n a ne n í. Zjistí-Ii při své kontrolní 
č inno.-sti nějakou nesprá VIIJSt, učiní dle povahy věci návrh buď ' obecní 
správě, nebo četnické stanici, nebo okresnímu hejtmanství, po případě zem
sk~'m hospodářským úřadlim, nebo ministerstvu (pro. zásobování lidu), ja
hým zpľlsobem jest z,a,kročiti. neb učiní' trestní neb jiné o.wámenÍ. Trestní 
l1eb výkonllé řízení pr wedou pří s I u š n é úřady svými orgány k tomu 
pří s I uš n Ý m i. Zejména nesmějí obecní hospodářské rady při pro.\'á
lléní kontrolní čimwstizabavovati zboží o své újmě. nýbrž musí v každéirr 
l:lkovém případě vyžádati si součinnost přÍs[ušn)'ch úředních orgánľI, ne
smějí bez svolení úředních 'Jrgánll rozprodati zabavené zboží, určovati za 
I!ě ceny a náhradu a pod. Právě z tlo,ho, že v návrhu přesně se ro.zeznáv:1 
mezi abecními hospodářsk~'mi radami a ' příslušnými úřady, ]Xl případě .:př í- . 
slušnými úředními orgány, jasně vysvítá, že nelze je ~o.kládati za úřa.dy 
státní. Nejsou úřední rad," hospodářské v po.dstatě ničím jin}·Ill. nez shDr)' 
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(Jsob S(Jukrom~'ch. jimž úi'ednč pr0'PlIJceno bylo právo poz Jr'uvati, zda před
piSY o zúsobování lidu. o potírání vúlečné lichvy atd" JSOll zachovávány. 
z,a kter~' mžt,o' účelem mohou a mají wpozorJ!Ov,ati povolané veřejné orgány 
na nepříshinosti jakéhokoli druh u, Nejsou-li však obecní r1dy hospodál'
"ké státním i úl'ady. nelze na n ě vztahovati dvorski' dekret ze dne 13. břez
na 1806, Č, 758 sb. zák. s. 

Nejvyšší soud dovolacílllll rekursu žalova;n~" ch lIevyh(Jvě l. 
OdŮVOdnění: 

Usnesení v odpor vzaté hovÍ plně zá·konu a jest opodstatněno dl'1-
\'ody k lIěmu připJjenými, které jsou tot-ožny s di'tvody uvedenými Ilejvyš
sím soudem v případč zcela obdobném a nikterak nejsou vyvráceny v";'
VOdy ,dovolr\cího rekursu . Poukazujíc k nim, připomíná se Ilr,oti výtce, že 
spoluž,alov31l\1 R. p , jel1 nal jako o.becnÍ star)sta. jen ještě to, že žaloba 
nesmčřu,je proti němu jak'ožtQ obecnímu starostovi, nýbrž že ž,llobní náro:, 
wké VllČ i němu jest odvozován z činnosti jeh) , jakožto člena hospo-dMsh 
mdy, a že dle jednacího ,protokolu ze dlle 17. dubala 1920 (L8/ v) v Š i c hni 
žalovaní, tedy i RP.; mají prľlkazy jim jako členi'tm hospOdářské ra,dy \ 
U. C. přísluš liým okresním úřadem politickým vydané. 

Rozhodnutí IIci\'yššíh) SOli chl ze dne 20./7. 1920. č. j. R II 185 / 20 / 1.) 
A. K. 

U1'ČOVaCt xaloba 1Jedle ustanovení § 228 c. F. s. 

V pr::ínlÍ z:.\lcžito~ti žalobce f. Š. jako při-hlášeného dědice k POZI!
stal us t i 'Po A. S. proti žal·ovullému K. Š. () zjištění, nevyholvě' l OjvOhlcí soucl 
)dvolállí žalobce clo rozsll dku krajského soudu v Uh . Jira'clišti ze dne 

20./ 11 . 1919 . C~ II 
. ) 

, z lIáslelluiících důvodťl: 

Odvolatel má za to, že zde nejde () pouhou žalo'bu určovací, jelikož 
za·]r)tní pr.osln zní »zj išfuje se, 7,e clo pozústa,losti po A. Š. náležejí věci 
\' žalobě I1vedené, že žal )\'an~' je s t p o v i II e n t o u zn a t i«, z čeho ž 
\'ypl~' \'á, že jest t.c) také žaloba na vlllění. Než názoru tDmllto nelze při 
, vědčiti, neboť slovy: »2alovanSr iest povinen to uznati«, vyjádřeno iest 
pouze, co vypJýv á SUl1l0 sebou j,3k.1žto samoúejmý nás'ledek rozsudk,olvéh(J 
určellí . Neukládá ~c tím však žalovanému plnění, rámec zmíněný přesa

, huÍ<Ící. Nellí tu tedy žalobY lIa plllění, J1~·.brž ia,k hyl o úmyslem žaluiícího, 
je tu ža'loba určovací. 1 cllužno proto 7Jkoumati, jsou-li tu předpoklady Su 
228. c. ř . s. pr) žalotu u rčovac í vyža.dova,né. Dle pl'icházejících zde v ÍI 
vahu ustanovení ~u 228. c. r-. s" mcžno žalov.ati na určení existence nebo 
neexistence právního poměru nebo práv,a, 2ádán1 žal.óbní v 'případě pří 
tomném nenese se však an i k právnímu poměru, an i ku právu, nýbrž pou
ze ke sk,utečlJosiem , jakéž však nemohou býtI obsahem žal')by určovací. 
Okolnost, že ze sk u tečnost í těch mohla by býti pr.o žl:lobce odvozována 
práva jakOŽ i neexistence nárokťl ža'lovaným tvrzených, je nezávažná, P:J
něvadž právě nebylo navržcno určen í , že ta to práva resp. nároky stávají, 
pokud se týče nesi:ávají. Již z toho vypl}''1ú n epřípustnost žaloby určovae;. 
Než není tu an i dalšího" pl'edpoklr\du §u 228 c. ř. ~ .. tot iž právníhJ zájmu 
ž.aJobce Ba bez o d ok I a d n é m zj i štčnÍ , ktcrýžto zájem jest materielní ná· 
ležitosti ža.lo],y určovací a k jehož nedostatku nutno proto dbáti z povin
nost i úr-ední. Neb)! v tvrzc!1í ža'lovaného-, že '/ ěci v žalobě uvedené nená
ležejí (1,0 pozlbtalost i po A. Sl, nýbl Ž že JSOll jeho vlastnictvím, spočíV'lJi 
ovšem přípr, ;Jv né kroky, jimiž ža l oval1~r chce zaplatiti své nároky na věci 
v žalobě uve.dcné, avšak li reky tyto nemolnu žalobce ,o'hroz iti tak, aby 
bylo neba brá:n iti .se prot i nim proveden ím zvláštního S'pO'i'l1 zj iš(ovacího, 
to t ílIl méně, že žalobn í žúdúní i Yclyby ITIU bylo vyho1věno . ,lievy luč)valu 
by u p l atl1ov{~ní př í p2d n ~'c h nCHok!"1 vla'stniekých ža,lovan~'I1i ved le lISfanO- I 
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\tni ;:i,u 8Z3. obé. záK . Osiatllě určení. pokud se týče zjištěni, které věci 
p a íři Jo pozustalosti, náleži soudci nespornému v edle ustan weni §ll 98. ,I 
.~ill 10·1. ř. nesp. Pr.dle těchto má se zal'adění do inventáře státi i o·hledn ě 
domně'le cizích Věcí, jakmile tyto brly při úmrtí zťlstavitelově v jeho, drže
ní, při čem ž se nerozlišuje. zda zllstavítel vykonával držení jménem vlast· 
Jlim či cizim. Při dotyčné p) ložce aktiv jest t 'oliko poznamenati, kdo a ,; 
j ak ého cllivodu činí na věc nárok. Okolnost, že jest věc spomel. nemÍlžc 
\' ~ ak zabrániti jejimll z:lÍ'azení . d.o inventáře . 11lventM se,psnný takto \'(' 
snl. ~u 98.' a nCrsl. zcjlllélla §u 10·!' ,nesp. Hztní jest pak dáti za základ dal
~ ílllU pro.icd.nállí pozi'lsralosti vedle ust 3novení '~u 114., otClst. 2. nesp. řízenli. 
Činí - Ii se prot0 lhledllé n ě které do invelltáÍ'e pojaté věci po, pnpadě pohle
dúvkr, pOkud se tS' če části její. nároky, jež nejsou ja.sné, naopak se pop i
r,ljí , anebo JSO l1 pod míněny vyš~třením skntcčností, jež nelze vy,jasniti bel. 
i ormálního PI'I"iv,c dníh() f'ízení. pak jest sice, zvláště byl-Ii za tou p,říčin~' l1 
u é~něn aá\'1 II odkáz,l \i na pOf'3.d priv8., PQstup pozllstalostníhD řízení m:
smí vša,k proto utrpě ti újmy a v projednání jest pokračovati až doJ sko\l 
čení. Předch ozí cpranní popírané pOhledávky z aktiv není požadavkefll 
uJevzdání, ježto Illoholl b:i>ti ()~le\'zdál1a i práva pochybná . 

KU\llě toho sluši ještě náslleduiící uvážiti. 
. VzhledeJl1 k lIstal1o\'ellí §On 797. obč. zák. nelze míti pochybnosti o 

tolll, že d ědic po,zllstal .)st nejpozději v do,bě (devzdání, pokud se týče pu 
pravomoci sOt! c1. ního odevzdání a tímto činem nabývá. Y odevzdací listin ě 
prohlašuje poztlstal ostllí soud, že Pl'i\vo dědické dědice přihlášeného uzná
vá a jemu pozflst,t1 .)st . t. j. (§ 531. obč . z.l »millJe ius l!niversul11. jus dc
iunctÍ«. pokud se nezaklúdá na (),sobních pomčrech zllstavitele do právní 
držby .odevzdává. Nabytím pozllstalosti per universitatem, nabude dědic 
též všechny ie(lnotlivé do pozústal!osti náležející majetkové části. totiž též 
v šechny pohledávky a dluhy (§ 547., 548 . .) bč. zák.) zll,stavitele a pak-Ii 
§ 797. obl:. z:'I·k. praví, že odevzd.{mím Ipozllstalost do. právní držby d6dicl' 
přecház í. jest tím řečeno, že .se tím činem dědici souhrn práva závazkll 
(§ 531. o bč. zák.) zemřelého do prá\"ní držby do.stává. Proto také nařizuj(; 
~ 179. nesp. říz .. že když se pc odevzdání jmění dříve ne'známé vyskytm. 
.- pětné přihlášky k dědictví a o.devzdání zapo,třebí není. Odevzdací listi
nou, do které dle lI';tanonn í ~u 174. nesp. řízení llemusí bSrti pojat výpočet 
jednotIiv~'ch včcí d', l~l)Z\htalos,ti patřících, obdrží dě1ic legitimaci k vol
nému nakládání nad celou poztlstaJostí a nad jedn.otlivými věcmí. 

.JelikoŽ v Ipřít .)mnél11 IJl'ípadě jest nesporno, že IpOZllSt:\lost po zeml-e
I~ A. S. ,bY!.:ll odevzdací listinou z 15. hsto-padu 19.17, A 434/ 1716, odevzdú
lla f. :;., žalobci. a d6.le K. Š. ml. ku třem ideelním čtvrt i nám rovn.odíln :' 
a žalovanému K. Š. st. je-o.1I 011 ideelní čtvrtinou, jest žalobce op.rávněn do
n;áhati se žalobou lIa pl'nění t. j. na vydání znJV l1 objeveného jmění v tOtll 
I)omě.ru v jakém mu pozi'lstal,f1 st by la odevzdána. 

Není proto žaloba určovací "ľlhec na místě a právem soud prvé 
stolice žalobní Drosbu zamítnu.!. 

Nejvyšší 'soud dov ,) lání žalotice nevyh ověL 

Dllvody: 
Uplatřl.u iíc dovlolací dÍlv,od Č . 4 Su 503. c. ř. s, potírá dovolání roz

sudek soudu druhé stolice z toh<l dÍlvo:du, že nepřiznává přítomné žalob ě 
vÝzmul1 ziišLwací žaloby 'a neshledává tu předpokladtl ve smys lu §u 228. 
uz.nal, že věc i náleží do i n ventáře - co by se :snad týkalo sku tečnosti -. 
nýbrž k tomu, aby bylo uznáno, že věci, o r:ěž jde, patří do Doztlsta!Jsti 
po A. Š ., tedy k tomu, a.by byl určen poměr věcí k souhrnu 'práv a Z:'I 
vazkil. kter)' je poztlst:llost. Leč vývody těm i to nejsou nUa,k vyvráceny 
úplilě správné :\ pl'ípadné dllvody 'Jdv.olacího 'soudu a neni ni jak prokázá-
110. že jde pouze o Iprávní poměr. Již z n bsahu žaLoby jes t zřejmo, že ža
lobcem llplatií()\'a'n~' nárok na právní ochranu směřuje k tomu. ahy žalo-

. I 
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\'an~' byl přinucen vzdáti se svého O(lpJl ll a S\ olil i k tomu, by byl y řeč<> 
ně věc i pokud se týče ideel'llí podíly Jejich r Ojaty do pozů'stalostllího imč
ní, tedy ku zjištění skutečného stavu poziistalosti a že v tom nespočívá 
pouze nárok na zjištění práyuíh'J poměru ve smyslu §u 228. c. ř. s. o tom 
rochybovati lze tím méně, jelikož žalobce sám - dovolávaje se tohů, ze. 
žalovaný tvrdí, že řečené věci iSOll jeho n eobmezen~'m vlastnictvím -
,I,('máhá se zaža,[o vélnéh) nároku jen v(l č i jednomu z dědiců a žaloba takto 
rle~měř LlÍ'e ku zj i š tění ipráVEÍhio poměru ve s v é c elo s t i, n~'brž k plněn i 
se strany Jednoho z děd icll. Právem také soud druhé stolice uvádí, že ža
lúbcc nemá právního zájmu na brzkém zj i ště.ní , podstatnou to, podmínkou 
p,lskytnuti právní Gchrany ve smyslu §ll 228. c. f. ' s .• a že následkem tollll 
Ill.ní vznesená ža loba po, právu žalobou ur6ovací, a že sc nehodí k věcné
mu vyřízení. V tomto oh ledu není niiak směrodatným. že usnesení ok resn í
ho sondu \'e V, Kl. ze dlll e 8. če r vna 1919, A 430/ 17- 13, u\'ádí, že, jeli
ko ž jest rozpor mezi dědici, zda-li uvedené věci tvoří součást pozůsta
losti, 110b j,s'ou výh ra dným vlas tnictvím jednoho zc spo ludědiců, odkazuje ' 
sc rozšíření této otázky na pořad práva, ami že žalobci bylo povolen ,} pr,o
zat ímné opatřen í zákazem zcizení a z obřel11enění Sporll}'ch nemovitosti 
ZJ udělení II1My k podání žaloby do 15. června 1919; nebJi tato usnesen! 
ncmají vl ivu I\;J, význam této žalOby a. nepředpisují j istého druhu žaloby. 

M1rně dále hájí dovolatel stanovis,ko tím, že nemohl prý již nyní fa· 
lovati na vydán í nově o,bjevcn6ho jmění, jelik ,)ž se jedná o spo,luvl,astni
dví na '\iě<;ech, jež 'Jbtí žellY jsou užív acím prá\'em třetí osoby, tak .ze se 
111U jedná ve. skutečnosti jen o p r á \' II í dr ž b u. n eboť toto práv o třetí 
osoby nepi'eldží ž a!,ybě na plnění a jest jen třeba, aby hyl na toto brán 
zřetel. 

T ak též není případaSr rn, že názor odvolacího soudu neobstojí, p,roto.ze 
zalobci 11a základ ě odevzdací list iny po A. S. společn ě s ostatními dědici 
0devzdány byly ien u rčiiě tam pOjmenované kusy pozústalostního Jmění . 
nebo ť - j když žalobce na základě té t o I i s t i rl Y nabyl a nab$·ti muže 
jen věcí a ze jména nemovitostí tam 'lI\'eden~;ch, nevadí to, aby žalobce 
prosadil svúj nárok v hodnou žal·oboll o plnění. . 

Žaloby na zjiš t ění k Lomu není zap0třebí a jest zneuzná váním tohoto 
prá\'ního _ústav u ,spatřuje-li se jeh o podstata v tom. aby byla toliko přjpr~
\ 'cna půda' blld,oucímu nároku na plnění. 

Poněvadž tedy dovolací soud ve shodě se soudem první stvlice iprú
, 'em dospěl k ílsudku , že vznesená žaloba určovac í ie pro nedostatek práv
ního zájmu PD rozumu ~u 228, c. ř , s, n c přípustl1(}]l. nebylod0volání \y
ll ovČno . -

Rozhodnutí l;ejvyššího soudu v Brně ;:e dné 4, k\' ě tIu 1920, - p v 
11 65 / Z0/t. A. K. 

PN.s~ivek k ustauovení § 477 Č. 4. c. ř. s. 

Y právní záležitosti žal obce firmy li. proti í al,ovanému f. o 1338 l( 
90 h !levyh0věl nejvyšší soud dovolacímu rekursu žalované . strany do ·u
snesení mor. sl. vrchního zemského soudu \' Brně jako soudu rekursního 
Z L: dne 1. srpna 1919, č. i. Bc II 10Y 19/ 7. jímž byl,o odvolání žalov,ané stra 
ny do rozsudku krajského soudu v e Zn ojmě z.e dne 17. če rvna 1919. Č , .L 
C !C: Jo. 3.1 / ]9 / 6. ,1dmítnu to z následujících 

d tf vod ů:, 

DliYod ZJ11atečn05 ti pod Č . 4. Sll 477, c. s. ř. U\'cden~' a spočívající na 
základě, že v e sporu musí býti oiběma stranám možno, aby u soudu byly 
slyšeny. cf,oehází svého obj,asněni slovy v tomto předpisu zákJ11l1ém obSll.
ž(' n~' J11i: » Obzyláště O<j}omenutím doručen í« . a dlužno z toho ustanovení 
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~ {j llditi, ze (; zmatečllost i cl,le č. 4. §u 477 c. s, r. lze Jen tehdy mluviti, by
la-Ii nczá'lc111itým postu.pem soudu některá strana z Jednání soudního úplně 
\ ' yloučena, Jenom úplné pominutí 'str,3ny některé má účinek absolutní zma
tcén·o:sti, -

Odvolací soud v naříkaném usnesení právem vysl()vil , že v pI'ípadě, 
() něj ž tuto jde, není tét,) podmínky. 

Žal,waná str-a'n) byla včas uvědoměna o prv,ním roku o žalobě proti 
ní podané nařízeném, a bylo její věcí, aby v čase mezi 7, červencem 1919. 
kteréhožto dnf' jí by].a žalJba doručena k vlastním rukám, postarala se do 
dne 17. čErvence 1919, ,dne to prvního roku (l tlO, aby se buď S3ma k roku 
clos taviti mohla, anebo ~by se ,dala pI'i něm zas'loupiti zmocněncem. Nelzt 
pochybovati, že doba 10 dní k tomu Ilpl ,ně staočil'a. Zamítl-li pro.cesní soud 
L stolice telegrafick$' ,návrh žal0va,ného na odročení prvního roku dll1e 16. 
července J919 k němu došlý usnesením ze dne 16. července 1919 nelze v 
tom spatřovati lIezák,m itéh o p,ostuPl!, kterým byla jemu odřwta možnost jed
" ·:l ti pr-e,j soudem, neboť dle ustan c,ve,ní §u 134. odst. J. c, ř. s. 11 e n í. soud 
p o v i 11 e 11, ~Jfbrž pouze Tll ů i e za podmínek tam blíže vysloveJlých k mo
tiv,ovanému návrhu j,eeLné ze sporných stran, nebo obou ' rok k ústnímu jed
nání nařízen}' odložiti, a měl prone,' žalOV'all)i IJOčítati s možností, že .jeho 
odročovací návrh bude zamítnut Uvádí-Ii ža lovaný ve své dovO'lací stíž
m l.sti velice obšírně, že jsoll zde 'dlhrO'dy, pro které měl procesní soud prvé 
sto lice jeho návrh 'na odr0čení roku vyho'věti, neprovádí tím dúv.od zma
tečnosti, čís. 4., ,§ 477. c. s. L, nýbrž v)i vody ty by ,hyly na místě ve stíž
IIOSti pmti zamítnutí jeho návrhu o8. ročovdcíhrn. Žal.ovaný, kterému bYlIn 
dotyčné usnesení z~ll11ítavé doručeno dne 1S.lVIl. J919, si však dlo t',)ho to 
IIsnesení nestěžov~l, jeho edvio·lání z kontumačního rozsiUeLku k procesnímu 
soudu prvé stOllice dne 7, července dOošlé bylo 'by ,již opozděn0 a nečel! 
ani svým obsahem proti onomu zamí t,avéll1u usnesení. I z té okoll1iQ·sti tedv. 
Žl: usnesení pr.ocesního soudu prvé st ,) lice, kterým bYli odročov,lCí náúh 
žal'ovaného zamítnut, nabylo právn í mo,ci, vyplývá, že nemůže žalovanf 
teprve dodatečně v dovolací stížnosti ,uplatiíovati jako dll vod. zmatečnosti 
'J k01110St, že !prvýsoud neprávem jeho () dročóvací nlvrh zamítl. 

Dovolací stí~nost jsouc dle tOoho neodúv,odněna byla zamitnut:l.. 
Rozho:clnutí nejvyššího soudu v Brně ze dne 15.' I'íjna '1919. R Ir 

A, K. 117/ 19/J. 

Platí ve věcech dle xrík x 30. řUna ř., 59 .'1b. j. a nar, ~ pro 
"oxhodování sporn!ír:h oláxek faktických v?íhradně říxení nesporné? 

, 
Manželé J. a A, Z. oznámil: vlasltníku pozemkll K, 'že trvají n8 

lIújrnu pozemkt"l i pro r. 1920. 
P.řípis manželčin nebyl Vl,a.stlhlruční ani manželem, nýbrž pisatelem 

d() pisu připojen , 

K. pOodal námitky jen proti J. Z., pood01knuv v nich, že A, Z. vůbec 
spoLunáiemkyní nebyla. 

Okr. soud u:z'nal, ie J. Z. právo na obnovu nájmu nepřísluší, jeliko :~ 
pozemky dotyčné nemají celkové výměry nad 15 ha a ,poněvadž mim) to 
je K. mezitím již p'l"onajal ;novým ,nájemcllm a dosavadní nájemce J. Z. jich 
pro svou exi·sterci nepotřť.bu,je. 

Ohledně A. Z. uznal, že jde o sp.orný právní poměr, jehož v řízenI 
!les,porném soudu řeši,ti 'nem,)lžn0, jelikož patří dle § 2. Č. 7. pato řízení 
ll esp. na p.ořad práva. 

Usnesení to nabylo moci právní. 
K. poda~ pak proti A. Z., když tato jemu loznámil" že hude pos!se

sarní žalobou stíhati každého, kdo by jí ve Výk011U jejích práv nájemních 
11J'á:nil, a noví ná,jemci se hpozby této obávali, žalo,bu na určenÍ. že jí prá-

;-1 
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vo na prodloužení napnu nepřísluší, jelikož nájemnicí nebyla. 
Sporný soudce pr,wedl důk,azy o této okolm}sti oběma st raoomi lla

t' ídnuté a uznav, že A. Z. byla spolunáicmkynÍ, žalobu zamítnul, kdežto 
stolice IO dvolací jí vyhověla, uznnvši , že žalobce I(. byl oprávněn, pova
žovati J. Z. za samonájemce. 

NejvyššÍ soud rozhJ'dnutím z 20. července 1920, Č. j . ~v II 173/20/1. 
rO;7jsudky obou nižších stolic jakož i. př edcházející řízení jako zmatečné 
zruš il a žalobní prosbu odmítnul z 

dúvodú: 
§ 12. zák. z 30. října 1919. Č. 593 sb. z . .a n., nep onechává žádné ' po 

chy;bnosti o tJm, že jest jedině nesporné řízení cestou zákonně ;přípustnou. 
zamýšlí-li pmnai-ímatel upl,atňovati své námit-k:, proti nároku naprodlou
žení pachtu. L:aluiící strana vš,ak v nespol1ném řízení nepodala námitek 
proti ná r<Jiku nynější ža'loVla-ne A. Z" ačkoliv tato podle v lastníhJ tvrzenl 
žalující strany nárok na prodlou žení pachtu k pozemkům v žalobnl prosbě 
uv edeným ohlásila. Žalující strana také ničeho nenamítala prorti usnesení 
okr. SJludu, které výslovněpominul,o rozhodnutí o nároku A. Z. 

Podle §u ll. svrchu zmíněného zákona mělo toto opomenutí strany 
žalující v zápětí ztrátu práva, obnově , pachtu v ůči A. Z. 'odpor,oyati. Po·· 
s léze zmíněné zákonné ustan'Jvení mluví všeobecně o ztrátě práva obnově 
pachtu odporovati a neobmezuje tedy ztrátu tut1:o na řízení nes'porné, nýb-r ž 
na veškeré zpiíso1by, jimiž by pr.onajímatel mohl odporovati nároku na pro 
dloužení pachtu, pr-)čež jest vylOUČEno, aby ž,alující s,trana mohla s IP 0-

r e m up'latňovati svoje promlčené námitky proti A. Z. . 
Běží tedy skutečně o věc' 'nepatřící na pořad 'SDorného práva civil

l!íha. a ,byloprot1:o podle §§ 178. odst. 1., 513. c. ř. s. z úřední moci (d-wo
lání tohoto diivodu vllbcc neuplatiiovalo, pozn . ljas. ) zrušiti rozsudky ob)u 
nižších stolic i s řízením tyto rozsudky předcházejícím a žalobu ihned od
mítnouti . . 

'Ú.traty všech tří stQ,lic vzájemně byly zrušeny, jelik'.)ž obě stl'any 
zavi,nily, že projed,nána sporem věc nepatřící na pořad sporný.':') 

Boubela. 
',, ) Poznámky zasílatele: T'J,to rozhodnutí zpťtsobilo vlast

níku -pozemkll - nehledě k útratám pr.ocesním a k ztrátě na nájemném. 
lderéž bylo ,novým nájemcům zvýšeno, trapnou situaci, jelikQž A. Z. si za
tím úrodu s pozemkťt sklidil'a přes to, že dle prav')plat1:ného usnesení soudce 
nespomého z dl"tvo,dll věc n Ý ch, zákOlnem samým (,§ 3.) nárok na pro
dloužení nájmu v ů b e c pro t i k ,) m u k 10 I i v, byf i -nájemcem býval. 
z á s ad n ě v y ,1 u č ují c í c h pozemků <1otyčných užívala neprávCiJTI. Jest 
totiž teď K. v nebezpečí, že bude novými nájemníky žalován na náhradu 
škody z 'nedodržení sml,) uvy nájemní jim vzešlé. Oproti A. Z. se týž vícé 
ho'jUti nemůže, jelikož ani obnova řízení nesponného dle cit. zá'konanenÍ 
více pří'pustl1'Qu a ť)zhodnutí llej,v. soudu j a k Ý k o I i v s por vylučuje. 

Ovšem prý ,si <1le rozhodnutí tohoto žalobce tuto kalamitu zavinil 
sám svým opJmenutím. 

Jest však tento názor nejv. soudu správným? 
Žalobce přec ve svých námitkách výs ,lovně pově

děl, pro č ne p o d á v á nám i t e k pro t i A. Z. , to tiž 'p rot o, že 
t a t o II á j e mni cín e byl a. 

Jde tudíž o Q1táJzku, ' zda pJ,uhou přihláškou, aniž by zde byl dosud 
poměr nájemní býval, dle cit. zák. práva nájemního 11 a být i I z e, jinými 
s lovy, zda v.\aJstník puzemku povinen jest ,po dia ti námitky, i když ohlásí 
lIárok na prDcllou ženÍ nájmu osoba, která vůbec nájemcem nebyla. 

Dle primi'tivnÍch záJwnů logiky nemůže býti pr,}dl,m.l~no , co dosud 
vůbec netľvalo, tudíž ani nájem, přihláška nároku na prodloužení náimu 
lIcexistovavšíbo jest nesmyslnou , ncmľlže tudíž založiti práva a v lastník 
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pozemku ohlášení takové prostě ml1že ignorovati. Na svévJlné obtěžoVrulí 
netřeba reagovati, poměr právní vzejíti mlUe jen z po,dkladu právního. 
Vždyť by se .mohlo ,přihoditi, že ne jeden, nýbrž řada t.akových neopráv
něných reflektantů by se přih lásila Cl tím vlastníku značných obtíží i ná
kl<IJdů by zpús'Jbila, kdyby byl j)oNinen proti při'hláškám osob naprosto, ne
oprávněných vyhledávati námitkamiochr,any soudní. 

Leč plyne to zřCijmě a jasně i ze znění záko,na samého. § 1. cit. zák. 
s tanoví, že pachtýř a podpacht~H, tu díž jen ti t o moh{)u propachto
vU'te'li svůj nárok na proul,oužení pachtu účinně 'JZnámiti , nikoliv tndíž re
flektant ia:kýk'oliv, který dosud 'Pachtýřem 11eby!. 

§ 11. tého ž zák,ona j)řipoušií rovněž námiltku jen -o p ró, tip a e h
t Ý ř i a tendence celého zákona, nadržující jen s k u teč n Ý m pachtýřům , 
vylučuje naprosto, že by ze zákona ~Jho mohl kořilstiti někdo, jenž ná
jemcem nebyl. Osobuje-U si tudiž osoba taková ze zákona toho prodlou
ženi nájmu, nepřichází zákon ten vI"tbec v úvahu a nemůže , 
tudíž nastati dľlsledCik opomenutí v , něm sankdonJvaný. Kdyby to z ná
mitek vlastníkem snad podaných bylo zjevno, nemohl by jich ani soudce 
nesporný k soudu přijati, poněvadž by zde ne bylo v ů b e c p ,o' hnu t k Y 
k J1ěj ,akél11u soudnímu jednání a i soudce nespornSr by ' Jdepří1i 
musel vlastníku náhr<IJdu útrat, jelik,ož obtěžova'l by soud svými námitkami 
zcda zbytečně. A kdyby snad přece námitky k soudu přijalI a řízeni o nich 
provedl, musel by dle § 12. cit. zák. Zl dle § . 40. vl. c. ř. s, vlastníku ulo,žiti 
náh radu útna t řízení nám s;tným proQ.vokoval)ého. 

Je-Ii. však ° t'Joffi spor, Zida reflektant dosud nÚljemcem byl čili nic, o 
tom nemůže rozhodovati s,oudce nesporný, jelikož kardinální zásada §§ 1. 
a 2., Č . 7. cís. pat. z 9. srpna 1854, Č . 208 z. ř., že řízení nesporné pla1í jl e tl 
pro věc i nes por n é a jen potud, pokud to zákony nařizuií, a že soudce 
neSlpJrný musí ihned sp 'or 'né j'ízení ' zavésti, aneb účast- ' 
11 i k y 'll a p o řad s por n ý' p 'Ú' u k á z a t i, jakmile iest třeba sporné 
otázky právní neb sporné oko lnosti řeŠIti, zákonem z 30. ří.jna 1919 Č. 593 
ob. z. a nař., n i k t e r a k ne byl ,n do t č e TI a. St8,novi-li tudíž § 12. zák. 
toho, že ,o() nán1itkách pPJ.naiímatele rozholduje se podle zásad řízení ne
sporného, miní se IUm 23ijisté cit. ci's. pat. cel ý, tudíž i s §. 2. Č. 7. Tudíž 
ani ve věcech zák z 30. října 1919 Č. 593. sb. z. a n-ař. nesmí soudce ne
sporný rozhodov,at i s'p'orných otázek faktických a zejména tak eminentní 
důležitoslti, jako(), dosavadní trvání nájmu, dle v)lné úvahy pro řízeni ne
sporné platící, 011 nemťJže rovněž prováděti důknzťt o oko.I.nostech spor
ných, j( čemuž oprávněn jest toliko s'Judce sporný dle předpis{1 c. ř. s. Je-li 
tudíž okolno,st dosavadl1ího, poměru nájemního spornou, m U s Í 11 a s 10 u
p i t i ř i z e n í s por n é; činnost s'Judce nesporného obnoviti se může te
prve, až soudce sporný rozhodne, že reílektant s k ut e č ně 11 á j e m c e 111 
byl. ,V §. 12. Cit. zák. předpokládá se, že námitky čelí tproti nes po r
n é m u nájemci, resp. podnájemci, nehoť proti osobě, kteráž nádemcem neb 
podnájemcem není, ne měl 'J by a ni. říz e n í ne 'S por n é s mys I u '1 

ani sou,dce nesporný není na to, aby pmváděl řízen! naprosto bezúčelné a 
nedovolené, když přece .zákon sám svým výslovným rčením nc-pachtýře 
z prodloužení pachtu vylučuje. Proto musf soudové. i SJud nejvyšší, k 
této otázce dosavadního poměru reflekta,nta ok v,Lastnfku pozemku přihlížeti 
ex oHa. a žádati po reflektantu jeho dťtkaz jak'o pJdmÍnku zaháieni řízení 

,soudniho vůbec. 
Dle r,o,zhodnutí nejv. soudu však mázka, byLa-Ii A. Z-ová nájemnicí, 

vůbec nemůže býti r.ozřešena; řízením sporným nepřipouští tJ nejv. soud, 
řízením nesporným nepřipouští toho ci1. cís. pat. 

Leč i kdyby ustanovení §. 2. Č. 7. toh010 pat. nevadilo, aby spornou 
iaktickou Dtázku poměru nájemnlího řeš~l s'i soudce nesporný sám, ieStt ne
toliko z důvodu ušetření práce, nýbrž i z dťtvodu právní bezpečnosti opor-

11'" 
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t u II n'ěj ší 111 , pOllecha ti tu pl' i tOI111, rozhod l-li. otázku tuto s":ludce sporn~r a ne 
zrušovati jeho řízení ,a rozs·udku a neolbtěžovati tím po pří'P'<lJdě (že by net 
ná,mitky byl j eště čas) mo,va so'udce nespJ·rného, jelikož přece řízení 'spor- . 
né jest dtJkladnější a proto i spolehlivější než ří.zení nesporné. jaJk t Q Ipřed
pis §. 2. Č. 7. nesp. ř íz . již svou existencí oLI zonává. 

Může-Ii tudíž vúbec zakládati zmatečnost, provede-li řízení soudce 
spo rný, byf předepsáno .bylo řízení nespJ'I'né? Dle t'Oh OltO I§. 2. Č. 7. nes]). 
nz. nikoliv. Naopak, <l no. Nebot opačn~r Ipředpis, že hy s,ouodce s porn)' 
věc . p,řevésti musel do řízení nesporného, není-Ii zode spo.rných právních 
Jleb fak ti ckých otázek, lleexistuje a s·Jud.ce .spor.ný musí rozhodov3,ti i sp,o
ry naprosto nesporné, na př. při úplném doznání , kontumaci .a 'p. Co,ž pak 
sporný soudce svým upraven ějším řízením může práv1u a pr" wdě uškodHi ? 
Př i mal:írch s,oudec h. kdoe celou civilní agendu, iak sp·ornou, tak nespomJU, 
obstarává po, přípaDě tirž soudce, byl,o by to přímo směšným, kdyhy věc. 
kte rou provedl sporně, mě l znovu pl" ,wájěti n es:po rně. 

Rozhodnutí nejv. sondu cituje pro zrušení §§. 478., o dst. 1., a 513. 
c. ř. 's. Ty však obsahují toliko předpisy pos,tupové; důvody zmatečnJsti 
vytý1ká t,axal ivně § 477. c. ř. s. a ten stanovÍ v odst. 6. zmatek jen pro pří
pad, bylo-Ii s,oudem r,ozhodnuto o věci SJudu v II b e c n epatř ící, nikoliv ao\1:. 
rozhodnul-li soudce sporný ve věci nespor.né (Arg. §. 42. posl. odst. j. n. 
et contr.). Chyba ovšem jest, že rak'J·uské zákon odárs tví termínu »Rechts 
\Veg« užívalo promi'soue, jednou ve smys lu pořad s p o 'r n ir , ji:ndy zase 
Dořad s o ud II í. Ze v§. 2. Č . 7. nesp. pat. výrazem tím míněn jest pořad 
s por n ý, plyne z úvahy, že na pOlřa,du soudním ,na,lézá se i věc nesp.o rná ; 
ze však v §. 477. Č. 6. c. ř. s. výrazem »Rechtsweg« vyrozumívá se pJřad 
s o u dn í, plyne jednak z předp i su §. 478., odst. c. ř. s., jenž pro příp3d 1a
kový naři.zu j e o d mít n u t í žal,olby bez jlakéhokoli da lš ího s:lUdního řízení , 
jednak z ustanovení §. 42. j. n .. jenž tvoří ,korrela1 k §. 477. Č. 6. c . ř. s. a 
z jehJž 2. odst. je patrno, že týče se věcí, p'atřících před úřady s Ip r á v ,n í. 

Mohla by sice nadhozena bý ti otázka, zda sporu tohoto vllbec bylo 
tr-eba. Bylo toti ž nesporno', že pozemky, o něž se jedná, celkové výměry 
přes 15 ha nemaií, že se na ně tudíž zák. z 30. říjm 1919 Č. 593. 'Jb. z. a 
naL vůbec nevztahuje a že dúsledkem who nebylotřeha námitek ani proti 
.1. Z., poněvadž. jak jíž výše řečeno, v případu takovém ohlášení nároku 
na prodloužení nájmu žádnéh o, právního účinku míti nemůže . Leč z ru šování 
SPOrtl zbytečných v našem c. J'. s. zaved.enJ není. Ovšem sovdové ex. offo 
dbá ti musí toho, jsou-li ~de zákonné předpokl,ady nároku, jehož se ,někdo 
d'omáhá, tudíž i ve věcech ,dle cir!. zák., zda~li zde jest zákonný předp oklad 
nejmenší výměry a 1110hl tudíž soudce nesporný 'Jdep říti právo dlaobnovlI 
pachtu netoliko J. Z-ovi, nýbrž všeobecně, tudíž zároveň i A. Z-ové, aniž 
ll}' byl,o třeba odkaz,ovati účas.rní:ky s o.tázkou tout,,) na .soudce s.por·ného. 

Vlastník K. vytk nul též, jak již výše uvedeno, že A. Z-ová přihlášku 
v tJbec nepodepsala a odVOlací sto,líc e k onstatovala, že podpis její na při
hlášce byl »falešný « a že fJ K-ovi bylo, známo. 

Tímto zjištěním chtěla patr,n ě projeviti, že na přihlášku s p.o-dpisem 
fa lešným K. vůbec reago'Vat i nepO't.f"eboval. Názo r jistě správný. Vždyf 
se může na přihláš ku dosta ti jméno i bez vědomí, ba proti vlIli dotyčné 
o,soby. 

Této právně nikJliv bezvýznamné stránky si rozhodnutí nejv. soudu 
vůbec ne'Povšimnulo. Vycházejíc z ná?:oJ'u, že žalující strana opome,nutím 
nárflitek ztrátu práva odporov3Jiiobno1vě pachtu vůči A. Z-ové si zavinila. 
mě!,o rozhodně p)v i'l1nost ž,a:1obce ku podání Jlámitek ' i s této stránky 'PO
soudi,ti. 

, Byla ve sporu uplatňOovám též korreali,ta. Za,lobce tvrdil, že k'O'r
realita ujednána nebyla (§ 892. o b. z. o,bč.) a jelikož nájem jest právem či
~tě osohní·m, že oduznáním jeh) iednomu ze spolunáiemníkfl pozbýv.<'l ho i 
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druhý, kdežto žalova ná zastávala sta novisko, že odp.a·dnutim jednoho spolll 
nájemce spo lunájemce zbývající automatíoky stává se samonájemcem ce
lého p'Jzemku. 

:;ko·d.a, že ani této teoreticky iis,tě zajímavé a prakticky dúležité 
otázky il.ejv. soud se nedotknut. Což když zbývající nájemce důvěry neza
sluhuje, ničeho nemá a pod.? I když se žalobce K. podrobí rozho.dnutí, že 
ztrart il právJ ,obnově pachtu vůči A. Z-ové odpoľovati, neví, stala-li se tato 
nyní pachtéřkou celého či jen po,lovičního pozemku a ·v tomto' případě zda 
polovice i-deá,lní či reální a jak by se tento ,poměr zkonstruovati resp. dělení 
sklizně provés~i mělJ. 

Jest vidět, že zrušo'váni rozsudků v sezeni ncvei'ejném, jak to náš 
c. ř. s. předpisuje, není zař í zen ím Il,ap'r,osto nepováŽlivým. 

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

Prá,vník = P. - A\ilg. osten'. Oerichtszeitung. = O. ' Z. - , ./uristische Bliit
tel' = J . B. - Oerichtshalrle = O. ti. - Příloha k min. věstnírku == ofl. -
llsterreichisches Zentralblatt fUr clie juristische Praxí s = Z. B. - Sbírka 
rozhodnutí nejvyššího 'soudu = sb. - JUlI'i-s,ten-Zeitung = J.' Z. - České 
právo = Č. P. - Připojená čísla znamelna,jí rJ,čn.ík .a stránku, u oH. běžn é 
číslo rozhodnutí , u sb. čítatel běžné č í slo ,rozhro,dnutí, jmenovatel stránku. 
- m. n. = nařízení milnisterstva. - sb. z. a 11. = sbírka zák').ni'I a nařízení.; 
letopočty uvedeny jsou d.věma 'Posled~lími číslicemi arabsk~r mi, měsíce pak 

římslk~r mi . . 

Ve věcech civilních . . 
Z práva ~bčanského. 

§ 2. obč. z. Uveřejnění nařízení vlády v denních Jj,stech nemuze Ila
hraditi prohlášení po rozumu §. 2. obč. z. 21 ' 1 20, Rv II 285/ 19; J. Z. 20: 78. 

§ 91. obč. ,z. Lékař, jenž přes man že lův zákaz se podda,l léčelú man
želky, nemůže; i když léčení. byl'J účelné a potřebné, domáhati se na ma'1I
želu náhrady léčebného, leč by šle< o bezodk,lad'né' Ilutné p,řispění lékařské. 
4 II 19. Rv I 17/ 19; sb. 36/62. 

- Rozvedená manžekamftže .pi·es ujednaný s mír vyšší ekvivalent na 
výživu žáctat i, změnily-li se při smíru předpokládané pJměry vyživovaCí 
značně v její neprospěch a zvláště nastaiy-Ií poměry. jež nemohly bi·ti 
předvídány a na ně ž proto při prohlášení vůle sml,ollvaiících stran také 

.nemJhl,o býti vzato zřetele. 26 V 20, l~ v " 61/ 20; J. Z. 20: ]34. 
§ 142. obč. z. Bylo-Ii place:ní alimentft neman ždskému otci ' ulo ženo 

rozsudkem, nel,ze o žáda ném zvýšení jich rozh·odnouti v rIzení ,nesporném. 
Analogické ,použití §. 142. obč . z. (n.wého znění) jest nemístné. 5 VHl 19, 
R r 302/19; P. 20: 249. 

§ 180. obč. z. K adopci netřeba souhlasu manžela. jenž byl v čas 
ado'pce na duchu chorý, byť i nebyl v té době s,:)udem za choromyslnéllO 
prohlášen. Ad0ptovanému pří,sluší též práva vyhražená vzájemnou sm lou
VO li dčdickou zákonn~lm dědict'ml. 28 I 19 Rv II 6/ 19 ; sb. 27/ 45. 

§§ 364., 343. obč. z. Vlastníka nelze žalobo u d-onutiti, aby odstra,nil v 

vadný St1V stavby v zájmu po zemk u ,sousedícího. II XII 17, Rv Vl 151 / 17: 
off. 1878. 

§ 428. obč. z. Převod vlastnictví pr'Jhlášením dle ustan ovení tohoto 
llastane, vykonával-Ii po,s'avadn í \'Iastník držbu zástupcem ujednáním, že 
drží od nyn ějška pro no vého nabyvatele vlast'ni c tv i. 26 II 18, R v r 47/ 18 ; 

.off. 1888. 
§ 497. obč. z. Za,řízení vodovodu ' na cizím pozellll,u neztrácí charak

teru soukromJprávní služeb nosti ani" tenkrúte, když při zřizování jeho 
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sPol,u-účinko·va:. l y úřady správní; o trvání takového práva rozhoDují soudy, 
pokud nebyly přikázány positivním zákcQlem k rozhodnutí úřaullm správ
ním. 26 II 18, R I 35/ 18; off. 1890. 

~ 509. obč. z. Nevykonal-li ma,jitel akcií přináležejících ke kapitálu 
)Jožívacímu (usufruktul svého práva 'nabývacího .na nové akcie sám, nýbrž 
ho pr.odal, patří usufruktuáři také výnos z útržku prodejního. 29 I 18, R I 
10/ 18; off. 1893. 

!§ 579. obč. z. Dle ustanOlvení tohoto stačí, že prohlášení testat'Jra 
\'ůči svědklim testamentu, že před,ložený jim spis obsahuje jeho posledni 
vťlli, podepsání spisu túhot,o svědky a podpis testatorův, i když nejsJ'u v 
pořadí §. 579. obč. z. uvedeném,-staly se však 'přece časově .bezprostředně 
po · sobě tak, že veškerá jednání tato tvoří iedGlotný akt. 2 VII 18, Rv I 
290/ 18: of!. 1896. . 

§§ 821., 1278. obč. z. Převzetí inventov:illé pozůstalosti ,proti zapla
cení 'pozflstalostních dluhll a vyplacení dědických podílů nestálVá se přejl
mate I dědicem. - Převzetí takové není také koupí dědictví po rozumu 

-§. 1278. obč. z. - -Piejimatel není tu zejména . povinen platiti odiuhy zŮostavi
telovy, nepojaté do pozlistal·ost.ního inventáře. 12 Jr 19, Rv I 17/ 19; sb. 
52/ 86. . 

~§ 878., 9]4. obč. z. Byla-li ve smbuvě »válka« jako případ vyšší 
moci i příkladmo vypočítána, spadají sem nejen bitevní činy a místní -udá
losti válečné, nýbrž vůbec m;mořádné (katastrofální) účinky' války. 3 I 18, 
R v III 189117; off. 1884. 

§ 880. a obč. z. Záruka advokáta za výsledek po rozumu druhé věty 
§. 880. a obč. z. na základě pro:jevu, že za to stoji, že strana jím ZaSDJtI
pená jinému něco splní. - Ku vznhku nároku 11a plné dostiučinění proti to
mu, kdo ,se zaručil za výsledek dle druhé věty zmíněného ustanovení, není 
třeba dťlkazu, že přislí,bené plnění třetího jest na něm ned,oby1né; stačí Ml
kaz, že nesplnil a plniti nemMe. 28 I 19, Rv I 42/ 19; sb. 25/ 40. 

§ 905. obč. z. Viz rozhJDnutí při §. 88., odst. 2. j. n. níže. 
§§ 90S.' a 1412. obč. z. Pmdlení v placení firmy se sídlem v Něm. Ra

kousku firmě v československé republice přes dobu ustanoveno.u k okolkD
vání bank{)vek má za nás,ledek, že musí platiti kursovní differenci. 16 III 
20, R I 87/20; J. Z. 20: 95. 

§ 9]8. obč. z. NemMe-li býti při 'Jd'Stoupení od 'smlouvy směl1'\1é za
měněná věc více vrácena, 'nutno skutečnou cenu její nahraditi. Stávající 
snad nejvyššÍ ceny ,lepřicházejí v úvahu, rovněž ne v~rtěžek snad za za
mčněnou věc utržený. ?, J. Z. 20: 111. 

§ 925. obč. z. Vadami dobytčími dlužilo rozuměti nejen fysické ne
dosta,tky, ,) nic-hž ml,uví § 925. obč. z., :nýibrž veškeré vauy, za něž proda
vatel ručí ,podle §§. 922. a 923. e'bč. ·z., tedy i za vady práv,ní. Patří tudíž 

'nároky ze spr.ávy pro vady právní pJ ro'zumu §. 49. Č. 8. j. n.,nehledíc k 
hodnotě předmětu sporného, před okresní soudy . . 16 III 20, Rv I 111/20; 
J. Z. 20: 84. ' 
- § 933. obč. z. Dodáním po rozumu ,§. 933. obč. z. dlužno, r,ov,něž iako 
v čL 347. a 349. 'J,bch. z. rozuměti odevZidání. 3 I 20, R II 263/19; J. Z. 
20: 133. 
, §§ 933. obč. z. a 228. c. ř. s. Nárok ze správy odv,ozovaný z příčí 
cího se provedení stavby komínu továrníhosml-ouvě, týká se nemovité 

:věci a ' zaniká teprve po 3 letech. - Nepřípustnost určovací žaloby k uplat
ň .wáni takového nároku. 18 II 19, Rv I 62/ 19; sb .. 56193. 

r § 1091. obč. z. Ná1jemnÍ smlouva, jejíž .předmětém jest hostinec a ná
<jemci propliičovaná ko'ncese k pr·ovozová'ní živ,nosti hostin.9ké a výčepni
·cké. jest pachtem. 4 II 20, R I 50/20; J. Z. 20: 71. 

!§ .1118. obč. z. Předčasného rozvázání sml-ouvy nájemní nebo pach
-t .}vIlÍ podle §. 1118. obč. z. múže se 'PfonajÍmatel nebo propacht{)vatel d.o
máhati i žal.obau i v5'povědí. -- Rozhodl-li se pro výpověď, musí dáti v)-
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pověď zákonnou, nebyla-li mezi straIiami smluvená jiná lhúta v~'Povědní. 
18 II 19, Rv II 83/19; lSb. 57/94. 

§ 1120. obč. z. Odevzdána po rozumu tohot,) ustanovení jest prona
jata nemovitost teprve, když byla nabyvateli knihovně připsána. Do té do
by lze se domáhati dodržení smlouvy nájemní jen na posavadním v lastníku. 
Zl I 19, Rv II 1/18; sb. 21/34. 

§§ 1295., 1313. obč. z. Vlastník domu prJpachtovaného k účelům ho
telovým neručí za škodu vzešl,ou sklouznutím T1a lleposypa11ém chodníku 
před domem. 4 II 19, Rv II 13/19; sb. 39/67. 

§ 1295. obč. z. Ručení uživatele krámu, jeh'ož vchod jest nebezpečně 
zařlzen , za následky tělesného úmzu z dllvodu, že nt;va roval vstupující buď 
nálpisem na dveřích, nebo j)J případě ústně. Schválení takového zařízení 
stavebním úřadem nezbavuje tohů, kdo ho užívá, této povinnosti. 11 II 19, 
Rv I 52/19; sb. 45/74. 

§§ 1295., 1296. a 1299. obč. z. Nárok na náhradu škody proti země
měřiči z ,dúvodu, že jako znalec před 'Soudem podal na základě chybnéhJ 
měření nesprávný posudek. - K ,otázce příčinné souvislosti mezi tak,ovým

'. to zavi,něním znalce a utrpěnou škodou a rozdělení přísl'ušného břemene 
pr(lvodníhJ. II II 19, Rv I 68/19; sb. 46/75. 

§ 1299. obč. z. Viz rozhodnutí právě 'předcházející. 
§' 1397. obč. z. PDkud neprovedl cessionář bez úspěchu s.poru Iproti 

cessovi D zaplacení postoupené pohledávky, nemúže se proti ce.dentJvi do
máhati žalDbou ani náhra.dního nároku, ani zaplacení p{lvodní pohledávky. 
II II 19, Rv II 15/19; sb. 49/82. 

§ 1412. obč. z. Viz r,ozhodnutí při §§ 905., 1412. obč. z. shJra. 
§:§ 1441., 797. obč. z. a § 145. nesp. pat. Před odevzdáním pozůsla

lostinení přihlásivší se dědic oprávněn započísti .na pohledávku zústavi
telova věřitele sv'ou pohledávku za věřitelem. 28 I 19, Rv II 9/19; sb. 
29/51. . 

:lel. řád dopravní. §§ 84., 87. (§§ 38., 59., 61.). Zvolila-li dráha určit}' 
zpltsJb vážení a zjištěnou váhu na nákladním listě potvrdila, uznala tím 
sama správnost váhy v nákladním listě ,uvedené a nemú že 11amítati, že vá
ha takto zjištěná je nepravDu. 10 II 20, Rv I 45/20; P. 20: 177. 

- §§ 84., 88. a 99 . .Je-Ii nárok na lláhradu škO'dy z dlhodu ručen í 
železnic uplatňován vllči státu osobou soukromou, jest pořad práva pří
pustTIý i tehdy, byl-li jako příjemce zboží uveden v nákladním list ě 'Jrgán 
státní správy. 18 II 19, Rv II 11/19; sb. 55/91. 

Zák. o ochraně nájemníků (17. XII. 18, č. 83), § 1. MísllJOlsti najaté 
speditérem k umístění koní , vozu a píce Ipro k,oně js'ou obchodními míst
nostmi po rozumu zmíněného nařízení min . II II 19, Rv II 77/19; sb. 50/83. 

- § 7. P Južívání v podnájem daných čá;stí bytu nájemcem samým 
nemíní se jen spolubydlenÍ. Jlýbrž i jinaké spolll'užívání. 28 T 19. Rv II 8/19; 
sb. 28. 

- a nař. 9. II. 19, Č. 62. sb. Přijal-Ii nájemce mimosoudní výpověď, 
může se na vyklizení žalovati a llení třeba, aby se zavedlo řízení podle 
nař. ze dne 9. únůra 1919, Č. 62 sb. z. a nař. 8 I 20, R I 1/20; J. Z. 20: 54. 

Zák. o vše{)becném pojištění úrazovém (28 XII 87, č. 1. ex 88), § 6., 
odst. 2. Zpropitné dávané IlDSly k'Jnduktéru pouliční dráhy dlužno při vy
měřování renty úraz.ové dD ieho výdělk,u 'pracovního započítati. 12 TlI 18 .. 
R J 53/18; off: 1894. 

Řá,d o zbavení svéprávnosti. § 23., odst. 3. US~lesení, kterým bylo 
vyslovenJ. že se zadržení v uzavřeném ústavu prodlužuje. přísluší okr. 
soudu, v jehož Dkrsku leží ústav. 12 III 18, Nd I 37/]8; off. 1895. 

Zák. 7. VII. %, ř. 140. V řízení O' propfličení cesty i!1ezbytné není do
,'oleti dovolacl rekurs proti usnesení rek,ur,sního soudu. jímž usnesení s.)udu 
prvého bylo zrušenO' a kmu rozhodnutí ve věci s.amé uloženo. 5 II 19. R I 
29/19: . sb . 40/68. 
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Zák()n vodní (28. VIII. íO, ř. 65. z. z.), §§ ll., i4. Dle §. 74. vo d. zák. 
mor. náležejí před 'Politické úřady jen takové záležitosti týkajíci se pou ží
v ání a svádění vod a obrany proti nim, při ·nichž j,de o ocl)ranll záimll ve 
řejných; jde-Ii však o ochranu poměrú či,stě s Jukr omoprávních, isou k roz
hodování příslušny řádné ·soudy i když jestdúvodem žalo.by změna přiro 
zeného odto,ku (srážkov~rch) vod na újmu 'P),zemku dolního (§ 11.) 28 [ 19. 
7, R II 6119; sb. 24/ 38. 

Z pr.í.v a :.mt: n c čllé h o, "b c " c d;1 lio, sp u l e č ~ ll , l eV1i í ho dcl . 

Čl. 22. a 23. o'Jch. z. P,řeiimatel iirmy ručí za obchodní dluhy svéh o 
předchlldce. Opačná · úmluva mezi zcizitelem a p,řejimatelem firmJ ' toml1 
o sobě nevadí. 4 II 19, Rv II 2/ 19; sb. 38/ 65. . 

Čl. 82. obch. z. a § ll. o obch. pom. Dohodné přis.!uŠí jen z ohcho.dJ'1 
skute6ně zprostředkovaný,ch, nikoHv též z oněch, které lna to mezi osoba
mi dohodcem svedenými ještě dále byly ujednány. Ustanovení § ll. zák. 
o 'Jbch. 'pom. nelze .pouŽíti nla-soukromé dohodce r·o'vněž jako ne ustan o
veni o dohodcích obchodních .. 23 III 20, R v II 36120; J. Z. 20: 94. 

Čl. 216. obch. z. Spoluvlastníci akcií, po.kud <se t~rčeak'ciových podíl íl 
nej,sou akcim1áři a nejS'Ju legitimováni k žalobě proti .akciové sp'olečn ost i 
na neplatnost usnesení valné hromady ,a to a,ni te.hody, i když byli do k,nihy 
akcií zapsáni. 21 X 19, Rv II 200/ 19; J. Z. 20: 29. . 

Čl. 283. obch. z. Prodlení v placelní má v zápétí, že kupec přes to, 
že kupní cena jeslt splatná mimo republiku československou. musí 'P J dle 
čl. 283. obch. z. zaplatiti differenci měnovou i úroky z prodlení ve zvýšené 
měně n,aslafou po os.platno·stinásle·dkem okJ,lko.vání bankovek. 9 III 20, 
Rv II 27/ 20; J. Z. 20: 110. ~ 

Čl. 324. ob ch. z. Viz rozhodnuti ph ~ 88. odst. 2. j. n. ní že. 
Čl. 325. a 342. obch. z. Místo plnění není určeno an i prodejem »ze 

s taníce« .mi ujednáním, že zhoží se zašle na adresu kupiteLwH . 9 TI! 20. 
Rv II 27/ 20; J. Z. 20: 110. 

Čl. 355., 35.6. obch. z. Prohlášeni kupi,tele, že od smlouvy o.ď>::;tupuj e . 
učiněné teprve po dOdití zboží, jest olpo~dě'l1é. 27 V 19, '?; J . Z. 20 : 102. 

Čl. 356. obch. z. Proti kupiteli, jenž za mLmJřádně stoupajících ce ll 
po -drahnou dobu ani na dodání zbo'ží nenaléhal, <mi nepou žil 'práva ku kou
pi úhr~dni, platí dOlJl1ně'nka. že od smlouvy ustoupil. 28 [ 19. R\' II 5/ 19; 
sb. 26143. 

Čl. 357.(355.) obch. z. a ,§ 273. c. ř . s. Byla- Ii předmětem žalob)' 
dle čL. 357. (355.) obeh. z. náhrada škody vůbe·c, není vyloučeno přisouzen í 
škody aJbstr,aktní, když tvrzená konkretní škoda prokázána nebyla. -
Pr,odej.ní cena zboží vyhnaná do nepřiměřené v~!še mimořádným i poměry 
(válečnými) a .příčící se předpisům vyda,ným proti předražování respekti
ve lichvě s p'Jtravinami, není tržní cenou ve smyslu ,odst. 3. čl. 357. obch . 
z. V .případě takovém mll že výše abstraktní škody h~lŤi určena so.udem dle 
~ 273. c. ř. s . 30 I 19, Rv I 11 / 19; sb. 33 / 56. 

Zák. o obch. pom. § ll. Us,tanovení · těchto nelze pou žiti na soukro
mé dohodce rovněž jako ne ustano.vC'níJ' dohodckh o.bchodních. 23 !ll Zll. 
Rv II 36120; J. Z. 20: 94. 

Ručení dráhy (zák. 5. III. 69, ř. 27.) r§§ 1. a 2. Udá lo,st nastalá v 
osobě poškO'ze11ého není přího.dou při 'dop'ravě (§ I. zák. o ruč. žel.). -
Příhoda ta'Lová může záležeti i v tom, že ",kw.čil člověk >do kolejí dráhY 
těsně před tím, než po nich přijelo žele:uniční vozidlo. - Příhodami .při do'
pravě nejsou pouze událo·sti, které se 'příčí zákonu nebo dopravním p ře,cl 
pisľlm. - - Zavinění zřízencľl dráhy může bNi skutečností, která ru ší z čá
sti účinky' eX'kulpačního dúvodu vlastního;> zavině-ní poškozeného. (§ 2. zúk. 
o. ruč. žel.) II II 19, Rv I 92/ 19; sb. 48/ 79. 

Společnosti S ručením obmez. (6. III. 1l6, ř. 53.) §' 84., 35. Ve smlou vé 
společnosti s ručením o.bmezeným nesmí se sta'nov iti , že do rady cl ozo·r č í 

I 
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voleny b~; ti mohJu jen společníci v určitých místech bydlící. - Lze však 
stanoviti určitou odměnu, pokud se týče, podíl na zisku iednatelftm a pau
šál pro do'zorčí radu. 30 I 19, R I 11/19; IS b. 3D/52. 

- :§ 34. Nepřípustné jest ustanovení společenské smlouvy ~poleč
nosti s obmez. ruč., že bude pJvažová,no 'Za souhlas společníkftv 's návrhy 
písemně učiněnýuni (§ 3~. zák. o sp.ol. IS ruč. ,obrn.), když do 8 donll po té, 
co obdržel dopis s vyzváJním, aby hlasoval písemně, nedojde představen
s tvo opačné pro hlášení. 9 IV 18, R 11I 35/18; off. 1898. 

Z řízení sporného a exekučního. 

Jur. nOrma. K amortisaci zásťavních Ií stk II lIa drahocennosti jest pří·· 
s lušný soud sborov~r, v jehož obvodu jest sídlo ústavu, jenž zástavní lístek 
vydal. 20 Xl 17, R I 295/17; 'off. 1880. 

:§ 1. j. n. Nepřípustnost :pořa,du práva pro žalobu na ná hradu š k'Jay 
z 'důvo du, že plří poulioních výt rŽ'nostech, při nich ž by lo přivolaným voj
skem použi,to zbraně, byl zabit č l ověk . 18 II 19, R I 68/19; sb. 53/ 88. . 

§§ 7. a 8. j. n. a § 477. č. 2 c. ř. s. SpOTY z ručení dráhy patří vždy 
před senát. Porušení předpisů .§§ 7. a 8'- j. n. za kládá zmatek podle § 477. 
é. 2. c. ř. s. 16 XII 19,Rv II 241 /19; J. Z. 20: l03. 

§ 88. odst. 2. j. n. Soud podle splniště (§ 88. odlSt. 2,) platí také pro 
všechna vedlejší ustanovení dodací smlouvy, byla .. li do íaktury p,ojata a 
nebylo-Ii ,proti nim činěno n ám itek. 30 I 19, R I 12/ 19; sb. 31/54. 

§§ 88. odst. 2. j. n. a 905. obč. z. a čl. 324. obch. z. Přijet í íaktury 
podle § 88. odst. 2. j. n. bez Jlámitek zaklá,dá i dohodu o místě plnění 
(§ 905. ' Jbč. z:- a čl. 324. ,olbch. z.). - Jaký vliv má prll.tl h place ní starými 
kor·unami mi. otázku měny? 17 II 20, Rv II 139/19 ; J. Z. 20: 71. 

§ 88. odst. 2. Soud fakturní podle § 88. odst. 2. j. 11 . lze, není-Ii zvlášt
ního ujednání považ.ovati za \Sou d volby. 26 IV 20, R II 66/20; J. Z. 20 : 1.17. 

§ 99. j. n. Soud jmění mftže uplati'iován býti i ža['ujícim cilzincem 
proti cizinci maiícímu v Itu'zemsku jmění, má-Ii ~alohce i v- tu zems ku ně
jaký podnik, na kterýž se vztahuje žaf.Jlbní nárok ' ' 26 IV 20, R JI 66/ 20; 
.I. Z. 20: 117. 

Zák. 8. VIII. 18, ř. 317 a 18. III. 20, Č. 187 sb. z' , a nař. K otázce pří
s lušnosti soudú k rozhodnutí o nárocích pro bezprávllé poranční ozbroje
nou mocí. 18 V 20, R II 100/20; J. Z. 20: 135. 

1§ 57. c. ř. s. Příslušník říše německé vystupující jako žalobce ,před 
sJ udem česk,olslovenského státu jest zás,adně poviinen dáti žalorvanému k 
jeho žádosti iisto tu za náklady na rozepři. .{ II 19, R I 41 / 19; sb. 35/61. 

- Pro otáz·ku, nastala-Ii žalobci POVilll<11 0St, aby slo,žil jistotu ,pro 
náklady s poru, jest směrodatný ,stav právní, j,aký by l v době r,olzh.ldnuti 
pT'ís,lušného sporu mezitil11'ního. 30 XII 19, R II 17J / 19; J. Z. 20 : 53. 

§ 133. c. ř. s. Pro !)osouzení zmeškání podle ustanovení tohoto a 
so udníhJ času vflbec jest smě r,odatný jen čas str-edoev ropský ve stykll 
všeobecně platný a nikoliv čas místní. 19 II 18, R VI I 1/ J8; off. 1887. 

1§ 162. c. ř. s. Přerušení řízení d le § 162. c. i'. s. nemůže se domáh,ati 
odpůrce strany uepřítomné an~b sltrany, jejíž vedle jš í illtervenien t jest ne
,přítomen. 28 O 19, R I 34/19; sb. 23/.37. 

i§ 227. c. ř. s. Ná<roky :1'ni skutkově, alli právně spolu nesouvisící. 
z nichž každý o sobě ,nedosahuje 1000 K. jichž suma však 1000 K převyšuj e . 
llemOlhJ'll hromaděním v jedné ž al CJIbě býti ža lo ván)' u sborového sou,clu 
prvé stolice. 30 r 19, R TI 9/19; sb. 32/ 55. 

§ 228. c. ř. s. Nepřípustnost určov,a cí žalo by, když možno žalovati 
přímo na plnění. - Zamítá-li se určovaCÍ žaloba pro nedostatek podmínek 
§ 228. c . ř . s . není skutečnost, že se o meritu S,p JHI ne r,o,zhoduje, o sobě 
důvodem pro zamítmltí ža lOby pouze pro tentokráte. 5 IT 19, Rv I 45/ 19 ; 
sb. 42/70. 



212 

.. - a § 575. c. ř. s. Žaloba domáhající se v~l roku, že iest žalovaný po
y inen smlouvu dodržet~ jest ža l,o~:)U o vlnění. - V řízeni o žalob ě domá
hající se do držení smlouvy nájemní neplatí kratší lhůty § 575. c. ř. s. 22 
} 19, Rv II 1/ 18; sb. 21 / 33. 

§ 235. c. ř. s. Doplnění žalobní prosby o splnění smlouvy dodávací 
alterna tivním žádáním o případnou náhradu pro nesp1nění, jest přes odpor 
žalJvaného dovoleno . II II 19, R I 56119; sb. 44/73. 

§ 261. c. ř. s. Rozhoduje o námitce nepříslušnosti n ebo nepřípust
nosti pořaJdu práv:l má so ud se obmeziti na řešení otázky,zda věc Ipatřila 
by na soud dovolá vaqlÝ nebo na soud řMný, kdyby tvrzen~' dtlV.od žabbní 
byl ,po právu, nikoli však zabývati se otái~ou, zda tvrzený dlhod žalobní 
jest či není prokázán. 28 I 19. R I 17/19; sb . 22/36. 

. §§371. a 179. c. ř. s. Provésti navržený odtlkaz po provedeném v~,-
s lechu stran není zásadn ě vyIJučeno. 26 II 18, Rv II 52/18; ofl. 189Z. 

§ 384. c. ř. s. Di'l'kaz ku zji štění jest přípustný toliko v záležitostecl1, 
jež pam k soudní příslu šností. 71 20, R II 179/19; J. Z. 20 : 79. 

§ 386. c. ř. s.Usnesení, vyhovujícímu návrhu na povolení zajištění 
dll kazu, nemtl Že býti odporováno opravným prostředkem, třeba vydá,no 
by,k> teprve druhJu s tolicí. - Ku zmatečnosti, vzešlé v nižší stolici, mMe 
\' ~'šš í s toJice přihlMnouti pouze tehdy, doví-Ii se o ní za ,přílež it osti oprav
né ho prostředku podle zákona přípustného. lZ II 19, R II 14/19; sb. 51/85. 

§395. c. ř. s. Viz rozhodnutí při §§ 571., 560. c. ř. s. níže. 
§§ 396., 442. c. f. s. Při vydání rozsudku 'pl'J zmeškání dle §§ 396. 

a 442. c. ř. s. dlužno považovati pouze skut~ové okolnosti žalobcem v ža 
lobě tvrzené za pravdivé, přiměřenost požadované náhrady škody není 
však skutkoVJU okolností. 17 II ZO, Rv II 11 /Z0 ; P. ZO: 204. 

§ 448. c. ř. s. Viz rozhodnutí \při § 560. c. ř. ·s. ní že. 
§ 447. Č. 4 c. ř. s. Byl-li návrh , .:llby .byl prvý rok odročen, zamítnut, 

llezaklác!á zamítllutí toto zmatek po ro zumu § 477. Č. 4 c. ř. s. 15 VIII 19. 
' R II 117/ 19; J. Z. 20: 45. . 

§ 502. odst. 3. c. ř. s. Pro přípustnost revise do p)tvrzuiícího rozsu,d-
1\U soudu odvolacího, ;ímž o více sporech 'Podle § 187. c. ,ř. s. odst. Z. bylo 
společně rJzhodnuto, jes t jen cena jedno.tlivého předmčtu sporného a ni
l.:o!iv součet cen těchto směrodatnSr • (§ 502 odst. 3. c. ř . s. ) 23 TV 18. 'Rv 
II 171/18; off. 1897. 

§§ 560. a 448. c. ř. s. JSOll-li tu .předpoklady § 448. c. ř. S., platí 
zvláštní, pro věci nepatrné Ipředeps.aná ustanovení také ve s'porech ze 
smluv lláiemních a 'Pachtovních, zejména o námitkách proti vS'povědi. 
Vyšší sÍ':>lice 'rozhoc!uií zkoumajíce otázku, je-li opravný pwstředek k nim 
vznesen~' přípustný čili nic, samostatně o tom, .nastaly-li předpokla<dy pro 
zvláštní předpisy vydané .pro věci nepatrné . 30 I 19, Rv II 1Z119; sb. 34/59. 

§§ 571., 560. a 395. c. ř. s. Vzal-Ii vypovězený námitky pro ti výpo
vMi po zaháiení ústního· jednání zpět, aniž vypovídající s tím souhlasi l, 
budiž vyc!án rozsudek pro uznú,nÍ. 4' II 19, Rv I 8Z/19; sb. 37/64 . 

. § 575. c. ř. s. Soudní smír ujednaný v záležit J'S,ti nájemní ohlednĚ: 
odevzdání předměhl 'pronajatého má účinek rozsudku. (§ 575. c. ř. s.) 20 
IV 20, R I 230/20; J. Z. 20: 127. 

Nař. min. 9. XII. 97, ř. 283., § 16. Do rozsudku odvolacího soudu r.oz 
sudek prvé stolice potvrzuiícfho nemusí obhájce sv,azku manželskéhJ p o
c\ai i revisi. Zavržena-li byla rev ise Ipro formální vady, nemá obhájce svaz
h l manželského · nár·oku .na útraty revise. 15 VI 20, Rv II 111/20; 
J. Z. 20: 128. -

Zákl. zák.' stát. 21. XII. 67, ř. 145., čl. XII., ř. 144. a §§ 87. a n. z. 25. 
I. 14. ř. 15. Jsou -Ii v podání finanční prokur,atury urá ž.ky souc!u, n_eize tu 
zakročiti pofádikov)'mi tresty. pr-J t! finanční · prokuratuře, ný,brž nutno, aby 
za ·obsah podání" zodpovídal . úřcdnfk před 'Příslušn~'m úřadem trestn ím nebo 
dlsdplinárním. 5 II 18, R VI 8/ 18; ,ofi. 1885. 

, J, 
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i§ 1. č. 18. ex. ř. I mimosDu·dní vSr pověď dolo·žená soukromJu listinou 
nezávadnou iest Htulem exekučním po ro.zumu § 1. Č. 18. ex. ř. -"-- Povo
'Jenou exekuci na zá:kladě v~'povědi nelze pO'tír,ati 'důvo:dy, jež měly býti u
pta.tňJvány v námitkách 'Proti výpovědi. 11 XII 17, R III 128/ 17; off. 1882. 

§ 82. ex. f. Ode dne 28. října 1918 počíll1ajÍc povoluje exekuci neb 
vÝ'kon exekuce na základě exekučního titulu v~niklého v území bývalých 
království Cl zemí v říšské r<l'dě eastoupenÝ'ch mimo ~bv.c~d československé 
republiky, SOlld sborový p'rvé sblice v § 82. ex. ř. stanovený. 5 II 19, 
R II 17/19; s b. 41/69. 
_ , @ 154. ex. f. Také illa.dzástavní věřitel, jemuž by,la zabavená. pohle
dávka k vybrání přikázána, patří k osobám, jež podle ustanovení § 154. 
ex. ř. mohou žádati {) opětnou ·dražbu; pr.o případ 'prodlení vydražitele za~ 
tížené nemovi,t .:>sti .nepřísluŠí věl-iteli nadzástavnímu zv láštní právo žaloby. 
23 III 20, R tl. 93/20; J. Z. 20: 103. 

§ 2-51. č. 5. ex. ř. U lékaře lI1utno čítat i čern5r oblek k slušnému šatu 
po rozumu § 251. ex. ř. Č. 5.; musí se mu také šaty a prádlo ponechati ve 
v eřejném zájmu, aby se mohl převlékati. 7 IV 20, R I 173/20; J. Z. 20: 103. 

§ 353. ex. ř. Splnění nár.oku na dodání díla za so.učasnéh1o zapla
cení mzdy lize vymáha,ti dle § 353. ex, ř. Mzda vyrovná se vyúčtováním na 
z álohu. 14 II 19, R 173/19; sb. 54/90. 

§I 382. Č. 5. ex. f • .Jistotu při prJ.zatímném opatření 'Podle § 382 Č. 5 . . 
ex . ř. ,nutno určiti v dostatečné výši bez zřetele na to, je-li povinnSr s to, 

'aby ji sehnal čiH nic. 30 IX 19, R I 490/19; J. Z. 20: 55. 

Z řízení nesporného, knihovnlho, konkursního atd. 

§§ 24., 140. nesp. pat. K žádosti za prOjednání pozůstalostituzcm
ským soudem dle §§ 24., 140. nesp. pat. jS'Ju oprávněni jen dědicové v 
technickém ~lova 'smyslu .3. to jen v tuzemsku j~oucí. Návrhu smí se jen 
v~'hověti tehdy, souhlasí-li s tím v cizině bydlící účastníci (~ědici a lega
táři) výslov,ně nebo mlčky. Souhlasu tuzemských Ílčastníkll netřeba. 15 I 
18, R I 322/17; off. 1889. 

§ 61. nesp. pat. Dle nařizení o vyhlašování testamentů § 61. nesp. 
p,a-t. . nutno se zachovati i ohledně testamentu, jenž vykazuje da1um po dni 
úmrtí neb 'J němž se tvrdí, že jest neplatný proto, že jest sepsá'll řečí he

-breiskou .nebo židovsk()u nebo písmem dle dekr. dv. kanc. ze dne 22. řÍ'jna 
1814, Č. 1l06, sb. z. s. 9 IV 18, R I 71/18; off. 1891. 

§ 102. nesp. pat. Podle kterých zásad dlužno nemJvitosti v poz{lsta
los!ním řízení odhadov,ati? 10 III 20, R I 99/20; J. Z. 20:85. 

§' 141. nesp.pat. Děti tll'reckéh:opříslušníka státního jsou legitimo
vány k .návrhu podle § 141. .nesp . . pat., a'by bylo zahájeno vyjednávání po
zirstalosti před tuzemským soudem, i když je tu závěf, v níž · jinSr dědicem 
jest ustanoven. 9 IV 18, R I 71/18; off. 1891. 

§ 61. kn. z., § 378. a n. ex. ř: Žalobu ,o zrušení trhové smbuvy stran 
nemovitého statku a vrácení Jeho prD neplněni povi:nností převzatých 
'smlouvou nelze knihDlVně !pOznamenati. - Ža'lovanému přísluší náhrada 
nákla-clů na úspěšný jeho rekurs ·do pJYolení knihovní poznámky spornosti 
dle§ 61. kn. z. II II 19, R I 55/19; sb. 43/72, • 

. I(onk. řád. §§ 21., 26. Pouhá oferta ve smyslu § 26. konk. ř. či obou-
stranná sml10uva dle § 21. konk. ř.? 11 II 19, Rv I 70/19; sb. 47/77. 

- § 31. ·odst. 3. Viz rozhodnutí při § 8. vyr. ř. níže. 
Vyrovnací' řád.§" 8. a § 31. odst. 3. konk. ř. Nebyb-H lze v řízení 

vYI'Ovnacím odporovati právnímu jednání d lu žníkovu vůč i jinému, nelze mu 
od·J)OrDvati ani v řízení konkursním na t,o zahájeném. 28 XII 17, Rv . II 
47/U; off. 1883. 

Zák. o drob. pachtýřlch {27. V. 19, č. 318) § 12. Ohlášeni pJ rozumu 
tohoto ustanovení musí b,§,ti podáno tl vlastníka pr.opach~ovaného pozemku 
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Ilebo u jeho hospodáí"skéh ,) správce. jinak lIáro,k ten pomíjí. '9 lil 20. R. II 
41 / Z0; J. Z. 20: 101. 

,Zák. 9. XI. 18, Č. 32 sb. z. a nař. Pí'edpisy zákona toh'oto o o,bstavení 
velkostatků jsou jus cogens., k němuž sluší přihlí Žeti ve stolicích vyšších i 
tehdy, když sto,lice nižší rozh:0dovala ještě před ÍlČi.ml0~tí tohoto zákona. 
22 I 19. R. Tl 2/ 19: sb. 20/ 33. 

Ve věcech tr~stních . • 

Z trestního práva hm~tneho. 
Trestní zákon. Soudnímu odsouzeni nebrání ta okohwst·, že byl pn

.chatel p'ro týž · čin správním úřadem před tím po-trestán. 1 II 18, Kr IX 
81 / 18; off. ' 4555. ' 

§ 2. lit. a-do tr. z. Zadržené vyvinutí duševní osobr pře~ 104 rob'l 
lIeodůvodlmje použití dl1vodu §. 2. lit. d tl'. z., trestnost VYftičujícího; pr- í
četnost jest jen tenkráte vyloučena, jSJu-li tu cl.ůvo'dy trestnost vylučuií c í 
podle §. 2. lit. a-c tr. z. 26 X 18, Kr II 215 / 18; off. 4581. 

§ 5. tr. z. Viz rozhodnutí ,při §. 314. tl'. z. níže. 
§§ 68;, 81. a 312. tr. z. Přísaha' lesnického personálu jest uClIlná i při 

změně s.!uŽby a přestoupení do ,jiné země, Přísaha hajného pro ,ochr anu 
lesní jest p'Juze 'objektivním předpokladem s,páchan~'ch čim'l podle ~§ . 8 1. 
a 312. tr. z. 14 VI 18, Kr II 5S/18;off. 4566, 

- Nedostatek formálního oprávllě'nL k úřednímu jednání jest tu , 
předsevezme-li se mimo, obvod př i dělený. tedy nepří'pustně: 13 IX 18. Kr 
!ll 98/ 18; ofl. 4576. . . 

§~§ 89., 175. 1., lit. b tr. z. I přechodně (s,něhell1) přeru šené ve,řejn é 
vedení telefonní požívá vyšší ochrany §§ .. 89, 175. l.. lit. b. tl'. Z. 14 IX l S, 
K r II 248/18; ·)oH. 4584. . 

§ 134. tr. '/;. Vražda jest dOlkonána, když byl jed vypit os.obou jiJlou. 
lIež pl 'Oti které směřoval pachatell1v úmysl ~ nerozhoduje, že k výsledku 
přist'oupila i nedbalost zavražděného. 17 V lB, Kr VI 48/ 18: ,)ft. -1553. 

'§§ 152., 153. lit. b. d tr. z. Návodce zlého naklác!.á'ní zodpovídá za 
těžké následky §§. 152., .153. lit. b. d tr. z. z nakládá,ní toho po.vstaJé stejně 
ja,ko příiný pachatel i tenluá,te, měly-li :následky tyto sv{'!i důvod z části i 
\l .1braně poškozeného. () mysl zle nakládati stačí u zločinu t ěžkého po
škození těles,j,ého-na straně .pachatele a spoluvinníka. ~6 IV 18, Kr I!l 4/ 1f; ; 
ofl. 4550. 

§§ 171., li6. II. c tr. z. Krádež byla s.páchána. když si d ělník \. 
mís,tnos.tech pracovních zaměstnavatele přisvojí koženou manžetu v úmy slu 
z lodějskěm, ji rozřeže a prozatím uschová ve skříní pr ,) dělníky určen é a 
v téže místnosti postavené. Vrácení rozřezaných a tak z,nehodnocén~' ch 
čás.ií ki'iže neodllvodňuje heztrestl1'os,t pro účin'i1'Ju lí tost. 3 V ] 8. Kr lf 
87/ 18; oH. 'l547. 

§ 186. lít. a tr. z. Zločinn é podílnictví pOdle toh'oto ustanovení nepT-i
chází v ·úvahu, s.poČívá-li z!-Jč in'l1á vlastnost krádeže na ustanovení. jeh ož 

·lIeobsahuje všeobecný zákon trestní, tudíž na ustano.venÍ voj. zák. H . 
(§ 464. bl, jehož na civilní osohy nelze' použíti. 23 V ]8, Kr V -t2/ 18 ; oii. 
4554. 

~ 18.7. tr. z. Každ)' vojenský .ústav po r,JVumu §. 9 .. 128. a 1.)11. v oj. 
zák. tl' . dlužno považovati za v rchnost. (§ 187. tr. z.). 13 VBl 18 : Kr '1 
-107 / 18 ; oH. 4571. 

§ 199. ' tf. z. I v .případech §, 199. tr. z. musí býti ph pod VO du zji
štěn úmYSll ZPllsobiti škodu. Zprávy, jež 'dává matka v nesporném ří ze ní, 
nespadají nezbytně po'cl. pJjem výslechu svědeckého. - Udání učin ěná ú·
T-edníkQl sloudní kanceláře ve věcech poručenských nemají v lastnosti soud
ního svědectví. 28 X 18, Kr I 357/ 18; off. 4578. 

- lit. d tr. z. Falšování veřejné listiny jest tu, když listina (list od-
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běrn ~' ) y Je] 1 sku tečné ionně lze za v eřejnou listinu pozna ti a když slou ží 
účeli. pI ... ) kterýž byla ustail1 ovena. 17 VI 18, Kr III 30/18; ·o,fi. 4565. 

- Odstřižky cukerních lístkll, zn ějící na určitou váhu, jsou ro'vněž 
ja ko tyto lis tinami veřejnými. 24 V 18, Kr I 122ľ 18; ofl. 4563. 

§ 206. tr. z. Zli' úmysl při zločinu podle §. 206. tl'. z. jest dán, když 
pachatel počítal s možností žití prvého, man žela a ve druh~' sňatek přes 
to vešel. 17 _VI 18, Kr I 219/18; ' Jff. 4562. 

,§ 209. tr. z. Nevyžaduje se ke skutkové podsta,tě ' tohoto zločinu, aby 
by la známa z l-očinllá vlastl1o~t činu, stačí nepravdivé obviiiování z činu, 
jenž Objektivně tvoří zlJčin. 14 X 18, Kr I 270/]8; off. 4577. 

§'§ 314. a 5. tr. z. Do úředního jednání směřujícího pwti samému 
pachateli, neml'iže se tento vměš'oivati (§ 314. tr. z.), avšak jinou osobu k 
yměš-ování podn ěc .wati (§ 5. t r. z.). 8 VI 18, Kr III 351I7; ofl. 4546. 

§ 335. tf. z. Pád do přík'opu ,následkem pronásledování múže zaklá
da ti zndpovědnost prOonáslecl'ovMelepo rQlZllmu § . . 335. tr. z. 18 IV 18, Kr V 
91 / ] 7 ; ;Jfí. 45~5. 

- Ke skutkové p odstatě přečinu pOdle §. 335. tr. z. stačí, když mohl 
V3chatel p:ozn~ti, že hr-ozí nebezpečí bezpečnosti těla; nastoupení těžkéh'O 
výsledku (smrti! jest rozhodnou známkou 'objektivní rpro sazbu trestní . 
Trestné překročení sebeobrany . 10 VI 18. Kr I 144/18; off. 4559. 

'§ 506. tl'. z. Svedení a zneuctění po rowmu §. 506. tr. z. předpoklá
dá, že slib man že ls tví pro svedenou by l výlučnou Nhnutkou, že se pod
dala a v úmysl pachateltiv zřejmě pojat. Ja:ký význam má, obcovala-li 
svedená současně s jin~!mi mu ži a věděl-li svMce o t om? 14 · V 18, Kr IV 
r07/ ]8; off. 4549. 

§i§ 512. lit. c a :515. tr. z. Pmnajímán í světnic na hodiny nevěs,tkám 
,])ronajíma-te li znám)/m za pi'í činJu provozování živnosti smilné, aby z ta
~\ovýchto nájmú hledali výdělek, jenž přichází k V)/razll také z výše činže, 
spadá pod § 212. lit. c tr. z.; pronajÍmání tako vých světnic za účelem 'pod
TlorQIvánÍ úkO'nú smilných, po živnostenskuneprovJzovaných, ho'stinskými 
:, jejich s lužebníky spadá pod § 515. tr. z. 4 VI 18, Kr I 296/18: ofl. 4561. 

§ 523. tr. z. Zaviněné opilství dle tohoto ust3novení jest tu v případ ě 
nemocnéh o (pathologického) stavu ,olpití, mohl-li p:lchatel dle svých zvláŠot
n ích poměrů poznati, že opilost nastane; nevy žaduje se, aby možnost ú
plné 'opilost i pOlznal. 3 V 18, Kr III 22/ 17 ; off. 4551. 

Zák. 28. V. 81, ř. 47, §§ l. a 2. Nem1jetnost 'nebo předluženost ';)SO
by domáhající se zápújčky, nevylučují vlastnost zápi'ljčky Iichevní, smě
r ující k tomu, aby byl dlužník hospodářsky zničen. aneb aby ničení to bylo 
takto pod,por.wáno. 24 V 18, Kr 157/ 18 ; off. 4560. 

Z řízeQí tl'e~tního. 

§§' 151., 153., 170.~. 1. tf. z. Také spoluobvinění, proti nim ž jest 
trestní řízení pm týž čin ještě zahájeno, mohou býti jako svědci vyslý
cháni (§§ 151., 153 .. 170. Č. 1. tr. ř.). Přes to, že porušeni! statek právní jest 
týž, m,)hou se zlé užití moci úřední a podvod setkávati. Také {)osoba, jež 
.není úřednikem , mi'lže býti spoluvinna na zločinu zlého užití moci úřední 
a úřední zPJ1onevěry. 28 X 18, Kr I 177/18; off. 4582. 

I§§ 153. a 202. tr. ř. Přípustn:)' jest výslech svědka, jenž ho nutí vy
povídati o okolnostech. jež ho vydávají v nebezpečí, že bude stíhán trest
ně pr,)' trestný čin, jenž leží mimo předmět zahájeného řízelií trestního 
('§§ 153., 202. tr. n. Poměr dúležitosti předmětu výslechu ke zlu svědkovi 
hrozícímu. 7 IX 18, Kr III 511I8 ; oH. 4580. 

§ 344. Č. 9. tr. ř. Není odporem ve výroku porotcú a netvoří důvod 
zl11ateónosti § 344. Č. 9. tr. ř., když otázka znějící na vÍlnu hlavního vinníka 
byla záporně, na spoluvin\! (§< 5. tr. z.l k l1 dně zodpověděna. 26 VI 18, Kr 
1 235/ 18: 'oH. 4569. 
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§ 465. tr. ř. Nepřípustné lest ',1dvoláJlí stéHniho zástupce do osvobo
zujícího rozsudku, bylo-li osvobození od soukromé obžaloby a veřejný ža
lobce neučinÍ'! při hlavním přelíčení návrhu na potrestán!. 10 VI 18, Kr V 
160/18; Jft. 4564, 

Knihy redakci zaslané: 
Vše rn, k d o ž s e z a jím a j í o s o c i á ln í IP é č i o m I á d e ž, 

přijde velmi vhod drobná publikace sekčního chefa A. Tůmy »K nové ú-. 
pravě sociální péče o mládež«. Naleznou v ní stručný, ale výstižný inicia
tivní vý,klad o cestách,iimiž se má bráti organisace o sociální i dobro
volné péči o mládež, o vzájemném poměru péče veřeino-,právní a dobro", 
činné a o poměru jejím k ostatní organisaci veřejné správy podle nové iejí 
úpravy zákony ústavními. Publikaci zašle za Kč 3.50 administrace "Sociální 
Revue« v P r a z e III., V ,a I d š t Ý n s kálO. 

Dr. Jan Ch o 'lir: Vzorec stanov akciových společností a stručný vý
klad akc. regulativu. V komisi obcho'dního družstva českých knihkupců v 
Praze ll., Jungmannova 33. - Cena.) K. 

Spisek je sepsán pró praktickou potřebu při zaklá,dání - akc. !lpoleč
ností a při změně stanov. U jednotlivých paragraffl vzorce jsou po straně 
,citována zákonná ustanovení, iimž má býti stanovami ' vyhověno. Jsou to 
jmenovitě ustanovení spolkového zákona z r. 1852, obchodního zákonníku ' 
a akc. regulativu. 

Též druhá část spisu, stručný výklad akc. regulativu, bude i právní
kům vhod. Jev něm brán stále zřetel ke spolkovému zákonu a obchodní-
mu zákonníku. . B r. 

Ceskoslovenského statistického věstniku čís. 6.-7. (ročník 1920). 
Obsah: Dr. Jan A II e l' han : Vliv velikost i zemědělských závodů na osev . 
nejdůležitějších hospodářských plodin. - Dr. Bohumír Ii a n o s e k: Dělni
cké mzdy v kovodělném a chemickém !průmyslu v letech 1914-1919. -
Dr. Cyril Ii orá č e k iun.: Nár,odnostní statistika. - Dr. Ant. B oh á č: 
Příští sčítání lidu. - Dr. Jan N á 11 lov s ký: Všeóbecné volby do obcí dne 
15. června 1919. - Dr. Pavel S m u t n ý: Kolik asi je v Čechách, na Mo
ravě a ve Slezsku zabrané půdy. -

Referáty jsou o těchto knihách: Dr. Josef Mr á z: Slovensko ve 
světle statistiky. - Místopis a národnostní statistika O'bcí slovenských. 
(III. zkrácené a upravené vydání 'knihy prof. dra. L. Niederla.) - Joso 
L a k a t o š: Jugoslaviia u svjetlu statistike. - Cyril Ii o I' á č e k, stud. 
jur.: Několik číslic z pražské populační statistiky v posledních padesáti le
tech. - Mouvernent naturel de la population en Alsace et en Lorraine dans 
les années 1913 a 1918. - Thomas Čapek: The Čechs in Amerika. -
Bohuslav Bez d ě k: Menoslov obci na Slovensku. - Dr. Jan A u e ' I' ha 11: 
Osady českých , emigrantů v Prusku, Polsku a Rusku. - Týž: České osa
dy na Volyni, na Krymu a na Kavkazu. 

Sešit 8.-10. obsahuje: JUDr. Ing. Josei Pe tel' s: Uhlí v republice 
Česk,oslovenské. - Prof. dr. Pr. W e y 1' : Několik slov o kompetenci česko-' 
slovenského státního úřadu statistického. - Josef Š t ě pán: Zah raniční 
obchod republiky Československé ve druhém pololetí r. 1919. - Dr. Ant. 
B oh á č! Příští sčítání lidu. - Dr. Dobroslav K rej čí: Má se při našem 
příštím sčítání lidu ziišť,ovClti národnost, nebo řeč mateřská? - Dr. Bohu
mir Ii a n o s e k: Prostituce a její hygiena. - Zpráva o Statistické radě 
státní a o Statístické příručce republiky Československé. 

Tímt0 troj<Čis,lem ,je dokončen I. ročník Čes.-sloven. statistického 
věstníku . Časopis ten pokládáme za velmi důležitý. Bez statistiky neobejde 
se totiž ani praxe, vědecky postupuiící (na př. zákonodárce, průmysl, ob
chod), ani vědecký pracovník, obíi'ajíci 'Se hromadnými zievy. 
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Redakce a administrace věstníku je v Praze, 61S-JII. Roční pfed-
platné 36 K. Br. 

Statistická příručka republiky Československé. Sestavil Státní úřad 
statístický. V komisi má knihkupectvi Bursík &;. K'ohout v Praze. Cena 
25 K. - 106 stran, mimo abecední rejstřík. 

Obsahuje data o výměře území a popis obyvatelstva, data o povo
lání obyvatelstva, o politické správě, soudnictví, o úvěru, financích, živno
stech, Iprůmyslu, ,obchodu a j. 

Na knihu upozorňu'ieme všechny, kdo by jí mohli upotřebiti při své 
prax~ a také ty, již chtěií nabýti věcného názoru o našem státě . Br. 

Vypsání vědecké soutěže. Vedeno snahou, aby příslušníci stavu 
soudcovského, advokátského a notářskéhohojněji se účastnili vědecké 
práce v obDwu právním, vypisuje ministerstvo spravedlnosti 5 cen a to : 
jednu cenu v obnosu 800 K, dvě ceny po 600 K a dvě ceny P.:l 500 I( za 
právnická díla nebo vědecká pOjednání v oboru platného hmotného práva 
nebo řízení civilního a trestního včetně kriminální psychologie a sod.:llogie, 
která byla nebo budou uveřejlněna v roce 1920. Při nedostatku ·prací uve
řejněných tiskem bt!de vzat zřetel i 'na práce v rukopise. 

Práce o cenu se ucházeiící buďtež zaslány anebo budiž sdě l eno, kde 
byly vyt ištěny, <:J.o .31. ledna 192.1 I]Jresfdiu m~nisterstva s-pravedIl1osti v 
Praze. 

O udělení cen rJZhodne sbo'r sestávaiící z ministra' spravedlnosti a 
zástupců vědy a odborných korporací a sdružení: sbor není však vázán 
na udělení cen ve sta11l0,vených obnosech: může z celkového obnosu cen 
(3000 K) uděliti i méně cen ve vyšším obnosu nebo více menších cen. _ . 
Roz.b'.:ldnu1í stane se do 30. června 1921. 




