Podmíněné

pohledávky ve vyrovnání.
Zdeněk Krejčí.

1. Ú V O el. Zahád'eiill v;yro,v nw,c:í:ho :hzení má vliv jak na
- o,sobm z,p us,o<bilost vyrovna.c:íh,o dlUižnítkial, tak i n:azpůisloih vymJá.há.illIÍ poM6Idláiv'ek; a práNa věřitelů . Ve, smlěrrlU IPtl"ViIliÍlln neomezlUlje
vY'l'ovna.cí řád! d~'I1'žni'ka t,a k dlaJe'ce, j:ruk tOr čim konku'IiSilllÍ řád:,
11e'odcimlái toti~ V1o~néimlU; naik1iáId!á.m daitm'n:ílkOvtu: vtelšikeir;él j1eih,o
jmění podi10herné erxekuci (§ 1 k'onk:' ř.), též, llIedává tOtOI dlo,
sWá1v y z'vlá~štnfu:n1Ui orgáinu soud!em s't:ainol\"en:é~TIiu (správci kionk.
p odlsta,t y), nýbrž pOiOOlchávádilulž~1IÍk:ovi zprl'ts,ohilost k právníim
j!e:dlnáním, byť i v' míře ome1zené, tak totiž" že 'z akalzru lj,el mu určité
činy vŮ'belc (zcizo'v:ati a zavawvati nemovJ'ŤJolsti, zi"iz,o va,ti práiV'a.
oddělni a,tel. § 8 [1] vyl". ř. o.die dbe, k:dy prodai náv.rh, a,ž, diOl driJe
za,háJje'l1ill říz, eni vyro,vtlla.cáho) ružé žáJ<lliJ pro jed!nání n1IÍm:ořáJd1né
<1 úle ž:řtOlsti s'chválJení! vyrovnaciÍlhollslpráJv:c'e, (§ 8: (2~ vyl". ř.). Ve
;-;m!ěil'U d1r'Whém llJ6ipBerruš'uj~ Ise ,s!pOlJ.'}'!z,ah:áljeinírm.. ~tzen:Í!" dlužnÍlk je
legitdmorván k ,aktiIvnÍIID i pas.ivmn s;por,ům během i'Ílz,e ru:, aie
v ěr"ite1Ie n1emohou jedln:otlivě v'yrnáJhati s,v é' poMeJd!áJvky a IlIabiývart:Ji rSiOudlciOVlSikého pirálva zá.stavn:ill:lio. Je: t'otižl účeLem vyl"o'VuaciÍh'O
řír zerni jak plyne z d'os.lovu § 31 Viytl'. ř.: V:y:l'OIvnrac~ s,pll'áNc:e
jlels t povinen. . . .. peloolVa,t~ o to, a lh y pl'OlVrO,z ov'áJn:f pordini'! ru bylo,
podle mO'žnosti udlrže:110 .... urd~'žleti h1olslpordláU:sikJé podni.kiy
přlesdlorčaslllOu; krÍlS~ při žj,votě, umo'Žnit~ d~'l~žmí!ku, aby i po' Istklonč elú v:Yl'mmání vedl dláJle s:v'ů:j. podlniki, tím hospoeláiř:sky pl'Olspět
c e,lé~n.u národinímiU! hroslpodář!ství a ne p['ovést g'enea'ální ,e,x8kt1c.i
na 'cell é jměn.í dlužnik:o~o, totO' 'clerl é Tea,iliJs:ov:ati, jruk j'e tomu
v khnkmrsu. Ab~ pak větřitelé nebyli pOlšk02,o,rámi snad' j.ednár
l1~mJ dluž,nikloVJ'T']1t, jestaál1! dlužník poa stállý ,d oz,o r oa'g'ánu ,Sloudltl,
vyllorvnacfho sipl'á,vrce.
Vyrovnání vzta,huje :s,e, na vše.cihny poihle,dáV'ky p~·oti dIlu;ž,nÍJkovi vzniklé ďo zahálj'e'l1r vyTov.nállii; tyto pohledá.;y'ky b1J!dJou
pak z,a,pla,c'e ny určitou kiv,otOIU. .StanO'viti Vlýtši proh1edáJvky' a
podl'e ní uspokojiti věHteIe jels t sn:adlné, jd1e-li o pohJerdávku j:iž
splatnou a znějíci 1113i určitý obnolS. Jinak tomu vršiaik bude W pOihl'edIáJvelk, kteiré nej,solU: vůbec j-erš te iSlPlatny, nemají: z,a ,předimět
plnrě1nrl preně'žité, pOIMeldlálv'ek, ji.cihiž' vlýš'e' j:e neiWl' čitá, poih~ed~Nlek
na ,opětujicís,e :d!álvkly a kO'llIe1 oně !pohlerdiávek pordiminěmých.
Plroto o všech těc,hto pohJ,ed!álvIťálch obrsia1hrurjle' jla k; vyrovllruc,Í', tak
i konkursní řád Zlv'l!á,štnl ustanoveni slo,vrrě ,siho'ďnrál, j:iJrriiž: s:e' zar
č asté mělní předlpllisry običans~délhb, p[~á'Va;.

2. PohledláJvky pod:m~nl ěné ,~ šeo'bl ecně .
Není
l'dwlre m a pfe,s a:ho,vaJ,o by rámec tohoto pojleldná;n~ pmhí~'alti tu

,I.

267

~vnim
[U'čité

piťáN'a

b, d~e
fáJ.dlné
. Ve
ík j'e
I' aiLe
Oi3Jbiý3Jciho

rMnC:e
b\V10

mky
stklono'spět

ekuci
tomu
edná.-

dlLu,žHrdiou
ky a
L1I již
ul

po,-

ridimět

l!áVlek

pých.
l', tak
je' za-

tu

lN,tanoviení ,občanského zákoníka o výmiIlJlclá,ch, jej<Í'c'h druúch a
pů'~obeni, vširmlouti 'SIÍ blíže, jam ,p~'áivl1í věda naZlÍrá na výminky.
přihlé~outi kle sporům, pŮJsolbQ:-liJ plfárvnÍ' j, ~dnál1'Í' výminkou dolozené ,e x tunc či ex .n uncatd. V tom směru ,sta,(;,~ pouk:á,zat~ na
u6eb<nic~e občaJlJSJ.{él11iO prá,v a.
JEží starý konIDUrSQ1:Í řád z 25. pros1nc,e 1868, Č. 1 ř. z.ex
1869,. obsl aJ:J..o~al ve s,v ém § 16 ustanJo'Vieni Ol pOI dlmlí:IIěnycih pohledátvk!áich. Nové §§ 16 vyr.a klom.ik. ř. pÍ'e'V1ZMy ta,t o! u;stano,v ení ,
mlodlifikhj.rcle je poněkud, takže d lIlJelš ni jedicJh zněm jlest: "Kd:o
máJ podlmH1!ěnou pohle,dlávilm, 1llfŮJže žádati', a:b;y zaplalcenÍ! bylQi
mu zaji'štětno pro p,ř,ípad, zle sel spilní po'd tminka odikláiOJací nebo
ne,sp1l1lí podmínka: roz vaz o v,a ,c í', je~li však podJmiím.kla, ro~,v:a,zlO,valcí
a dá:-li sám z,adištěniÍ pro případ, že podimánka se, splní, mllžle žádati z alpilia,cení. "
.J 'e;s.t ovšem mož,no, ž~ . i podimim:ěná pohl,edávka, nezní na
l)enčžité plnění n:elbo není určitá; tu dluž,n o vedJe Uls,t anovení
§ 16 vyl'. ř. Ulžític p!řledlplis,ů §§ 14 a 15 vYil'. 1'.
S poh'led!áv:kamlÍ pod,míněnlými není m lo'žlno, naWá:diat~ v;e, vyrovnáni ja:ko s poihJ1ed!álvkami nepodIm6:n:ě,nýllll'i (aooJo/g ie polb~ed!ár
vek nedbspélý,c.h, § 14 [2] vyl'. I'.). Sprálvně, podhtyklá. Ba~'tslcli1
{lL, stl'. 186), žle by bylo prá,vě t3Jk pMUlŠenílIl11 zá}s'a diy '8,teJj~l,élbo
nakládálrri 15 pohled!áIvkami, k ldybry' pohiliedláivka. válz,a ruí! v;ýmink:ou
odklá:ď3JCiÍ S'8 měla z,a]:l'l atiti s,tejln,ě j,aikb pohledálvklru nepoilin'ÍlI1ěná"
jako k 1d'yhy ,s e měilo s jlejÍ[]JJ ,sp1l1'ěnrum plOlslelČ/'kati alž do ,s,plnění
výmlinkyo:dlkhí:dtac.í, ;předpoktádaljle ovšem, že nepodb.lllÍ'J:těnou ])0111ediáJvk1u j/e st za'P~atitidříV'e podle ob/s,a lh u vyl1Ovnání. PoMedá:vikJa podltníněnáJ je 'chlarakooQ;slO'váJna, svou IlJej~s,to.tolU!: cOIIdition:e pendente pod1116něné ,p~áiV'o' j'e1ště neV'znrkllio, alel j'e tu če
kat'e[stvi (Anwarts,c:haďt), jež: 's amo' 0' súibě ' je's t povaz,orvati za
pr:á:vo (Krainz , str. 275). Zd~ nutl]O jle lště pod'otkl1'outi, že před
l)is,y vyl'. ř. o podmil1'ěných pobleldlárvkruch vztaJlUd,í. 'S'8 j!en nai po111€d'á v:ky, jež nepoužíÍvaj~ Vle vyvo,vnáiní předlllO's,tní,ho, 'Pl'ávru.

3. POl hle di á v k; y s vým in k o II ú' d:k 1 á,d, a,cd. JeHkoz,
jak svrchu U'v'e d'eTlio, má věřitelI talkbvé pod:mlÍ'l1ěně od:llolžené pohlledláfv1k,y čeka,te,ts.ké PQ'áiVO', jels t pod!l.llIiněně zaV:áizall1,ý povinen,
zdlržlelti se všeho, ClO hy svého č<a,su moWio· zm!3Jřitis:plněnr je110
vovinnosti (K~'a,inz, str. 275, Ba,rt:sc:h, 1., :str. 141).
a) P 1- ,eď p o k 1 a d l y: 1. V dlohě z,a;hálj,e ní vY'mv:nálllÍ vý minka, není j,eště ,splněna (c1onditio pende.t); ne~1JÍ' též olbjlek:tLvně
ji,sto, z'd'a se výminka splní či l1Iilcoli'v. Když snald : vě~itel bez
V'}a,stniho z3Jvinění! nevli, Že v dotbě p!řlihlá:šlk'y se vÝ'Ill<i:nka, 'Splln ílit ,
jlakl s{) později UkWŽI~, hudle přec,e s pOičált:lc'u ,pi''ÍzlI1a.ti jeho pohledávc'8 c:ha;y,a kter podirním.ěn.é pohledávky.
2. Poně;va!dz § 16 vyr. r. l]ell'OZlerlJ1Jálv'ál, z, jak.lélho' titU'lu V1wikla
ljodlmlíněná: pohl edlá ,vka , zdla: je to sml'ouv!a, lw'sl'ed;llií poříz, e~ú či
zúkon , je ta,to sk~l,te'ČniQ,st pro vyJ.'orvl1!á:ni in~e:lefV'an.tní.
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3. VěřiteI muslÍ pOllledávku v d10hě k tomu uSlt .a novené pi'ihláJsd.ti k. vyil:ovnárrhl. V pmiLáJš0e lllJUJS~ U'vésti Vleld[e Viš'e obecných
náJle.žitlOlstí při'hlášky (-ryše pohle1d!áJV'k'y i s pí'Ísb]iš'e ~nstvim dOl dlne
zaiháljlelll] vp'orvnállllÍ', práivní'ho du'Voidlu pohlllediávky;, d!ůlk:az,Ů; a ,e v.
ná)V1l'h,u na 'sJoželliÍ mamifestační př]s!alhy) taikié: to, že jij:e, o pohledáJvku pod!míně~}o'u, jJinak! se vyd1á vá v lliehezlPelčí,že bude jelho
hlalsov:a:CÍ p~á;vo po'př'eulO ,s,e vŠlefIl1~dlaiLŠoÍlIni lliepíitjeml11Jýrm.1 pro něj
ďf~sIledJky s tím '8[lo'j enými.
b) Hla'S: ov . ~cí právo plřihlášenýc ,ll poJhleéLáv ,e k. 'Du nutno Is i nJ8JjprVle u'V·ědomiti roz,dlilnJý c:harakter při
h:láJš:k,y ve vyro'Vnáni aJ v lwnkUl's~. Ve vtyrovnWM iIlJe.zkoumJá se
toti'z, z.cLapři'hláJška odlp1orWd!áJ islm1rt'0,č.ně pohl'eldálv!ce. Kd'ežto
v klonkursu miáJ plřiJhláJška za účel zj~štění pohledáJvky, 's nímž
jest spojeno pak mezi jillými oprá,'Vně!Il!Íillli! i práJv:o, hlais.ovacJ,
zjiště!l1í pohlediá-V\k~ :81afIl1.1O p3Jfu zaldáJdiá , exekučnlÍ tituil! přih1ášené
poh:ledálvtce, k'1Jetrál výlSl0'V11ě llIehy]a; pOipli'en'a úpadJcem (§ 61
konk. ř.), SlŮ'11Ží přihlá,ška ve vyro,v náni jen k tomu, aJby vělřitel
v,y r.oyn:ac:ího ďlužníKla nabyl Ma,slOrVaClírho práva,; lJlřihlálšika, z.pů
sohujrq pouz,e s.taVieru p1'O!mlčenÍ přilh'MJšené poihl<ed'áVlky (a, ·contr ..
od kbn!lówsu, kidie piř'er:ulšuj:e prolI11ilJčenr, § 9 vyr. a. konk. ř. ) nezkoulIl1lá 'S,e zásad!ně z mo'Ci úředlnlÍi, ný1b['ž: jen tJ8Ih:dly, hyla,-lř popřel HaJ pohl<eldlá-V'kla (a to jem. Ve Isměru plřiznání: nehoodepření
hlalsovacih1o prá'v:a,) a nelz'aklláJd:á e,xekučl1lÍ!ho titulu. Při'ZuáalÍm
nebo o cl!epiř e ním: hla,s,o va:cmopráva lliemění s'e nk napráN'nMl1
poměru me~i věTitei\'em a dIlwžníkeml. Proto téz~ vtyrov11Jac,íl řád neznál žáldlll'ého zk:uš'eibnJí'ho 'm ku ni8'b o něja.kého z.jišťov,áJnÍ poh[ed:ávek! (§§ 93a 109 klonk. ř. , sro;villejJ k tomu Den:kJs,c hrift , st,r .
165).
Nebylo-li proto hla.sova!CÍ práJvo pohilled'á vky ,popřieno" má.
věil"ite,l, jemuž pohl,eld!áJvira ta pÍ'ÍJst!;Ulši., belz e všeho cla.Lš.ihol hlalSlO'vad p['á,vo a tím té,ž ingerenci na vyrovnání. Právo pO'PÍT.a,ti hlas,ovad Ip ['ávo má jiný věi'-:ibel nebo d~U'žnik, niko~iv však i v:1'I'.
sprálv1cie. ZblýváJ nynÍ' jle u l1Oq:řelšitio,tálz!kIu, nee,xiislt uje-li ve yYl'orv'na:cÍllrl! řizelllÍ aJspoň u něikterých' poMedláylek, toU~ tě'chl , k:teré
mla}i z,V'Iáštnr pos.ta.ven~ v něm, tedy též u ,p oIMeidáJVleik] pod'm'ÍTlIě
nÝ'clhi, porvinno.st slorudlu zkoumati z m01ci úiieldmJ hla,soiva,ci práVlo
přihlálšené' poMe:ďálvkly (nikoiliv OViŠ;eJffij polh:l.iedlá-vkUl iS1amu}. Poktľcll
jdie o plodlm:íněné poih!l!etdáNky, nemlá, v1'l'otv'JJlaiCÍ ř.áld! před'piStl o je'jiClh hlalslovaciÍm ,prá,v u. Bylo by te,dIy a,naJlhgilClky pOiUlžit př!e'd!pis.tl
o hJasovaám práivu nerpodm:íněl1rých pohil.Jedlá~e!k:. Rintelen k: této
o,tá-z:ce p~a,ní ptlUzle v' pozl1iáJmoo na slt r. 557: "Die Fra,gel, ob hedingt,e Forďerung,ell mitstimmen, ist nul' a.tif Widerspruch zn
rm.·iifen." A dárre uvá.d!Í,že ,odpírají-cm věl-it,e,l, popímj.e podllnin.ěnou
poMedálvku, m:Ů'ž'e tvrdli ti', žle IBlplnění' Výminky j'€' neplravd:ě'Po
dlohné. (A:nlli. § 137 [2~ konk. ř.) Toto j!eho IllIÍněníodlpovMál
náJzoru zákOl1odáJrwvu vyjáidJřenému: v Denk'Schrift, s,t ,r. 166, kid'e
;"e pra,v i: "Ehle PhifUlng' i!st nur dai111Il notwend~g, wenn ihr Er-

269

při

oumá se
K ci'ežt o

, 's núnž
hlas.o varu,
rřihlášel1é
II

(S

61

oly vě;fitet
IVik
o
liš a. zpu(a, 'contr..
. f.) ne'J'la,-H po,odepření

Při' znáillÍ!ln

~ .P!~~vnfun
ml rad neuní poh!leehl'ift , st,l'.
řieno., má.
. 101 hlasiÚ'~ <ÍT,a.t.i hlag,a k 1 v:yr.
v e VJ1'01V'ách l, k:ter é
Q

pordllllÍ1liě,

l7'aci práV/o
11l). Pokud]
CLlpisů o je...
ptř-ed!pis.ll

, k této
oh he-

gelbnis ub811hau!l)t ,3Juf d~e F,rag.e, oh d·i e fur c1len. Ausgleridl llotige
Mehrrheit v:oll'handen ist, von EiJl.fluB ist ..... Haufig' wirc1 sich
naClh der AJbs.t imtmungheralUls.steUen, d laB dlel' Ausg1eich ,a uf jed!en
FaM aiDJgenommen oc1e[' abgeilleihnt i:s,t , gleichgultig', ob dlen elb ell
gooanl1ten Ghi.uibi~em ein Stimml'echt zusteht od:m" nicht." Naproti toiffiIUi Lelhmanrn (lL, slt r. 145 a násl.) uvá!c1lí , že vyl"ovl'1ad
lwrn~sa.ř mlus.í z mOlci úřl\3dní přihlí'žeti k ustanovením §§ 39 a 40
VJ'Il'. ř., nlelbo.ť by prý nebylo ISip,r:ai'ined!l:i.vým, připrwstiti kl\3l hla,siÚ'váníodldlěil'n:élho věrřite,le, který pJřihláJsil nepatrný S'ciho'C]ekl, j.ehož
hlals,ovací právo neby]o popl'eno a klterJ'T při vyro'v nla:cún roku si
činí I1:álrok na hlals;o,v3Jc:í p['ávo pl'O clel ou s~ou poMed!áv'lťu a, nikÚ'liv: jle n pI10 sc'hodlek, ,ste,jně j1a[{jo 'PÍ'iplUlstiti věíitele, který při
hlájs.i l veliký scihodleik', j8i'J:v nehoyl popřen a o němž, Slel v c1:ohě vyrOVJ1a1oÍIIJ.,o roku vi" žle byr clelýt zapkllc en z oddělené věci. K·on8lčně
Barts:ch (lL, sk 253 a náls L) žáJdlá zkoulmlá ní práVa h[ws,ovrucího
n8ljle n v p~í~)a;de'c:h §§ 39 a 40 v'y'r. ř., ale, i teihd~, kkiyž, cizmnec
přiblJláls, í SV'OIU pohleldlálvklll k V}"1'0V11áln't (§ 28), kdlyž hla;s.u ji blízcí
při íbuzní (§ 43), kid'Y'v více vělřiteilt1 a SiPoluc1l1už~úků přihla.šuj,e
poh~edláNky (§§ 17 a 18 vyl'. ř.), a tak;é, k:clyž j.e přihlášena, podnllÍillělná pohLedáJvk'a. N á:š zd!e bude zajíma.t~otáJzka podlminěných
pohledáveUz, ježto souvisí s ře:šeným .p mblémem. Tu pak Barts,ch
na dloHadl ,svého míněni udáN'áJ, 'žle ro'zld~nél te'x továln í 2. od:s t.
§ 93 k lonk. ř. a 3. odst. § 39 vyl". ř. sPO'člÍvá! pouze Ilja redlakč'nim
nedlOipatře'ní (Ried 1 aktiol1sv.e['se1ťen).

I lzlďY'ž pfiznává!Jll1 slpráJ'v.t'l'Ols.t ná,zOl"u Leh111laJl~1JO,nal, že z úř,ednÍ
mooi diužno přihaiž·eti k tOm'Lli, aby 's:e 11Ieúčastnili hla,s ovállí· vě
řitelé v § 39 (1) uV'edleni, lPrř'ece mysililrn, žle nelze, přiz'l1ati op['áiV'nElnď. vyrovnacímu komrnsraiři, z moc,i úř, e lďn.í (aniž: bylo· popřeno)
zl~o'UlIDlati hla.sovalciÍ prrálVlo podlmiÍl1iěuýtch pohlledlá ;v ek. JaJ;:: z pa.ll1Iětnil1o sIp1su nahoi1e c;itoval11élh o pa,trn.o, byl sá zákonod'Mce
ďobliíe v ě d10m d iols'aill,u ustanovení. §§ 39' a 44 v,y r. ř., n8l1zle, tu
mlWv'iti o nějalké'lIli nedJopoa.tř.eru, a,n i? lze použiti analogie, § 93
koukl. ř. podile předlpils,u § 63 vyr. ř. J~ť clhamkte,r iso,vánio' vp'oV'n3Jcí ř~z,ení proti klonkuQ1snim:u tím, žl~ l'llemláj tak oficiosniÍho rálz,u ,
není tu tolik: kog1eil1JtnlÍ'C<l1J prředipis,ů UlJil"arvuj]cÍlclh rozdělení j:tl1lěulÍ ,
o hla,slovaJC.Ím prá.v u rozhodlttj.e, tu ble1z ohiJled~l na v:ýšil pohledáJvk'y
přiMálš' ené v'ž:dy vY1'ovnad kOiJl1ň:s·ař a ne, j'a kb v' konklul"sU pfi
pOIh:l!e;d!á~c,e v:yŠ1Š.í 10.000 Kč konkm'sIú Is,o lld'. Bu(lle protol o hla,s'ovacím právu .pod'rnlínéný;ch 'P'ohleldlálVle k l'OlzlhlOldlovwti k10iillils.atř
j le[1], byLo-li lJopřmLO'.
Byla-li te'd'Y podnnlÍněnáJ poh'liedlá'Vka '~e ~ovháil1i ,popd'8<l1Ia
(třeba Pl'OltO , že je pra.vděIlJlo'diobné, ž.e' výminik.a sel nelsiplní" al1iaiJ..
§ 137 kbnk. ř., ž'e ploih:1ed1á.vtlú" vúbelc neexis'Ť1tlJjl8< a podl.; zál;:;on
sá!mJ nikdle nestal1lo,vi, z jaikého duVOid!u mŮ~I8' býti rpiohleldálV'k'a
popiíe!l1la), nalStlllPru,jlí v ,pl atJlús.t přeldlp~Siy § 44 vyl'. ř.: věřitelll .s tla,IwlVo'U. pohleldiávkou účas'tIú ISle pil'olzatílml h[ialslov'álnili. O jelTo h!laslOv·acfunJ p1"áv'l1 l'ozhodluje vY'l"o·vnaJc,í komilS'alř', ať u,ž j1e' v'ýtše l)ř ihlá,~6
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šené pohlecl!áN:ky j,ak.áJIDoh VI, teprv e tehdy, k'dlyž z vj'rsJ.e1dkll; hlaSlováilli] plyne, žle hlas věřiteiJ:e ,s popfel1ou pohlerdáAvil wu jle' rozhod:ruý pro výs~eldlerk hlw&oválntÍ (be(l. ně'j neiIlÍ většiny hUlď podle
hlarvl nebo pod!le rpoh1Jed:áiVlek neho, podle oblojlÍlho (§ 45). Kďy:b~
se tedly uk:áJzaJo po Masováill~, 'že vyrolVnáilli, by bylo pd:'' i,jl3JtO' nehlo
llejpd:'-:i:jarto věřiteli belz O'Med1u n~ tOl, j'alk hlasuje V'ělite~ SI podmíněnO'u pohledlá.vk,o u, nle zkJoumláJ vryI'oivn.a,c i kiom~s,ař taikJolVél pohiledáNtky. ZjiJš,1)ováinW hlas'ova.cíhro prálv'a prroV'eld1e V"y'l'oV'naci komilsa:ř
taikl, že V'ys,l echnle zÚlčastn,ěnél , přř čemž není tř1ebla: té p~e:Sill'oslti
jako ~)fi !s pom (Barlslcrhr, lL , ,srtr. 259 ,a niáisL, Le:hmann, lL, str.
147). Byl'o-li vic;e pohiJ:ed~Nek popiíerno, zKoumá: pod[,el srvrého vo,lněho uváJženi jen ty pohlredláv k'y a joen torlik jLoh, kOIJ.illi jiicrh je
n.utlllO k V'ě,tšine pOltřebné pro slc:hvále'l1tÍ v\)'Q'oV'IlJánÍ'. RozhO'dnutí
st3JnJe .se UJsnelseI1Ílm, V' němlž vyrocvna,c í ikomisl3Jl' l'oizhodiuje, p0'uze
o hla,soV'a.cím p~'áV'U; otá,zk'u, zda p0'hle:él.:Wka: v'Ůbelc 'e xistuje po
pl'álviU, jaký j1e ;práJvnru p0'měíl' iIDe~i V'ěřite~etmJ ,a <liužníkJem, řešiti
jeslt c,e:srtoU' sporn0'u ve lhůtě kom'1sař'ellru k t0'mu určené. Popře-li
dlužník v'Ůbec právnťd'Ův:od p0'hledávky p0'dmÚl!ěné, pak vyT.
komisař mMe (alltl nemus,í , v0'[né uvážení) naTJdiiti, vysilerch'l11W
vlš'eehny zúča:8tněné (d:lužníka, věřiteI'e s popÍran0'u p0'hled'áIvkou,
p0'rpíraj.fc.ih0' věřitele, eV'ent. i ,srprrávcle vyrovnaJcíl1o) a tU1č1V' podmílněně 0'pd:V'něné!mu lhihu po V'yIm:áil1árn j'eh0' nworku sp0'rem,
aby čá.s,tka, připadají'c,í na pohl€dávku p0'pŤ1ern0'lll , bfyla z3Jjištěna
stej,n ou měr0'u, jako po'hl€dáV'ky p0'dmíněné a nepoprřené. Jestl~~e by piaik' V'ěřiŤJe~ neulpl' a.tň0''Vaa žaloboU! :siV'e podlmmě'I1!é pohlledáVlky, uViolní 's e zajištěný ob'l10'ls pm d[užníka. To p1a,t í 0'v,š'e m
j,erl1J t,eJhd'Yl, popí'ráJ-1i pohledJá:v'ku d~lU'žnik a nel V'ě,ři11erl.
VylroV'l1ací řád nestanoví l1Iic o tom, podlléih'á rli U!snes,e:ní vyrorv~, acího k:omisaJře o hlaso.vaJcim právu 0'pravným Pl'osltiíedJkiům.
Je prot0' řelšiti ,otázku, p~atí-li p0'dllier § 63 (1) vyT. ř. iS:uhs~dřáImě
př,edpis § 93 (4) k0'nlk. ř. , že prroti rozh0'dnutí 00' ÚČa!s,ti na hla,s0'vám není 'Ůpm vného plJ.'o:s.tředku, žle však rozhodnutí 'll1'Ů:ž:er býti
na návrh změněno. Prihlédtněme, 00' o tomto problému mJ ni lit€ratUira. RinteLen sle -o něm zmiňuje j.en letmO' v p0''lJliáanoe na 'Slt r.
562 s~orvy: "Je 'ŮtáJzk3J, j,e -li UJsnels ení o hla,s'Ů:v;aCiÚ:n! práViU napadin.utellné. Pamětní Is pis mht'V"Í o rekUl'slll proti tomuto !f1olz hodnutí.
Opaku nasvědlČlujJe, a,nlalo'Ůie, (§ 63 v'yT. ř'.) 'SI kOiIliklurs;nMnJ řáidlelm ;
neb0', ť kbnku:rsní řáJd neu:činil V:zhledem na na.pradlnute,ln0's,t r0''lh0'ďnutí o hla.sova,ClÍm pr.á vuplI'0' nUJoené vyr0'vtnáni ž1
áJdhé výjtimlky z § 94 (4) k0'nk. ř. P,i tr'e i'ch! jle t'oh0'1 náJzlO'l'U, že p0',t vrz'eiIÚ
vyrorvnámi: sle má 'Státi teprve po pravom0'!Ci rozlhod:rl'utí 0' .h~a;s:0'
vaJcJm ptá,v u. N.aprroti tO'lllU pamětní IS[l~S' (DenJ~sc'hrift,sltr. 166)
o tom praví: " .. . . die Ents!CllJeů,ď:ung 0slc'. o hlas,0'V'acJ:rnJ práV'u)
billt jledloch a.uf j,e den F'aJ1CLer Ausgle!ic:l lsklo'Il1lll11i,slsar unterr V 0' ,r b e hal t dl e 's Reku rr s ,e 18 an daiSl .R ,eikursigelJ.'1cht. Die: ehM e,l'wi:Lhnt'e Ahwe:ichung V0'll Konkurs,r echt (d1orrt faUt dier EntsoherÍd UlI1g bei ohčiheren Be,trag1e'l1 dier S'e n'a t, eQll! Reclhtsmittel is.t aus,-
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gesI0hJos1s'Em, (Jiolch kl3illllJ d'ie Ell'tsdr.erndhulig g~eal1:dmt werCUen) hat
ihref!lJ Grund: d:aifin, dlaB im KonkurS! e,in~, Stmnlr,echtstplliiflIDg'
nul' in Enn:anghmg einels sriichlelI'en Errgebn~s,sles (118's. Prtifungsiv':e,r faJliľenS s,t attfinde,t ; liber... 'e inen Zwang1s.a:u:sgleic'h k:3illiIl E
KlOnkursle, V01' dle'l' aJIgemeinen Pltiifu'llIg\Srtagfaihirt n~c:ht V'ell'handleJ't
wm'dle:r1, wahrend: im AwslgleriClhslVl8rlaJ1reon eiJlle' Is,o]cIThe Ents'ch:etidumg be'Í! eil1'e'1' vieiJI wenig1e~' geklarten Sacihlruge' stattfindie'lll lli'IlB,
eine Dbe'l'ptritfung ďllTch ,e me z;w:e~te Imlltanz d1ruherr W'othl an:n
Plat ze is.t." K tomtu,tOl jis,tě síplflávnélmiu Is tanovislklu přikl!onil se
télž Bao.i's:ch (lL, str. 220 :a 260). Rovněž: Le'h mann nels tavllise
lukiterak proti llIáJzoru vY's.I'oVlenému V pamětním srpliJse, neho1ť na
-str,. 147. II.dlítlu cituje télZ! pal!lllětni Ispis" aniž ,snaď s:e orpJiie[ tam
lLVeéJIeJlJémtu míněrn. Kornle,ěně jo rakoulSik:ý! NejIVJš1ší SIO,Ud! háj~ nár
z'o r, ž1e "pro-ti rQizhlodhmti 'o Malsovwc&m ptrá'vtu j,el ptl"Í'pU!s,tný 1'ekUll's." lEl tím odůV1mfuěním, ž:e to ztřejmě p[y1l'8' z, úTIlJYls.Iu zálkono-d1 áJ:rc:O~, j,aikI j,e vyjláJélT,e n v parrn:ětnÍlm , stp~slel, ptrotv němužl ohe' cné
Thstanoverni § 63 v'Y'r.ř. nepři'cihálzJ: v úvahu. (RJo'lhoidlnutí' ze
17. srrpna 19'15, Č. R. I. 422:(15, GL U. N. F. 7540). - Pll'áNo' stě
-žova.t i slj' 'mladí oVIŠem: j:en věřitel a: dlliu'Žrnk, :nJi:'rooiLi-v i vyrovnací
,sprálv:Cle. (Ro'zhodinlttti z 5. rpro:smCie 192 2, R. I. 1875/221, stb. n.
s. 2071.)
POldlle analogie § 137 (2) klonk. ř. nlepiřizniái vyIl"ovnalCli lm,..
mils~d' hlasovacího prá.va! pohl:edlá.VlCle podim:íněné, j,e'-li s,pJnění
vým~tnlky tak pil'a:vdl ěneip!Od'obiJ1lo', 'žleJ v přítomné doibě ne.má, ptohledlávka. žá;cUné majletikioiV'é bodno,t y.
c) Ji ,s tota. JejlÍ roz,s,a,h. N.elbyla-li přihilMe1liá1 podlm!Íněnái poM,ediávka pO;pl18lf1a, hyll1
o-lii j~ praV'olp~atně' 'P~izn:áJlio, hlaso,~ac.í právo nebo bylo-J.ti sPlovem l'o'lhodinJuJto, ž1e tako'V'á poMedálvk:a existuje po pirálvtu, má. věňt' e~ n:áJrok na zajištěni kvoty na
jelho polhJied!ávkll přjJpaa:a.jlÍ' cii. Zaj.iště'llli to př:e'd1pokládáJ oV'šem, že'
j ols ta,t ni poh~ed'á:v'ky n~'[lIoda-ntině[):é yleJ vyrovnální budiou zl atp~fu
ceny n1eho z'a1jištěny. Z § 46 (3.) V'yT. ř. p~yn.e', 'ž'e po'sikytuje-'l1
'SChiv',áWeJné vyrovnáaú plI'O ostatní věfit'80118' odkla:dJ v ptaJoeru jej~ch
poihledJá.vek nebOl j'edinotlivých kV'ot, plia,t,í s,tejllé' podim:ínky pro
věřitJe~:e s podlrruí~ěrnol\l pohiJ:edllJv1kiou. ~oVlei CUel 'Sle tedy! z,aji!štěná:
, 7I e ste'jm.ých splá.tkáclh, j,a:k: budlou ,splaceniy k'v:oty ,o:s,tatniclh vě:
řit' eJú. Proto- m'Ů.'ŽI 8I vě~itel 15 poda-ninělJiou pohleidlálv!lcou ž,a.Io,va,ti
na s~ožlení jist,oty, ne,sip'1nilia-li sle Viýminka, ailie jl8lIl1 v tom rámci,
v nělmlz ostatní v:ěřitoeilé moihou ~OIž~dbv:ati plwc.ení. N áJroik: na ~a
jiilšM'llIÍ V'zníká tedty :s,olulč,alsně s ná.roky ositatnic'b: věňtelů UaJ Zia,pla0ení neho na zaljištění podíle ,o bsahu Vy1L"ovnánJÍl.
O tom, j a k ýi m z p Úl 15 o b oe ID! jo e s t z a j is t i t 1 pohlled3Jvik'y
podlrn~llJěné, nemá vY'l'ovn1
a d řá1éJ1 'Žádlnélhio, ustanovenÍ. VznJillúl:
tuid~iJ otáJzJkla, majJ-li v: tomto směll'lU pla,títiJ p[íed'pislY § 56 c~ ř. IS.,
MbOl pod[e př, edipi,s1U § 63 vyr. ř. suJbsidJÍwrně ustano,voelui § 133, (2)
"I,lonk. ř. Ono lllÍ1lění zaJstá;v á Rintehm: (str. 339), toto Bll!rtslcih
{II., str. 187). Vzh[edlem k tomu, žle zák,oln Isám: cnráJni Zdiei zvý1
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šenou měll'ou ZalJiillIY vě-htelťl s pordmMlIěnými Plo[)~ed:á,v kami, zdláj,
se biýti míněl1í BartslchoV'o 'spráNněj,šim. J 'els,t tedy čá;stky na, podmtnělllJé pohled'ávlky pí-irpad:ajkí složiti k 'Soud'tt.
d) Z v I á š t n í' PI ř í PI ad y: V'š elc'lmo, to, co' bry;lo svrc,lm
j'ečello, v ztalhuj1e 's e ovšeml jen na pohledlávky poď s: u lS;pens~vllf
v,ými:nJwu, unilcrh~, v,ý minka 's'e neislPllill~a až. diOl dhel po,tlvrzlsní
vyl'O vnální , r,e'sp. zaplalcle iú všelc h lclvot. Ja'krmrile se POl této d'orbě
výminka s,p lní, s:t áv:á 'Sle prohledlávka. 11iepodlm:ílllěnou; V'éřiteJ m;ů:že
žá!dlati ihned výplatu (v hotov:ém neb pod~e obrsla.hu vyl"o,v nánÍ
i j:i:nýlm zpŮlS,obem, vždy v:šak tak, a,by se se vš,emi poh~eďávl(,ami
naJkláJdla10 sltejně, polk'll'd zd'e nen,l př,ílprard: § 46 (3) vyl'. ř .) již'
splatných a k Is oudu složených s,p~á,t'eik\ event. creJél kvoty, byly-li
ji~ v:šechny ,srplátkly s,p laceny. Nen,alslt aJ-li tm1Jto, po'S~ed.ní piřípad,
čá.stkyl 00. púvoc1~1Jě pOdlmÍněnou , ny;ní V1šal(, již nerplodminěnou pOlhledálvku připadlajíc~, sle neskláda,ji již: Ik SOUditI, nýbrž, pří~no'
vypláicej~ věřiteli, n,ebylo-li oVšle m při vY,l'OVnáln i jih1Ja'k u!jednáno.
J 'e-li srplněrrú výmin:ky SprOil'l10', mJuIs,í věI'Ů'tel ž~Jl orbu (U1'č,o 'vac 1í)
domáhati s,e, nállezu, že výmink:a s'e, slpJnilal.
'Dotéž platí i tehdly, ,slplní-li sle výminka, 01d1dáďa,cí během
Hzm1Í vyTovna,clÍl1'o,: S poh~edJávkou , přihlášenou pťrvodlně jako
podhnmněinou, se od torho okam.žiku nalldáldlá ja'k o s' po,MerdáJvklou
ne'podlm:íněnou', nárok: na zajištěn~ se mění v' nálr ok na 'S'prla,c ení.
Nebyla-li podlmíněná pohledá,Vika pod[e subsllid!iálrnvch před
pÍis,ú § 137 (1) konk . I'. z,a.i'išt ěna prro"to, že pr'OI neprravd ěpodbbl1l0,st
splněni neměia v době vY'l'Ú'vnání žáld ln é ma.jl eťkové hod~lů'ty a
~plni1a-li sie přes to Vým~nlka odkláJd,a,clí, pa-íslul ší' s aill1oz,řrejmě vě 
řiteli nárok na z,a;pJacení kvoty na j'e'ho, pohle'd1á lvklu piřipadlajíd
a, to i tehdy, nebyvor-li mu pl"O ta[wvOiu" byť vcas. a, ř'áJd!l1Jě při'hlá
šenou pohJediáv}(,u přiznáno MwsrovaJctÍ prálvo; nebo'ť , jakl svrchu
ř, eoeno, nedotýká -se rozhodll1ut1 o hlalsovacím prálv'tl existe'11'0e
náll"olk u, nečiní ius inter pa[tes. Bude P['óto' moci V1ě[-ite~ žalovati
na zarpla.clení kvoty podJe, vyll"Ovnální.
N alslt ane-li jistota" že výminkla odkláldlarCÍ ,~el ne,s,pillí, náT'o k
věřitele pr'olt i dhl'žní!ku zanik:á; během ř:Í'Z,e11iÍ VY1'orvlllaChll0 se
k ta:kco'V'é pohledláiv1oe už vůbec ne,piřihlížr a stalo-li Slel tak po,
skonoení řízení, ji,s tota sJožená k IS'OUdl1 s,e ulV'olňuje l lJro dluž'níka, 11elsp. Za,l'11'čila,- li s,e za nějl jiná os,olbla a slolžila,-li snad oa'13
čá, s , tldu k g,OUd1.1, pro tuto.
4. Výminka rozvazovaJcí: TUJ má; věřite I l1'epod~,í 
nárok na zalpiia:cleni své pohlerdláJviky. Pohilediáivka pOlz ústá'vá.
hned! po právu a proto prřis,IUJší v ělř!ÍJteQi, pokud! se vJírrninka nesplnila, tatáž práw:a jakol V'ěiřiteifi Si pohledlávkou nepodlmíněnou.
Pů'V!ordlní konkwrsnf řál d! z 25. Iprrosh1ic:e 1868, r. z'. čj. 1 e,x 1869,
. cl!á va,l v k:onk'uIl'ls,U věilite,li s proMed1á vkou V:á'Z·aJl'ů'll l''ů'lVla,z,ovací
výrminlkou pr'á,v,ol, žád.ati z k1onk:ursníi l11Ias,y z.aprraoeJ1~, oVlš,em,s thu
omerzlenÍm, ž,e sám musel Mjistiti va:áceru toho, c'o' mill bylo dláno,
něný
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pro t,e n případ , ž·e sle vJ"minka Slpl'l1Í. Platný konkursní i vyl'OVnalci. řád roz:šířily u's,t anovBrnf ,p latné, P[10 vtýrrnlinkyr o,dlkládlací! i p~'o
výminkiy rozvazorva,clÍ, tak totiž!, žre věřit€ili ~s poh:ledláJvkiollt doloženou výmitnkou re6l01utivlÚ se dWv'á dV'oji mo·ž nols,t : huď bude
žáld,ati zapJ'ace'l1í z,a sOlllčas,ného zaj~lštěn1 s' jeho srt raniy pro Pl1ipa-ď
p!OVil1JIWSti vrátiti přijaté, nebo hu:dle ž:á ldiati pOlulzle, 's~orž,en,í jis,t'Orty
ja[{jO u výminky susrpensiv:ní. Zálk on,o dláJr'cle odiův,odiílllj'e siVé stano,v:ůs[~o v pamětnÍlm s,p is,e (DelJ.Lk.slcthrift, str. 25) tak,t o : " Dies'e
VO'l'slcJhrift stimmt mit § l()d!ell' alten Konktlr's,ord!nung iibre~ein.
11:u[' rs,t dlerm unter eiI).elJ.' au.flosl611Jdle[lJ BredJirngung' bm'elcthtigten
Gla,ubrig1er auch gels ta,ttet, Ml Stene, dlelJ.' Zah[oog auf e~'l1e srcrhelJ.'.st' e lLl~ng filr den Fall dles Niclhteintrr itt,e's, dlelJ.' BedJingunrg Zll dlringen, wehldlm' GHiubigeroft nircht in dlerr La-ge s,ein wirď, seiners,e,i ts SichielJ.'s:t eHung zu leisten undJ d laé11,u'ch die VOlr aussetzung
filr (H,e Bezahh1l1g s,einelJ.· Forderung ZUJ SlchaHen."
rtY Předl p o k 1 a dl y: 1. j'a ko subr 3., lit. a), hodi L
2. pr'ávlú dil"vodr poMed1á vky je. i tu lhostejný (záJk'Orll ,
:smlouva).
3. j1ark..o suh 3. , lrit. a), bod' 3.
b) O hhs{)lvaCÍm P['áVl~ při' h' láJše, ny 'ch pro,hleď á; v tJ k platí totéž jaikb u poMedláJv,ek; dlo~lOlžených výminkou; ordldádlací pO'llIz,e .s tírrni rozdúJ:em, žre vyrovnací komis,a,ř mwž,el takio\1Iéto po,h1JediáV'oe odlepříti hla:s:Orv'a,cÍ pl~á'vlo" jle -li splněn~ vj',mlinlky
tak pra,vdlěrpodlobnér, ž·e .proto nrmná }JIohJJeidlálvkla. ma!jletkoYé hodnoty.
c) Dvoj,í možnost daná, vě, Ťit ,eii: Věi'Í!tel muJž:e buď
žádati! z,a ,p lwcení na nělj př~paldla,jrici k'v:o,t y podlel ohs,a hu vyrov11áJní (tu všaik předVi.sujle zátkon, aby sáml dlal ji.s,t otu: pro tel1i při
vad, ž,e se výmiÍl1kla splní), nebo žáJdla,t i, ahy ta,t o' kvota byla, pw
1lěj zajištěna tak~ouho, dokud: nenas,t ane jis,t o,t 'a , že výminka,
TOIZVI3!ZOva.cí se nesip lní. Pro t,elJ.lito pos[lediníl pI'Ílpadl pl'atí ohledně
·za.j~M.ěrní , nše, co b~o' řel cello sUlbl 3., lit. c). Jinál ji6'S,t však ort áJzka ,
j,ak'ýll1 z,půis,obrem má však věHte,l z.rujistiti plnění mu posk'yt11Uté. Záik'o n nem'á v tomto, ,smlě,l'U ž~áld!nérho . předipisu. PO'l1ě,vad,ž
by věrř'iteli nebyla pOrsklytnUJtaž:á ldm:ái výhodla, kdlyby 111luse1 s10~
žiti čálstk'u úměrnou, resp. st,ejnolt~ s tílm" co sám diostaJ , k soudn,
ml1s ÍJmle aJlalogi~ § 133 (2) konkl• ř. odtmi,t'l1!outial to tím ,spíše" ž·e
'teIl:d1enc,e clÍt, p~ll'a,grafu je zaj,i'št ěn:í věřritrehl v jejich prroslpěich
'Gal\: nahoře v'yvlQlze~lIo , s~'V. 'S ulb 3., lit. cJ), a nikoliv' vle p'l'ospěich
di1u:ž,lÚliilV. Sporno j:e dlá le, ma-li býti pro tuto, věrřite,lem sl'oženou
jiJstotu použito prředlpisů § 56 c. ř. Si. o' tom, j[aik sle 'dlá\7iú; jis,t otar.
či nOlr em oboanského zátkio níka. V li.telr atu1íel k 11'ázo,ru prve l1vedr11Jélr:nln se kloní Rinte~en (str. 339') , kná1zo.ru d [-uhéltn'w Balr tsl0h (I..
stl'. 144, a II. , Sltl'. 187). Sprá'Vně1j:š.ím zd~ s'e mi náJz'Orl' Barlsch'Ův.
ktm'ý uváJdrí" ž1e nerjldle tu o jis,t otu ' za nálkiIJadly prrocr6ls ní; nýbrž, že
máj tu býti ?;a!jilš:tě~l 111laterielně prá,v ní l1IáiI1ok. Plratí proto' piH slo'Ž eni j~stoty věřiteolem předpisy §§ 1373 a 1374 o. z. Ol. (mrus,í' vC'-
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nebo, hypotéku se SIH:o,tčí jrilSltOtJOU neho ko,s,e za něd z~sobilý rukoj;mÍ [§ 1374]).
DllUJžm:ík n€smlÍ věrřiteli pJa,t iti ili±v;e, než; byla dána tako'váto
jistota.
cllálti

nelč;ně

ruční záJS, t~l.iV'U

slúač1i,

z, ao.'UičÍ'-li

dJ Z v li á š t ní ' přÍ: P a, cl y: Víšeclmo to p~atÍ orvlšem jen
tehiclJy, ne'sip~nila-lri, s:e výminka r 0IZiVIaIZiOV;3J0í db potvrZerrhl vyl'O'Vnální, reslp,. dlo zaplac.ení vyrovnací-ch kvot, Splnila-li :Sle přtedi po~
tv'rZletnlÍtm VlyU.10rvnárri, věrřitelltfrv: n:á:l'ok: proti dlužník,o vi zaéni'kái,
k jleih'o pohiLecl!áivcel s!e ne'piř'iJhi\:í:žf. J elst}:iže s'e' Is,t ane pl'avcllěpod.ob
ným, 'žle výminka! sle sipilni a neItmlJ-li pll'oto poMedávka v pří
tom,nJÉJ d10bě m'a,j'e tkhvé hodllloty, llill1ž'e ,s,e' ,0dJ z~jj;štěni', i odl event.
zap:ta0eQri urplUlstitL P:ři pozcl1ě1j;šíiml 'odip adlnutí této, prM'uěpodbb11O'stl mtlllž!e vě,řite,lž!áld1a!ti zapla/c,eni nle bo z,a,j,iš'Mn1.
1

Splní-líSlE'! v:ýlm!inka po sikončeném ří!z,eni a během nebo pro'
z.apJa.c,e ní vše'c h Isp~áteikJ, m:tl!si V'ěrřit€1I! wá,titi, co lllIlI byLo piněnÚ',
l11Ia.jle 'SoučaJsný iIJcáiI10ik na V'l"álcle ní ji:stoty jún slož,ené (vráJeeln f
l'UČni záJsta,v'y, Vly'claru výmaznýic:l l pl'ohlálšle ní pl'i hypotékah h,
rukJo.jIt11~ je PJ10Is,t srvéih;o zálV1a,z w a,t d.) neiblo byJa-li čá,st ka nm l1!á,lel~elj~cí! s,l'ož'ena k slou!dlu, Uivolňu'je ISle pil'O d!lu:žnákia., není-li' néco·
jinélh o pro tento případl s,t ano,v:e11Jo ve vyrovnáni. DružnÍik může
vymáh:a.ti w'wcení! pJ'něné11!O žalobou, naibíld11uv ovšem s'ollčasn€
V'ořite[; em složenou ji!stotu tomuto k d~spo' si:cri.
J€lstliž,e 'Sl)lnění výminky ools lolutivni jleis t vY'1ouce1~0, mění'
sle poh,l e:dávka podlmíněná v pohled:álvku nepodlmlÍ.něnou, věřite,f
má ll1árok, 3!by m!n byla v:rá,cie n,a jistot'a , kte'l"ou s,1ožil pil'O pfipad:
sp1nění výminky, nebo aby miLl bJ1la vyplaJcena čál s ltkla" jH d[tjl'Žník PIlO něj s.}ožil k ,Stoudu.
5. P r á vn í p o vah a po hle d! áI Vl e k s p o. I u dll u ž II i k lt
a r u k ,o j m í c h d'l II Ž, 11 í k o' v Ý ,c :b,: Tu musÍ'Illl81 l"olz,erznáva-ti' dva
přílpa:dly: S,polud[užtnik (rUkojmí) zaplati,~ věřj;teli, tu má regTels nf
náiJ10tkl proti vyl'. d[lUž!niku, poMedlálvk,a, j,e,lllo je nepod:miněná.; nez,a platil-li ,~šak j:eště, m;frž€ při:hláJsiti jaíko podlmíněno.u pohledávku svúj nál"ok na náful'adu vŠ'e;ch bíudloulC-Í'c h p~atů.i, kt€lr é ho
POlstj,h,nOtt snad j:aklo spoludft.už:rli:ka neho rukojmil.lo. J dle tu tedty
o pohled:á:vk:y váz,ané výminkbu 'S,11'spe,nsrivn:í a plati o' nich cieteri,sparibus v:š1e, co řečeno ISv:J'chu snb' 3. V přihlI álšc,e musf uvé,sti
taková! osoba, ž,e jde 0' pOlhlBtd!á vku z pomě:ru pa:siV'lri s'olida,rity
(l"ukoj1emského) a že ji přihla.šujle pod! tou v'ýmrinl}:!,ou odlkládací,
že Mavll~ věřite~ V1elz me 's v'o u pi'iMášku zpět (poněrva.d~ mu byloplllěno p'l"á:vě s,o,I-jld!áU'IlÍm- dIlllžníkem nebo rukiodmím). N as:kytla
by se otázka,dlo jaiké vÝ1š1e j.e 'Opll'áJV'něIl takový spoludlužník
pOlstihem žálda,ti po clJužni:k,o'v i z,a;piLaJcení; ta vlš~k nesouvisí
s Ť,elšený:m.l pa·obiliémlem. - N emůž;e přii1o,Zleně solidlá nú d'luž,nik.nebo mkojmí býti Plři'lmštěn kl h.IJalsm"ání se SN'OUI podlmillěnou
pOlh led:á vk1ou, hlasu:j€,-l,i hlav~n:í vMiteJ, ponlěiv'3;é\'ž by pla k je'c1na.

I
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a. tá:ž pohli8'cl'árvlk a byla poč,ítána. a pa,k e,w mt. i pla,cena dlv'akrá:t_
K tomu je přihliži8iti z moci< úřední (Bants1ch, II., str. 188).

6. Podl miněl1é pohled!ák:y
při za, po' čtení
(ko,rrnpen'Saci) p 'O 'dle § 19 v:yr. Ť:.: Piíedlp~s'Y o. z. o. o
k lom'penls,alCi (§ 1438 a' n.) b~ly 'zroě[1ěny §§ 19 ,a , 20 vyl". f.,
sprárv:nějii ř,eloeno, Yylr1olV[]alctÍ řáJdJ ,rOlzštiil přípl\1Sltnos,t vyu·'ovnánlÍ'
i na pOlh rediá'Vky nedlotsípě<lé' a, na pohllierda'V'ky po dlmíněnéi, jla:k'ož
i na poMedá,v:'ky věřítelorv!y , j:e,j~cihJž p~edJmJě,tem n81ú pln'ění
peněžité.

POKud .i dle O' pohl8ldá,vky poldmněné, 11110holUl nalsta,t i tyto
přílJ ,ad'y: .

aj poMedálvka, d\llu,žn~ka je nepodlmíněnái, pOhilleld~lVka. vě
řit~e pOl d/míněná;

ráJc,erru
ék:áJch,
nu nál-

Iii

nětco

~ může

učasnč
měnf
věřite,f

připaiCl:

í dihl'Ž-

n ík ů
lti, dva

á; 11Iepohle'l'é ho,
II tedÍjT
c,ete,ri'slwésti
idarity
~ládací,

lu bylo
~s:kytla;

llužník

•

b) pohJed/á :vka dil11žilúlk la VyTOV11ladho je pold~TI!í11iěná, pohlediáJvka v:ěď'-itele ll8lpodimillěná;
c) obě vzáj-emné pohleďárvky jsou pO~TIJÍJlěné.
Bokrwd vyrr'ovnac~ řád nels,ta.[l'ÚIV~ v'ý'jiimek, p~atí o' p,ří'PUJst
nOSiti kOlJllpe~1Jsace piř,eldlp~lSy o'. z'. o. Za[J'o :č,tení mťlž,e l1aVil11mouti
!mžldlý zúčas.tněný, tediy buď věiři.te~ ,Sle, Vlz,ájemlJ.10U pohle.cLávklou,
buď vymvna,cídhllŽníkJ, ineib'o Imne'č,l1'ě kterýko,l iv z 'Úlstatn.ich
vYJ'1ovnacích věřitelů; podte opráivtnJě'l1iÍdla.ný'ch vy110vna.címu
spu~áN:ci § 31 (1) v~. ř . mo'ž no pi'i}Jiustiti i yYl'OVl1.aC'Ílmltn Slprá:v ci
práJvo navrhnouti kiompenrs,ac.i.. BO)n!ěvad!7J podlle § 14 vyu.-. ř. poh'led!ávky, jlež nezní na peně:žité pal1Jění, :s,e vyhlálš,enÍm: vyrovnání
pfterv<ádiějí na peněž:iJté i , jlels1t pří'JYtusrtrr]a i lw:mip,enls,3Jc,e n:esrte,j~lO'l'O~
dJýc,n pohledávek GPeně1žlitýc:h 'SI ne!]:len!ě~itými).
Ad! a). Jdle~li o vtýminku odkláld!ací, ,m ohlo by podQe, oMa;nskélho práva dlo.iíti k1ek!ompens,a ci jen tehdy, 1~C\Jy'by IS:8' ''1TmÍJl1ka
sphú:la. Vyl'. řádi , připustiv za;po,č,tení i co:ndiiti'on,e pendente, sta.novH,ž!e z:apočitateJi!ws,t i II pold!míněných p'oM,edávek poč,íná: z,a ,l1Iáljlemlml (§§ 4 ,a 5 vyl'. ř.) vyvo,vnaJcm.o lizení. Pri pohiedá,v:ce,
d!olo'ž,ooé v'ým~nko<UI T'02vazovaci, moiž,n o k<Oiffi:penslo'v a,tL i COllditito ne penCLentel, d[užníiku v:ša!k: z,ť~stálvá lW'110k: na vl'álcení plněného, Ispam-li :se výlmillka.
.
V 'obou tě,chto pří-pad!ech - ted~ j,e~1 j,ed!ná:-li 8,e' o zapo,č,te~1í
podlmíněné pohled1á,v ky věiřitelovy ,8 neplodlrnffiěnou d~už~1iIkoVlO'u,
nikoliiv ' naJopak může SOJtld ulČJilliti p['iipUls tnolst k ;oll11ipen$w.e
záJvis~ou na sl'ož,e ní jilstoty ,~ě,řite,l€'lllo. Poněv, adl7J j:iJstotu tu cllálVá
vě,řite,l, platí o zpúslohu, jia,k ým j,elslt ji sl'olžliti, vše to, 00' ře,oeno
nah.oře 'Sub 4., lit. cl.
Aldi bJ. Tu m'ůižle v'ěi:it,e ll k'omlp enslo,v:aJti be~, cta~šili.o, j~s.t,o ,tu
nemJll'S,~ CLáJti nikjdlQl.
Aidl c). Zákon :s'e zmrnuj:e jen o tOH}" co plat i, je-li ta či ona
ze Vlzáj'emných poh1edálV1ek podhllÍněniál, nemUu.vi vš:a k o tom:, jak
nakládati s,e vzá,jell11nýlmri pohl:edlá:vkamri, jlSou-li oM pod:m,ín:ě:né ..
My;sHlm, že nen í piř:elk'á:žky, ably 1l'0llWIy §§ 19 a 20 vy;r. ř. b~:ly
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už'i ty i na t,ento přÍJpadl. Soud tu budle moci u'čin iti lwmpensad
záJvistI:ou na ,sl nžení jŮlS;t;oty v,ěQ1iteJem.
Je otáZika, co S,eJ nynista;nl8', 'splnJÍ-li s'e vými.nka, rozV'azo.V'a,cIÍ,
neb'o jie-li ji's to, ž,e 's e ne:splní výJminkaodlkláld!alc i (o~š'em to' v,še
po w lplalc,enrSlplátelk na kvoty vlY!L10'Vl1Jac.í}. Započtením totiž poh1ed1ávikiy zanikJy, ni8tL"noho'U proto obživnouti, nýb~ž Zll'SltáJVá
éLr1ulhé sltll'a3.1ě (véřiteli, splní-li 8.8' vým!Ín1klal rozv:alzov'a,ci nebo nes'plni výminka odlklád:3icí, dlol'o iená li podimlíněalél pohJed'áivky
c1[uža1JÍknvy, dluž:nikovi, Is ta,n e-lise tak tL po d!mÍ'11ěnél poll1edláIVky
věřitelovy) ž'Moba, z obohacení proti kontraihentorvi a to v;el vý'ši
podmíněné pnhledláwky (v:ůz též Lehmana1, II., str. 90 a nás:l..).
Podobně tomu bmdle i v pÍ'Í'padlě slUbl c) ulv,e dleném (obě po111eCMiVky Ipod:miněné ).
V o'slt atním pak: - zejména pok:ud! jdle, o lwáWnlÍ dův'od: podl11Iíně'l1Jé pohled!á,vkly j,e použ,í ti 1:;oh1o" co uVeJdleno slUJb' 3. a 4.
7. Právní povaha pohl.eclávky útra,tové ve vyr o vn áln í: S ot.á,zlwu podlll1~něnÝ'ch pohledlá,v:ek SOUv1SJÍi úZic e
i otálzka právní po,v ahy pnMed'á,v ek útra,tových, jležoiVIš'e m v dlo<hě
zaháljení vJ1'lo'vnac:ího ř'í' z,ení nebJly jelště pl"a.voplatně p,ř,isouz.eny,
poněvad~ jinak j'slo u pnhl<edáiV'k.am~ nepodim~ně;nými a p1a,t í p~'o
nč jako pn:) ka,ž dé jiné' pohledlálvlky př'edpi, sy vyJ'. řádu, Judika·
tura Nej,v yšlšÍ'ho 'SIO'l]l(lll1 v této otámCle zjlla,čn:ě kloHsala,. Tak v rozhodlnutí z 8. ďtlbna 1924, R. I. 233/2'4 , č. 3688 sh. n. 's'. se p,ra~rí,
ž,e prámu účinky vznlliu út.ratov'é poh}e!dláJvky (§ 10 [4) vyr. ř.)
působí jli.žodl dlohy, kdy ib:y la hl 'a ,vl1'Í' pOIh[.ed:álVkla ž'a~obou uplatňo
vána 3! ne!s'e'j die na, tow, ž,e útraty hyiy ,pi'iřČ!eny te.pl'VI81 po zuhálj,ení vyrov'naicího řilzeni:. Nebloť útl~alty 's poru nem3!jf povahy
s'3!l11'ostatné pohlled'á vky, nJ'rbrž j,souco p~íls~llšlel1ls,tvÍJm hla,vllÍlllo
náJrokn, sd'Hejí s ní~n i jeho pl'á'VI1íOlslt~dl. Stejil1é miÍJně~l~ prod,evH
N~ji Vy.ŠŠí S'OIU!d j'ešté c1:i':í:ve v ro.Zh'Od~l,llItí ze, 6, únou"a 1923. R I
32/23, :sh. 2234, a v l"OlzhOdl!llu tí z 18. záři 1923, R r 791/23, ,sb-,
č. 2932, a později v 1'0'zhod~1I1ltí z 25. čeu"Vn:a 1924, R I 809/24,
sb. č. 4016, je~ vý's llovně uvádi,ž'e účinky v'Y'l'oV'náitú 18,e, V'ztahudii
k útr.a,tá:m za vš,ec:lmy výk.ony, kte'l'é 'slpaldiajť ča,s,ově' pĎeidi z'a ,nelClle,n í vy:I'Úlv'I1a,c,í'ho řílZieJlí , bez 0lh led1u, z.d'a byly ,j!i:ž uliČenIY či
clokloncle pr'rs'Ú'uz'e ny a zda jde o útraty .s.0u.dI!1,í'ho z',,"1kro6enl či
mimolsoudll1JÍ1h o, na všem tom n0z,áJJeží, nerbo,ť v této pÍ'~mně, nečiní záJkon 11nzd.í~i'l. 'Jlotú stan,orvdJSlko pře'j' aJo ro,z hodnutí z, 2. prosince 1924, R I 1652,/24, srb. č. 4423, j'elhož' diť1vody s,e téměř' dio·
slova k'r yjí s dŮViody dlříV'e c,i t. rozhodinutí.
S oc1'c'hylnJ"111 náJz,orem Ned,vYiš šrho s'Úlldu s,e shledáváme
y roz:hoc1ln utí z 22. červe11'ce 1924, Rv II 448 '28, či. 4071 s b. ,
kdJe čteme: "Pms,oudiH-li vJ1'orv:I1a,c~: dl:tlJžn1k' prř(~d.: za.háljen'Í'lTI v,y rovnání v niŽlšic.h stolic~ch sipm', j,e na l1Jěm', .a,biy za,platil útra,t y
phsmrz,ené ro,z.su:dJky ni:ž'š fchSlto,l ic v plné výši, pakliž1e roz.sud!ky
ni'ž,š kh s'Otlcl1'i byly potvrzeny tiíeiU stolid tepl\7I0 po za,háJjení vy-

po,d a 4.
,vyzice
llohě

ro v nacího říze ní ", pa;k v dlŮvodech zejm én a : " Tyto poMe,d á vk.v
(sc. útl~a.tové) neljlsiou pří sl'UlŠ>eIlls,tvim l1!ě'j:aiké pohledlálV'k y hlavní.
I1}nbrž jlS<O~l samolstatl1!0U pOlh ledláJvlwu útralt ovou. Z t'oh.o plyne.
ž,e i práv:ní C!:ůV10rdJ vš,elc:h útra,t o,rýd1 pOhrtedáJv,e k s ahá siv ým
vznikem, o § 41 c. ř. s. S,E) oprra j,e , k ,Clothě vyClán'Í' dotyčných rozsurdlků, ale v p~'Vl1Í'ch dVlo,u nižšílch srtoliCÍ'ch by l'o je'j ich vzejití
podlmíněno praV1otpla,t no's tí roz' suClků , t.edy že o skiutte: čnéllll be,z}JIodlmhlečném vzniku lze m~'lwiti terp["'V'e od' oklaanž,i k'tI:, kay VI&e Oh:I1Y tN rozsudky n.abyly prálv'ní moci, cOž se sltaillo alž vydáním
potV!L'Zlwjí'cih'O rozislltdlk;u Nej'v yšštho ISOUldu ... __ . Bl~o,c,elSiníl útraty
&táJva.j~ se poihledlá vklou t,epl'Ve prav'Opratným pfÍ:s'Ouzlem:ím (§§ 409,
411 , 416 c. ř . .8..) a to sle v; tomto, přÍ/pajdJěJ Is,ta~o, te~p["'Ve rozsudkem
N ejvyš1š1Íiho sou:d u. " Mío.1iětl1'Í to jest přle'V'z:a:Do z doslloV'a, téměř s,t e1jného 1"0lzhodl1Ll'tí (Zlejlmlé [la v dův,odec'h:) z 28 _ pil'olsli'IlIce 1923, Rv ,
II 748;23, sb. Č. 3336. Ste,jně pOlsuzUije ,okiamžik Vlznriku útra t,o vé
pohlecl'álVlky (pmvoplatn}7!l1l pí-ilslOuzenío.ul) rozlho:d'llutí z,e 4. března
1925, R I 145/25, sb. Č. 4773. - (Vidtime, že s,e tu po prvé mluví
.o poh1edávc,e podmlÍněné', ale ne1vyvozl1\ií sle j,ešt ě pro ni dúsledky, stanovené v § 16 vyr. ř.)
Z uved!ea1:ého patrno" že tu vlais,tně jde ,o to , kidty vzniká
nárok útra,t ový (zdlap~~a,vopJatným pNs'olUz,enímt či okamž,i kem,
l\JC1y byly náklady vyl1ja~Qlž,eľlJy ve spolru), a dál1el ootázik'll, jiaiké
je prá~71ní pov:ahy poihiLed2Nk'a, útratová (j:e ak:c elsls'oriclk:á či s.amostatná). Mimo sVirchu u,nedle ná TIQ~h;odn'lltí N'e'j vyš'šíhlo, S.OUd~l
bych kl tomu j,8<ště U'VIe,d!l dos,llolV rozhodl1ult í z 28. p~"osiince 1923"
Rv, II 748/23, sh_ č_ 3336, MelJ."é d1eikilaJ:'u'j e náz,o~', žle, ná;rlok:em
Ú:JOIhled1á:vl{loru.) stá1vaj~ se út,r a,ty teprve" kJdlyž, bryly pr<a:voplatně
pfmolllzeny a sta1o'-li :s,e tak tepl","e z,a, řÍ'zen.Í vY'rovna:c Ího, n:e~
Clotýl{iáJ SIEl řízet1Í út.rat, We:bals bly ly čálst,el011 ě pi"11solUlzeny př,ed! j,e ho
zavedením, a v dlll'V1odle,ch pok~ádá út,r ato,v ou pohl,ed'áJvku z,a samo sta,t nou , opÍraj~c s,e o d'ů,,71ody, j~k: Je ,s,lovně pď'ervzalo citované
.i~ž l'ozJ1!odnutí ČíIS. sh. 4071. K tom1u pozn!amenáivárm, že v obou
těchto přípa,dlech šlo o útraty ž'aJ1o'v aného, k,ďyž žalohc'e (vywvnací d[užl1iik) pl'OIS'o'u d1il spor.
Oběma zmíně,nými woblémy i v lite.ratuí~e spornými (tak na
př. L,elh mmm, 11., st~·. 103, míní , ž,e nárok útratov~T vzniká, okamžikem proc1esního jednání s útratami spo'j'e ného, přis,ouz,ení
útrat sou:(lieem má tu pak j,en vJ'zilllam CLeikllalr atoa'ní, Barts,c h na,opak tVl'cl'í, Ž,El nárok vzniká tepl"v;e pi'ilsoUlzenríml, j,ež má; v}TZnanl
k.on2titutivní) zabýval se Nej1vyšší s'oud v p}enámím ľoz,}}lodinutí
ze d.n e 11. liistopa,r1u 1928, č_ :s h. n. s'. 7392. Opfu"aj'8< se o' článek
Dra Edlm1unCla P'l1o'Clha;siky: "Di'e Wil'kung dJels, AUJsgl!eiches a,uf
Kostena.nsptiiehe" (JUI~sten-Zeitung 1926, Č. 13, st'r. 97 a náJstq ,
přiklání s,e k ná,zlO:rU BartsiC<lllo,v u, kidlyž pravi: "Toto přis, oU/z, ení
útrat, útmtový V'ýIl'O!k sollldlní neThi ráJzru dlelk~!a,l~a,toľnJho , ný'btž
k'o:ľlJstitrutivního (s v}~jiIl1'kIOU přÍlpardJU zpětvz. etí' žaloby a, smku) ,
:soucl!ce tu nedekl:atl'uje, n}rba"ž kon-stituuje , Jeho útra,t,o,v ý výQ'ok
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jest p['avotv~orný eS úč,inky ex m.mc,. Náa'ok vznlká t-epl'v,e toho
dlne, k 1dly ISloruld stanDvi procesní útrmy; ne'n l tiíeha.,aby toto slt anOVie'lllÍ útrat by:}o.PQ·aNop.laitn'Ým. I nepifaViopl:atně přisouzené
útraty jlSIOU již přtslolUiZl8lliy,ov:šem za předipokllaďU!, podl podm1m;k lo n, ž:e pfis,uďe'k útmt naJbudle p!ráNni moci; vyneSlelILÍm! (lťonelč
JH~hJO) roz'h odlnutí o útm,táJclh vznliJkáJ Mokl .i'aik~) podlmán:ený a:ž dlo
p11aN0[Il110IC~ rozsuldiklu; okiolirr1ost, ž,e útrat,l ory výro'lC brudie zmié nen
neho zlrušle n, jie tu ro.z,va.zovwCIÍ výminJkiO~1 . . '. dlo, pravopil'at'llo'Slt i
tl"V'á j,alkio. náiI1ok. podmánený podle § 16 v:yr. f; pm poslOu.z,eni,
úlia b\yla útratová poihl'edlávlkla zahláJj.enjrrl1' V'y1l'oVl1lalc:íh1o řiz,e~lí dotčena či nic, rozlloldiuj'e tle dy olkohJlO,SIt, zíd a ,s'e sl onlCUclOMsik~T výrok
o útra.tálc'h' stal již př~d1 z,alhlátile nim v'jT!l,o vnálú, či zdia , byt vydiátn
teprve po neill1. V prr"V'éimJ pfipa.dlě v'z tahují Sle' účinky Viy'l'ooVnámi ,na tyto náJklady, V' dlruh'ém niJkio[iv." Je dlál€ lh<os,te.j[)Jo , š~o-li
o aktiV'Ilí či pals~vni spory vyrovnacího d!1užlr:úika.. - Sn,a,di vedle
ctů'v'Odl1 tam uved!ený1Cih nllOrhla by pro" tot!o. rozhodJnutí býti význailllillOU té.ž úvaha" ž,e by l1teodpovl'dlaJo pravid:lw stejnébo, n3okláJd~~1Í s-e VŠ em cr. pohied1ál'vilmlmli llepoŽlÍvaji1cílrni přlednlos,tníiho
práva ve vyTonáni (§ 4& [3] vy1'. ř.. ), k1d>yhy poih~edlávikla útl'a,t 'ovál,
k'teráJ, n:abu'CUe-li prám mloci vlýrolk O> llÍ, spadal 'siVým vznillmml db
dlohry pŤéd zaJl:á.j,enlÍtmJ vyJ.'ovnátní', hyi]:li pla.cen'a v plné výšli, ' bleQ;
oh['eld li na ohs!aih vJ1fovnámí.
Cit. pl,eJlá!l'llÍ l'olZhodnlltí ISie ne~lm~ňulj!e o taklo'Vých pohledáNkáJch, útratovýclh , které V'z:ruilkilly tíml, 'že ž,aJ!Oib!C08 (vyr. d['llž,!]íik)
sv:ůlj l'>13'or pl'ols oudil a u nichž vý.roikl ,o. nich netn i v době z'ah.ájle:ni
říM'ní: j. e lště pravoplatným (viz nah!ořJe i10Q;rh. č. 3336, 4071 , ,1773srb.). Nel-ze totiž o t-aiklo'VéIm: 11Iáa'0'ktl ři!cli:, že jes,t "t'l"abaJ1te~11' hl$!n:íh!o náJrolku" (výraz trabant pf.e:vz,ai1 NedIV':y1š'š í soud! z cit. člwniku
DDa E. P'l'o.c.haiSkly-; ahych osvMlil, co. tím Dr. Plrochaska. a. snad
i NejlVYš,šií soudl m'YIsLeJ, citulj~'lJ ,má:nk~l př:ús:luJšnél rrTIíÍJSlto,: "DLe
K'ols,telll slÍnd! d:all'U!nll kleli n Almex -ernller priv:atrechtlich,en FOrl1del'ung, keri:ne Nebelngehiihlr im priv'atI~eclhtljrchlerJI Sinne' uUlr<1 weilhll
rruall vom K 'o'stene!l1s'3iÍJzanspruJchals 'e~ner Nie hiengehiihr srpriClh:t,
geschi'e ht d li'8ls nur im iibiertragenen Siune - biJrd[ich unte'r Hm'Mlz~elhung ein€1<; plliJV'a,tTlecihtlilclh en tertium 00mpM'atj,onis-, um
seli ne Unsle lbis:t amgkle,i t auz,udle utell. Er' i'S't 1111'1' Tl'abant ei.n:es.
a.nd!ere~ ReIC:htSIM'llSI[llI'Uch:els, dJels Ha,u pt,anslprucihieis ,dles: in sleineim
suhj!ekiti'Vlen RJechte Geiki'ankt,e n, atulf Gewah:run-g einels sta,a,tlic:bietn Rech'tsls'chut.z,e s undl kann mla.' in ,dlem zn 'dlie.s:8it1ť Zwec1~e
aJbg1erfiihrrtern V:errfah~'eJlJ ~eltendl gemalcht well'dlen." MlUlVí se tu
o Ul1Is,eilJhstanrdrigI"eit.) Mam zla to, žle bu dle správné, užilj.e -li se i na_
taklO'véto pohled:álViky, j'0žo,v;š,e!IDl nejll'>ou v žádné s'o uvisll osti s ně
j,a;kynTII hia:vním ná;w kem, l]ý:bll'~ jis:oU úplně lS,a:miostatné, rrred:ptsu
§ 16 vy,!,. ř. o podlm ínenýcih pohleldái",k,áich. Sá'nt Nej,vyš'ší s'ouet
mlulví v l'OIzhodln utí č. 4071 'sh., jaik:J j,s,em se nahoď-oe .F~ Zlmlll1i1, .
o tJOU1J, ž,e tu jídle o podlmiÍnené pohU,e1diáNk:y. Pokudl je výl'ok o
útratálch, který ne1n alh yJ mod prálva a kt,e,r ý .iiels t slpoj,en ::: ná-
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TOIkJem v;e věci h1a,V'l1í, poh1!edávkou pod\m,íně~'to'u, buwe jim zajis,t é i s'amos.ta,tI1Ý náo.'o~ útrat,o'v in a tOl podl v:ý!lnůnl{Jo'll rOZ,VB.lZOy,aci, že nabudJe nI/ocru pl'áva. Jinak by sle ne<jiedin:a1o sprB;ved.li'V 0
se vŠ6/mi polhledáivlkam'Í, jak v pl~edJe,Šllém odls,tavCJi uveétenlo,.
8. D e 1 e g ,e f ,e r e n di a j'e,~t n:e!p:01c[}'J7!bnIO" žie S,álml § 16 vyr.
ř. potř, e:bálm ,a rázu vy~·ovna:CÍh.o řÍlzlení plně YylhJovuj,e. Bylo hy
si j,e u přáti, Blhy blyly přielsn:ě vymez,e11.Y z!p:ŮSlohy s~o~e:nJ: ji's to,t y
věřitelleilIl při roz"VBJZiorVací v;ý minc,E') a dl11žník:em (Zi(jlaJ má platiti
pl"e'dJp~sy kJonlk!. ř. či nikoli), dá[ie zilmumálnr h1a:s'olV'~c.ÍIh,o práNa ·
podlmúífiěný:ch pohille,ďáJvek 0má: 's,e zllmumla,t i z mlo'c i ú~' edlni či jle:n
byl,o-li popř1eno). StBln'o,v,eniÍm pÍ1els;n:ýclh n:o[':em' i v tomto: směrUJ
by se za[Iruelz ,i~o rll:znÝ~l11 vj'nkladltlill', j'a,'k, o tom nahlo~le' bylo mluveno.
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