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Přehled rozhodnutí nejvyššího soudu. 
A. Ve věcech civilních. 

J. Občanské p.rávo. 

Doplňovací přídavek podle § 93 vl. nař. čís. 15/27 Sb. jest součástí platu 
zaměstnance, nikoliv příjmem manželky, jehož by se jí musilo dostati 
nezkráceně. Tento přídavek nelze odloučiti z platu manželova, vydati jej 
manželce a teprve ze zbytku jí vyměřiti výživné. (Hozh. ze dne 4. pro
since 1941, Rv II 429/41.) 

Hluboký rozvrat manželství, vyplynuvší z důsledků, majících svou pří
činu v tom, že jeden z manželů (manželka) jest ve smyslu právních před
pisů v Protektmátě Čechy a Morava Židem. - V řízení o žalobě o rozvod 
manželství pro hluboký rozvrat opřené o tento základ, nemůže se žalo
vaný brániti námitkou, že není pokrevním dítětem Žida, nýbrž jiné osoby 
arijského původu. - Zjištění pokrevního původu lze uplatniti jen zvlášt
ním sporem, pro který platí nyní předpisy vl. nař. čís. 180/41 Sb. (Rozh. 
ze dne 25. listopadu 1941, Rv I 1122/41.) 

Rozsudek pro zmeškání ve sporu o rozvod manželství od stolu a 10že 
nemůže býti podkladem pro zavedení řízení za povolení rozluky podle 
§ 17 zákona ze dne 22. května 1919, čís. 320 Sb. (Usnesení 21členného se
nátu nejvyššího soudu ze dne 15. prosince 1941, Pres. 978/41.)*) 

Netvrdí-li ve sporu o uznání otcovství žalovaný, že mezi ním a žalu
jícím dítětem je tak značná určitá nepodobnost, která by vylučovala 
možnost, že by žalobce mohl býti jím zplozen, nebylo· podkladu pro to, 
aby byl proveden důkaz dědicko-bi010gickým vyšetřením . (Rozh. ze dne 
6. listopadu 1941, Rv II 337/41.) 

Vlastnictví k veřejnému statku lze nabýti i podle § 411 obč. zák. (Rozh. 
ze dne 25. října 1941, Rv I 541/41.) 

Vzhledem k technickému vývoji nutno po případě připustiti výkon 
služebnosti jízdy podle § 492 obč. zák. i lehkým nákladním autem. (Rozh. 
ze dne 25. října 1941, Rv II 455/38.) 

. Pozdější závěť ruší jen tehdy závěť dřívější, jestliže se od ní odchyluje. 
(Rozh. ze dne 13. listopadu 1941, R I 456/41.) 

Jednotlivý spoludědic, třebas byl vedle .ostatních spoludědiců oprávněn 
k zastupování a sprav-ování pozůstalosti, není před jejím odevzdáním 
oprávněn sám o sobě a bez svolení pozůstalostního soudu podati vlastním 
jménem žalobu na spoludědice neb třetí osoby, třebas s ža10bní prosbou 
na plnění do pozůstalosti. - I když nebyla námitka nedostatku žalobcovy 
legitimace k podání žaloby uplatněna proto, že ža10vaný zmeškal prvý 
rok, Je přece návrh žalobcův na vynesení rozsudku pro zmeškání (§ 396 
c. ř. s.) zamítnouti, chybí-li v žalob ním tvrzení skutkový podklad pro 

') P.lné znění rozhodn.utí s odf,,'odmění'll1 viz s~r. 23 ~ nás·]. 



právní zaver, že žalobci přísluší osobně zažalovaný nárok. (Rozh. ze dne 
1. prosince 1941, Rv I 806/39.) 

Manželská nevěra je ublížením na cti ve smyslu § 948 obč. zák., jak
mile může býti pro ni žalováno podle § 525 tr. z.; stačí možnost trestního 
stíhání, netřeba však, aby této možnosti postižený manžel Skutečně 
použil. - Ublížení ve smyslu § 948 obč . zák. nemusí býti prokázáno 
odsuzujícím trestním nálezem. (Rozh. ze dne 2. října 1941, Rv I 926/41.) 
Léčebný fond veřejných zaměstnanců nemá proti škůdci nárok na ná

hradu nákladů (§ 1042 obč. zák.), vynaložených na léčení svého pojištěnce, 
poškozeného na těle škůdcovým protiprávním činem. (Rozh. ze dne 5. 
listopadu 1941, Rv II 212/41.) 

Význam osvětlení dopravního prostředku při úplném zatemnění (§ 16, 
odst. 1, §§ 18, 28 nařízení o zatemnění z 25. 3rpna 1939, Věstník ř. prot., 
str. 71). - Pokud zavinil výhradně srážku kočí, který vjel za úplné tmy 
a za úplného zatemnění s koňským povozem, jehož osvětlení nebylo 
zpředu viditelné, do dráhy opačně jedoucí tramvaje, jejíž osvětlení bylo 
lze pozorovati. (Rozh. ze dne 19. listopadu 1941, Rv I 756/41.) 

Pokud se lze nároků podle § 1328 obč. zák. domáhati na více osobách, 
které po sobě v různých dobách přinutily ženu trestným činem k mimo
manželské souloži. (Rozh. ze dne 17. října 1941, Rv I 626/41.) 
Domovníkův nárok na odměnu za vykonané práce ne domovnické jest 

nárokem z bezdůvodného obohacení a promlčuje se v obecné lhiHě pro
mlčecí (§ 1478 obč. zák.). (Rozh. ze dne 27. října 1941, Rv I 710/41.) 

Vzešla-li škoda zločinem soudcovského úředníka, důsledkem čehož se 
proti němu promlčuje náhradní nárok ve 30 letech (§ 1489, druhá věta 
obč. zák.), platí tato delší promlčecí lhůta i pro syndikátní nárok poško
zeného proti Protektorátu Čechy a Morava. (Rozh. ze dne 16. prosince 
1941, Co I 1/40.) 

Zákon o pojistné smlouvě ze dne 3. července 1934, čís. 145 Sb. - Na 
nabyvatele nemovitosti přechází podle § 64, odst. 1 zák. o pojistné smlou
vě i práva a povinnosti z pojistné smlouvy, byť tato byla předchůdcem 
mibyvatelovým uZ'avřena pro budoucí zájem. (IRozh. ze dne 27. listopadu 
1941, Rv II 291/41.) 

Ve sporech, jež svou podstatou odpovídají sporům upraveným v § 2 
vl. nař. čís. 180/41 a jež do nabytí účinnosti tohoto vládního nařízení 
nebyly pravoplatně ro~hodnuty, jest nadále pokračovati podle předpisů 
tohoto vládního nařízení. (Rozh. ze dne 5. prosince 1941, Rv I 600/41.) 

Ustanovení § 6 vl. nař. čís . 248/41 vztahuje se nejen na výpovědi a 
příkazy k vyklizení nebo převzetí podle § 567 c. ř. s., nýbrž i na soudní 
smíry. (Rozh. ze dne 24. října 1941, R I 541/41.) 

Ustanovení vlád. nař. čís. 248/41 Sb. týká se i smluv, uzavřených na 
u r čit o u dob u, končící po 30. červnu 1941. - Takovouto smlouvou 
jest soudní smír uzavřený mezi stranami, podle kterého se nájemník 
zavázal vykliditi a odevzdati najatý byt do 1. července 1941 do 12. hod. 
polední. (Rozh. ze dne 10. října 1941, R I 511/41.) • 

II. Pracovní právo. 

Zákon o soukromých zaměstnancích ze dne 11. července 1934, čís. 154 
Sb. - Zaměstnavateli vzniká okamžikem skončení pracovního poměru 
povinnost, připraviti zaměstnanci potvrzení o zaměstnání (§ 44 uved. 
zák.), aby si je mohl vyzvednouti. - Zaměstnanec nemůže ani po skon
čení pracovního poměru učiniti o nároku na vydání potvrzení o zaměst-
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nání jiné disposice ve SVU] neprospěch, na př . sjednati jinou úpravu 
dospělosti tohoto nároku, než je zákonem stanovena. - V tom, že zaměst
nanec nesdělil nic zaměstnavateli o možnosti nastoupiti nové zaměstnání, 
nelze spatřovati zaměstnancovo zavinění nebo spoluzavinění škody, jež 
vzešla zaměstnanci tím, že nemohl jinde nastoupiti služební poměr dů
sledkem toho, že zaměstnavatel porušil svou povinnost k včasnému vy
dání potvrzení o zaměstnání. (Rozh. ze dne 1. prosince 1941, Rv I 851/41.) 

Zákon o soukromých zaměstnancích ze dne ll. července 1934, čís. 154 
Sb. - Z pracovního potvrzení (§ 44 zák.) má býti patrno, "které práce 
konal zaměstnanec pravidelně a které mimořádně, případně výjimečně; 
je v něm uvésti práce, které zaměstnanec skutečně vykonával, nikoliv 
práce, které podle pracovní smlouvy měl konati, ve skutečnosti však jich 
nekonal; nerozhoduje, zda zaměstnanec měl k výkonu těchto prací opráv
nění, po případě zda k nim byl způsolbilý. (Rozh. ze dne 1. prosince 1941, 
Rv I 694/41.) 

Zákon nevyžaduje k platnosti výpovědi, která se dává zaměstnanci 
v důsledku usnesení o jeho přeložení do výslužby, by mu bylo také sdě
leno, kdy a který orgán zaměstnavatelův (akciová banka) se na přeložení 
do výslužby usnesl, nýbrž stačí, když se to v případě popření prokáže ve 
sporu. - Třebas byl souhlas úřadu práce, pokud se týče úřadu jemu nad
řízeného, s výpovědí pracovního poměru udělen teprve po vynesení roz
sudku v první stolici a rozhodnutí o tom předloženo teprve v řízení 
odvolacim, musí z této skutečnosti vycházeti i soud dovolací, jestliže se 
odpůrce proti přednesu této nové skutečnosti nebránil a ani v dovolání 
nevytýkal, že odvolací soud ji učinil předmětem svého jednání a při
hlížel k ní při rozhodnutí. - Rozhodl- li Úřad práce (úřad jemu nadří
zený) ve výroku svého rozhodnutí, že k výpovědi z pracovního poměru, 
která byla dána zaměstnanci za platnosti vl. nař . čís. 323/1939 Sb. v dů
sledku usnesení o jeho přeložení do výsiužby, je třeba souhlasu úřadu 
práce, jest tato otázka pro soudy závazně rozhodnuta. - Vládní nařízení 
čís. 46/1941 Sb. nepůsobí zpět na projevy, učiněné přede dnem jeho účin
nosti (3. II. 41). (Rozh. ze dne 10. listopadu 1941 , Rv I 948/41.) 

I za platnosti vl. nař . Č. 323/1939 a 46/1941 Sb. může zaměstnavatel před
časně zrušiti prac. poměr z důležitého 'důvodu s poskytnutím lhůty, rovna
jící se výpovědní lhůtě, musí však jasným prohlášením v ů č i z a m ě s t
na n c i, a to upozorněním, že jde o důvodné a předčasné zrušení služeb
ního poměru podle § 34 zák. čís. 154/1934 Sb. vyloučiti závěr, že jde o řád
nou výpověď a že se vzdává použití důležitého důvodu k předčasnému 
zrušení pracovního poměru; zachová-li se tak zaměstnavatel a jsou-li 
důvody ke zrušení v době zrušení služebního poměru dány a v případ
ném sporu prokázány, není tř·eba souhlasu Úřadu práce, třebas zaměst
navatel ve svém projevu nepřesně mluvilo výpovědi. (Rozh. ze dne 17. 
listopadu 1941, Rv I 923/41.) 

Vyhláška ministerstva sociální a zdravotní správy ze dne 30. ledna 1940 
o nejnižších mzdách a platech zaměstnanců v živnostech hostinských a 
výčepních. - Nebyla- li dohoda obsluhujícího personálu v kavárně o za
řazení do stupnic a způsobu rozdělování příplatku s hlediska § 5 vl. nař. 
čís. 330/1939 platnou, pokud mzda jednoho ze zaměstnanců zaručená mu 
zmíněnou dohodu a jeho účast na procentních příspěvcích byla na úkor 
ostatního obsluhujícího personálu, nemůže 'se tento zaměstnanec dovo
lávati dohody pro svůj nárok na vyšší dohodnutou mzdu a na vyšší 
podíl na procentech, než jaké mu přiznává uvedená vyhláška. -



164 

Byly-li dány podmínky pro zařazení zaměstnance do platové stupnice 
vrchního číšníka jen pro část jeho celé pracovní doby, není pro otázku, 
zda vykonával tuto funkci převážně (§ 5, VI uved. vyhlášky), rozhodná 
jedině dob a, po kterou vyvíjel činnost podmiňující zařaliení, nýbrž i po
vaha .a význam této činnosti po dobu, v níž jsou splněny podmínky pro 
vyšší zařazení, zejména jaká návštěva a tržba odpovídá této době jednak 
v poměru k celé době zaměstnání, jednak v poměru k celodennímu pro
vozu. - Pokud může jíti u zaměstnance v kavárně o převážnou činnost 
vrchního číšníka. (Rozh. ze dne 27. října 1941, Rv I 771/41.) 

III. Obchodní právn. 

I za platnosti § 65 směnečného zákona čís. 1/1928 Sb. přísluší rukojmí
mu, vyplativšímu celý směnečný dluh, občanskoprávní postihový nárok 
na náhradu proti ostatním spolurukojmím. (Rozh. ze dne 19. listopadu 
1941, Rv I 463/41.) 

IV. Civilní řízení s,porné. 

K rozhodnutí o nároku na náhradu škody uplatňovaném výpomocným 
kancelářským úředníkem proti obecním funkcionářům (v Čechách) proto, 
že porušením jich úředních povinností došlo k nezákonnému jeho usta
novení, jež bylo proto napotom správními úřady zrušeno, jsou povolány 
soudy. (Rozhodnutí senátu pro řešení kompetenčních konfliktů ze dne 
9. prosince 1941, čís. 999/41.) 

ROZJhodnutí o tom, zda náklady soudního odhadu, provedeného podle 
§ 50 poplatkového zákona, má podle § 53 poplatkového zákona nésti po
platník či státní (protektorátní) pokladna, jest součástí poplatkového 
řízení a rozhodují o této povinnosti toliko finanční úřady, v tomto řízení 
zásadně příslušné . (Rozhodnutí senátu pro řešení kompetenčních konfliktů 
ze dne 14. ledna 1941, čís. 962/38.) 

Zalobou pro zmatečnost (§ 529 c. ř . s.) nelze s úspěchem napadati usne
sení vydané v exekučním řízení. (Rozh. ze dne 2. října 1941, Rv I 665/41.) 

Byla-li žaloba o obnovu podána ve lhůtě v § 534 c. ř. s. uV'edené, zůstala 
lhůta ta zachována, třebas byl spor napotom ponechán v klidu. - Nelze 
tu obdobně použíti právních norem, stanovícíoh povinnost v rozepři po
kračovati (na př. § 1497 obč. zák.) (Rozh. ze dne 23. října 1941, Rv I 458/41.) 

Ke zmatečnosti napadeného usnesení může rekursní soud přihlížeti jen 
tenkrát, je-li povinen k rekursu přezkoumati napadené usnesení. Tomu 
tak není, neobsahovala-li stížnost rekurs ní návrh. (Rozh. ze dne 30. října 
1941, R I 340/41.) 

Do usnesení odvolacího soudu, třebas vydaného . za odvolacího řízení, 
jímž nebylo vyhověno návrhu na zastavení řízení podle § 6 (2) vl. nař. 
čís. 248/41 Sb., jest rekurs přípustný. (Rozh. ze dne 28. listopadu 1941, 
R II 194/41.) 

Syndikátní ručení (zákon ze dne 12. července 1872, čís. 112 ř. zák.). -
Stát může být samostatně žalován pro rozhodnutí senátu i tehdy, ne
byla-li vina jednotlivých členů senátu trestně zjišťována. - Zalobce ne
musí ve sporu proti státu dokazovati individuální přestoupení úřední 
povinnosti se strany jednotlivých soudců rozhodnuvších kolegiálně, nýbrž 
stačí objektivní důkaz o porušení práva (§ 2, odst. 2 syndikátního zák.) 
a jest úkolem státu, aby sám případně vyhledal provinivšího se soudcov
ského úředníka a uplatnil proti němu regresní nárok. - Netvrdí-li ža
lobce, že bylo proti žalovaným soudcovským úředníktlm rozhodnuvším 

• 
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kolegiálně provedeno řízení trestní, z něhož by se dověděl o jejich hla
sování (§ 3 synd. zák.), neopravňuje jej ještě možnost zavedení discipli
nárního řízení proti nim, ani disciplinární řízení samo k podání žaloby 
proti soudcovským úředníkům . (RoZlh. z·e dne 28 . října 1941, R II 35/41.) 

Prohlásily-li sporné strany u okresního 'Soudu příslušného podle ' § 42 
zák. čís . 131/31 Sb., že jde o spor pracovní, teprve při ústním jednání, 
které následovalo po zrušení rozsudku soudu prvé stolice soudem odvo
lacím (§ .496, Č. 2 a 3 c. ř. s.), není odvolací soud vázán usnesením soudu 
prvé stolice, že spor bude projednáván podle zákona o pracovních sou
dech, třebas nabylo právní moci. - Jde o zmatečnost podle § 477, Č . 2 
c. ř . s., jednal- li a rozhodl-li v takovém případě odvolací soud o odvo
lání vzneseném proti novému rozsudku prvého soudu v senátě složeném 
ze tří soudců z povolání a dvou přísedících, nikoliv v senátě obsazeném 
podle § 7 j. n . (Rozh. ze dne 14. října 1941, Rv I 677/41.) 

V. Nesporné řízenÍ. 

Nabyvatelé zcizeného dědictví jsou oprávněni podati dědickou přihláš
ku. - Při rozhodování o tom, mají-li býti dědické přihlášky nabyvatelů 
zcizeného dědictví přijaty na soud, nelze se zabývati otázkou hmotně

. právní platnosti převodu a s tím souvisící otázkou, zda a jaké formy 
bylo k platnosti tohoto převodu třeba . (Rozh. ze dne ll. prosince 1941, 
Rl 182/41.) 

Zdráhajícímu se účastníku pozůstalostního řízení lze uložiti výkon vy
jevovací přísahy podle čl. XLII. UV. zák k c. ř. s., navrhovaný jinými 
účastníky, pouze k žalobě rozsudkem. - Rozho:dl-li pozůstalostní soud 
o návrhu na složení vyjevovací přísahy věcně, třebas jej pro tentokrát 
zamítl, j·e pozůstalostní řízení v tomto bodě zmatečné (§ 41 , lit. d) zák. 
čís. 100/1931 Sb.). (Rozh. ze dne 4. prosince 1941, R I 557/41.) 

Do srovnalých usnesení nižších soudů není v knihovních věcech další 
stížnosti ani ve věcech provádění zákona o stavebním ruchu (zák čís. 
35/1923). - Obdoby rozhodnutí čís . 9094 Sb. n . s. ve věcech pozemkové 
reformy nelze se tu dovolávati. (Rozh. ze dne 10. října 1941, R I 446/41.) 

Návrh na opravu nebo změnu názvu vlastníka nemovitosti v pozemko
vé knize, op·řený o předpisy o zákazu dalšího užívání označeni upomína
jících na státoprávní poměry bývalé Československé republiky, není věcí 
knihovní v užším slova smyslu, nýbrž záležitostí nespornou a nelze tu 
proto použíti v případě zamítnutí stížnosti druhou stolicí předpisu § 130 
knih. zák, nýbrž § 46, odst. 2 zák. čís . 100/1931 Sb. o mimořádném dovo
lacím rekursu. - Nebyla-li k návrhu na opravu nebo změnu vlastníka ne
movitosti přiložena písemná plná moc právního zástupce navrhovatelova 
a nesouhlasilo-li označení sídla vlastníka nemovitosti, není to důvodem 
k zamítnutí žádosti, nýbrž jen formální vadou (§ 84 c. ř . s., § 34 zák. 
čís . 100/1931 Sb., § 99 j. ř.), kterou soud podle vyhledávací zásady, ovlá
dající nesporné řízení, může odstraniti buď slyšením účastníků nebo vrá
cením podání k doplnění nebo opravě. - Zmatečnost a nezákonnost 
rozhodnutí nižších soudů (§ 41, lit. g) zák. čís . 100/1931 Sb. a §§ 23, 46, 
odst. 2 téhož zákona), zamítl-li soud prvé stolice uvedený návrh proto, 
že navl'hovatel nepředložil plnou moc svého právního zástupce a rekursní 
soud jeho usenesení potvrdil. (Rozh. ze dne ll. října 1941, R I 224/41, 
R I 593/41.) 

Nebyl-li knihovní výměr, který měl býti doručen účastníku do vlast
ních rukou, doručen po jeho smrti opatrovníku pozůstalosti, který již byl 
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ustanoven, po phpadě po vyhlášení konkursu na pozůstalost správci kon
kursní podstaty, nýbrž opatrovníku k činu zvláště k tomu ustanovenému 
(§§ 115, 116 c. ř. s. a § 124, odst. 1 lm. ř.) , je doručení podle § 41 , odst. 2, 
písm. f) zák. čís. 100/1931 Sb. zmatečné . (Rozh. ze dne 7. listopadu 1941, 
R I 257/41.) 

Obdobné nebo podpůrné použití zásad odhadního řádu čís. 100/33 Sb. 
při odhadu nemovitosti v nesporném řízení není zmatečností ani nezákon
ností. (Rozh. ze dne 20. listopadu 1941, R I 317/41.) 

VI. Exekuční řízení. 

Je-li vymáhána pohledávka nepeněžitá , rozhoduje pro určení hodnoty 
předmětu sporu o nepřípustnost exekuce ocenění vymáhaného nároku. 
(Rozh. ze dne 10. prosince 1941 , R I 653/41.) 

V rozvrhovém řízení (§§ 209 a násl. ex. ř.) může býti základem rozvrhu 
jen dražební výtěžek, docílený za celé knihovní těleso nebo celý podíl 
spoluvlastnický, nikoliv za jednotlivou část knihovního tělesa; prodej 
takové části v dražbě a rozvrh dražebního výtěžku za ni je zásadně pří
pustný jen za předpokladu, že neprodaná část kniho'vního tělesa se z do
savadni knihovní vložky odepíše se všemi břemeny a utvoří se z ní nová 
samosťatná knihovní vložka . - Nebyla-li při dražbě nemovitosti, zatížené . 
věcnými právy a břemeny, prodána celá nemovitost, nýbrž pouze jej í 
část, nelze při posuzování otázky přípustnosti rekursu s hlediska § 234, 
odstavec prvý ex. ř. v tom směru , zda by se mohlo dostati z dražebního 

. výtěžku na nárok rekurentův, kdyby právo jím při rozvrhovém roku po
pírané bylo vypuštěno, vycházeti jen z dílčího dražebního výtěžku . (Rozh. 
ze dne 12. prosince 1941, R I 390/41.) • 
Přikázáním zabavené pohledávky na místo placení do výše vykonatel

né pohledávky, kterým zanikla celá vymáhaná pohledávka, neuhasla 
ještě exekuce zabavením pohledávky ve zbytku vymáhanou pohledávku 
převyšujícím; dlužník má právo navrhnouti v tom případě zrušení exe
kuce. (Rozh. ze dne 24. října 1941, R I 451/41.) 
Čtrnáctidenní lhůtu ke složení jedné čtvrtiny nejvyššího podání (§ 152, 

prvý odstavec ex. ř.) jest čítati od doby, kdy příklep nabyl právní 
moci. ~ Ustanovením § 3, odst. 2 vl. nař. čís . 169/39 Sb. nebyla tato právní 
moc příklepu oddálena. (Rozh. ze dne 29. října 1941, R II 187/41.) 

o tom, zda soudní výpověď pozbyla platnosti podle vl. nař. Čí,s. 248/41 
Sb., nelze rozhodovati v exekučním řízení na základě pouhého návrhu 
povinného. (Rozh. ze dne 19. prosince 1941, R I 666/41.) 

Do zrušujícího rozhodnutí rekursniho soudl), jímž uložil prvému soudu 
v exekuční věci k vydobytí výživného, aby zjistil skutečnosti, rozhodné 
pro rozsah míry osvobození od zabavení (§ 6 nařízení o zabavení m zdy 
ze dne 30. října 1940, Říšský zák. I, str. 1451), jest dovolací rekurs nepří
pustný, by.ť rekursní soud vyhradil svému usnesení právní moc. (Rozh. 
ze dne 28. listopadu 1941, R I 527/41.) 

Zákon čís. 314/1920 Sb. zná jen I' o ční existenční minimum, stanoviv, 
že dlužníku musí vždy zll-stati volným roční příjem 6.000 K. - Nelze 
proto pfípustnost exekuce posuzovati podle kratších platebních lhůt, 
v nichž povinný bere mzdu podle toho, pokud částka v té které lhůtě 
vyplacená přesahuje poměrnou část existenčního minima, připadající na 
tuto platební lhůtu. - Jak jest v takových případech postupovati za
městnavateli jako poddlužníku. (Rozh. ze dne 16. října 1941, Rv I 486/41.) 
Předpis § 3, Č. 5 nařízení z 30 října 1940, Říšský zák. I, str. 1451 stanoví 

absolutní nezabavitelnost příspěvku při porodu pro jiné, než z podnětu 

• 
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porodu vzniklé nároky, bez ohledu, zda nárok naň prýští z poměru pra
covního, či z jiného právního důvodu. - Pod pojem "příspěvku při po
rodu" spadá náhrada útrat slehnutí podle § 167 obč. zák. - Výhody § 14 
nař. nemůže se tu vymáhající strana dovolávati, neboť tu nejde o za
bavení pracovního důchodu. (Rozh. ze dne 1. října 1941, R I 424/41.) 

Manžel, jenž zrušil manželské společenství ,svémocně, Jest povinen po
skytovati odděleně žijící manželce výživné v plném rozsahu, byť i měla 
manželka možnost výdělku; na této zásadě nezměnilo nic nařízení z 30. 
října 1940, Říšský zák. I, str. 1451 o jednotné ochraně pracovního důcho
du před zabavením. (Rozh. ze dne 1. října 1941, Rv II 334/41.) 
Nařízení ze dne 30. října 1940, Říšský zák. I, str. 1451. - Při otázce, zda 

zabavení podle dosavadních hranic odpovídá spravedlnosti, nutno zejmé
na přihlédnouti k hospodáským poměrům strany vymáhající a strany 
povinné, a také k tomu, jaká pohledávka jest exekučně vymáhána. -
Útraty právního zastoupení vymáhajícího věřitele v trestním řízení proti 
dlužmíku nejsou takovou pohledávkou, která by svou povahou odůvod
ňovala použití výjimečného předpisu § 14 cit. nař. (Rozh. ze dne 16. října 
1941, R I 450/41.) 

VII. Řízení vyrovnací. 

Bylo-li vyrovnací řízení skončeno zastavením podle § 35 vyr. ř., může 
býti nárok na náhradu útrat, které vzešly věřiteli z účasti na vyrovnacím 
řízení, uplatňován proti dlužníku jen tehdy, je-li odůvodněn podle usta
novení občanského zákona. (Rozh. ze dne 5. listopadu 1941, iRv I 665/41.) 

B. Ve věcech trestních a kárných. 

II. Trestní řízení. 

Pro hlavní přelíčení, které se podle čl. II, odst. 2, písm. a) vlád. nař. 
čís. 396/1940 Sb. po dobu zastavení působnosti porot koná před čtyřčlen
ným senátem, nutno obžalovanému pod zmatečností (§ 281, čís. 3 tr. ř.) 
zříditi obhájce z úřední moci, nechce-li si ho vzíti sám. (Rozh. z 11 . listo
padu 1941, Zm I 667/41.) 

Pro výpočet osmidenní lhůty ku provedení zmateční stížnosti (§ 285, 
odst. 1 tr. ř.) je rozhodný den skutečného doručení opisu rozsudku (jeho 
skutečného odevzdání oprávněnému), třeba je na zpátečním lístku z ně
jakého důvodu uvedeno jiné datum. (Rozh. z 5. června 1941, Zm II 340/40.) 

Tím, že soud doručil obžalovanému znovu rozsudek, poněvadž se ztra
tilo včasné provedení jeho zmateční stížnosti, neprodlužuje se lhůta 
k provedení zmateční stížnosti, která počala prvým doručením rozsudku. 
(Rozh. ze 16. října 1941, Zm I 585/40.) 

Byl-li obžalovaný zproštěn obžaloby pro nedostatek jednak subjektivní, 
jednak objektivní stránky zažalovaného trestného činu a zůstal-li zma
teční stížností veřejného žalobce nedotčen zprošťující důvod s hlediska 
subjektivní stránky, nemůže míti tato zmateční stížnost úspěch, ani kdyby 
byla odůvodněna v ostatních směrech: (Rozh. z 4. října 1941, Zm I 268/41.) 
Zpoždění vlaku není neodvratnou překážkou ve smyslu ustanovení 

§ 427, odst. 3 tr. ř., volil-li obžalovaný pro cestu k hlavnímu přelíčení 
vlak, který podle jízdního řádu přijíždí do místa nalézacího soudu krátce 
před počátkem hlavního přelíčení, ač nemohl počítati s tím, že tam tento 
vlak přijede přesně podle jízdního řádu. (Rozh. z 19. září 1941, Zm I 80/41.) 
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Jde-li o zločin, na který je v zákoně stanoven trest na svobodě vyšší 
než pětiletý, nelze hlavní přelíčení konati v nepřítomnosti nedostavivšího 
se obžalovaného. (Rozh-. ze 13. listopadu 1941, Zrn I 494/41.) 

Zákon ze dne 18. srpna 1918, čís . 318 ř. z. (o náhradě škody za vyšetřo
vací vazbu). - Bylo-li podezření napotom vyvráceno, má obviněný ná
rok na náhradu za vazbu, i když bylo toto podezření důvodné v době za
hájení trestního řízení a uvalení vazby. Pouze ten, kdo zůstal podezřelý 
i po upuštění od stíhání (po zproštění) , nemá nárok na náhradu. (Rozh. 
z 20 . prosince 1941 , Zrn I 498/41.) 

Nedoznal-li se obviněný k činu nebo nebylo-li oznámení učiněno na 
podkladě vlastního služebního postřehu veřejného úřadu, úředníka neb 
orgánu, nelze proti obviněnému vydati trestní příkaz. - V trestním pří
kazu nesmí býti uložen delší trest na svobodě než sedm dní, ani vyšší 
trest na penězích než 500 K. - Nesmí v něm býti za nedobytný trest 
peněžitý stanoven delší náhradní trest než sedm dní. (Rozh. z 26. září 
1941, Zrn II 275/41.) 

Ztráta práva volebního jest újma na občanských právech ve smyslu 
§ 10, odst. 1 zákona čjs. 48/1941 Sb. Nelze ji proto vysloviti při odsouzení 
za čin spáchaný ve věku mladistvém. (Rozh. z 15. listopadu 1941, Zrn II 
393/41.) 

Je porušením zákona v ustanovení § 32, odst. 1 a § 35, odst. 2 zák. č í s . 
48/1931 Sb. (o trestním soudnictví nad mládeží), bylo-li hlavní přelíčení 
proti mladistvému nařízeno a provedeno jiným soudcem, než soudcem 
mládeže. (Rozh. z 21. listopadu 1941, Zrn I 510/41.) 

Byl-li mladistvý obviněný přítomen při ústním prohlášení usnesen í 
podle § 49 zák. čís. 48/1931 Sb. (o trestním soudnictví nad mládeží) a 
nežádal-li o jeho doručení, počala mu lhůta ke stížnosti proti němu od 
jeho prohlášení. - Tím, že mu je soud přece (proti předpisu § 50, odst. 2 
zák. čís. 48/1931 Sb.) doručil, nemůže obviněný získati novou lhůtu. -
(Rozh. ze 16. října 1941, Zrn II 353/41.) 

Matce mladistvého obviněného (pokud není jeho zákonným zástupcem) 
počíná lhůta k opovědi opravných prostředků v jeho prospěch od doby, 
od níž počíná jemu samému. - (Rozh. z 19. září 1941, Zrn II 158/41.) 

V případech, na které se vztahuje německo-slovenská dohoda ze dne 
20. července 1939, Říšský zák. II, str. 970 (o rozluce v oboru soudnictví), 
nutno čin obžalovaného posouditi buď podle práva platného v Protekto
rátu Čechy a Morava nebo podle práva slovenského podle toho, které 
z nich je v jednotlivém případě obžalovanému příznivěj š í. - (Rozh. 
z 18. října 1941, Zrn I 380/41.) 

III. Kárné předpisy. 

Advokát, který úmyslně neplatí uložené mu kárné pokuty a náklady 
kárného řízení, ač je může včas zaplatiti, a nechá dojíti k jejich exekuč
nímu vymáhán~ a k návrhu na uvalení konkursu, zlehčuje čest a vážnost 
stavu. - (Rozh. z 22. dubna 1941, Ds I 21/40.) 

Advokát nemá pro svou spornou palmární pohledávku retenční právo 
na hotovostech, jež ho dojdou pro klienta. Smí si z nich podržeti jen onu 
část svých výloh a svého výdělku, kterou klient uznal; zbytek musí slo
žiti k soudu. - (Rozh. z 22. dubna 1941, Ds I 28/40.) 

Je porušením povinnosti povolání a zlehčením cti a vážnosti stavu, 
nezrušil-li advokát, který přenesl své působiště z Prahy do venkovského 
města, svoji pražskou kancelář, nýbrž jí používal k dokončení věcí, které 
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mu byly svereny pražskými stranami, dojížděl do ní za tím účelem a 
posílal tam podle potřeby svého koncipienta. - (Rozh. z 22 . dubna 1941, 
Ds I 43/40.) 

Advokát je povinen dbáti cti a vážnosti stavu nejen při výkonu svého ' 
advokátního povolání, nÝ'brž i ve svém soukromém a občanském životě, 
zejména při svých veřejných projevech. - Brojí-li advokát jako člen 
obecního zastupitelstva proti prodeji obecní nemovitosti, jehož provedení 
se sám zúčastnil jako právní zástupce, sepsav potřebnou trhovou smlou
vu, zlehčuje čest a vážnost stavu. - Je nerozhodné, že nevystoupil přímo 
proti své činnosti a že si nebyl (nemusil býti) vědom závadnosti svého 
počínání. - (Rozh. z 25. dubna 1941, Ds I 32/40.) 

Ke skutkové podstatě kárného přečinu porušení povinností povolání 
se nevyžaduje, aby byla klientovi způsobena škoda. Stačí, že byly klien
tovy zájmy aspoň ohroženy. - Je kárným přečinem zlehčení cti a váž
nosti stavu, dal-li si advokát od klienta složiti neobvykle vysokou částku 
na opatření zahraničního visa, při němž užil nejmenovaného prostřed
níka. - (Rozh. z 25. dubna 1941, Ds I 45/40.) 

Nesrovnává se se ctí a vážností stavu, využívá-li advokát své činnosti 
v bezplatné právní poradně časopisu, kterou vede, k získávání klientU 
mezi návštěvníky poradny. - (Rozh. z 20. června 1941, Ds I 34/40.) 

Nesnáší se se ctí a vážností advokátního stavu, vyhrožuje-li advokát 
kolegovi advokátovi při soudním jednání, že se postará, aby byl zbaven 
oprávnění vykonávati advokacii, a vytýká-li mu zesměšňujícím způsobem 
a formou nesnášející se s důstojností a vážností soudního jednání nezna
lost právního předpisu. - (Rozh. ze 14. října 1941, Ds I 3/41.) 

Tím, že obviněný sdělil výboru advokátní komory sídlo své advokátní 
kanceláře, zanikla plná moc plnomocníka, který mu byl zřízen podle § 44, 
odst. 2 kárného statutu. - Stalo-li se to před ústním jednáním před kár
nou radou, nebyla kárná rada oprávněna provésti toto jednání v nepří
tomnosti obviněného a vynésti proti němu kárný nález. - V kárném 
řízení před kárnou radou se nelze vyhnouti výslechu obviněného, je-li 
možný. - (Rozh. z 22 . dubna 1941, Ds I 11/39.) 

Skončilo-li trestní řízení proti advokátu zproštěním z obžaloby podle 
§ 259, čís. 2 tr. ř. nebo zastavením (§§ 90, 109 tr. ř.), rozhoduje kárná rada 
zcela samostatně a bez ohledu na výsledek trestního řízení o tom, které 
jednání obviněného pokládá za zjištěné a zda a pokud je kárně závadné. 
Je oprávněna rozhodnouti na podkladě spisů trestního soudu a hodnotiti 
volně a samostatně průvody, provedené soudem, bez ohledu na to, jak 
je hodnotil soud. - (Rozh. z 23. září 1941, Ds I 37/40.) 

K porušení povinností uložených soudci stačí, zachoval-li se soudce 
(porušiv ustanovení § 101, věta druhá, a § 154 tr. ř.) tak, že z toho u ně
které osoby, s níž se při úředním jednání dostal do styku, vzniklo i jen 
vzdáleně odůvodněné podezření, že by byl ochoten porušiti za úplatek 
svou úřední a služební povinnost. - Kárný soud není vázán zprošťujícím 
výrokem trestního soudu. - Kárný zákon pro soudce nestanoví přesně 
hranice mezi nepřístojností a služebním přečinem. Je-li soudcovo provi
nění takové, že nepřipouští, aby byl ponechán na dosavadním služebním 
místě nebo ve službě vůbec, nutno uznati na služební přečin . - Kárný 
soud nemůže vysloviti, že nutno uložený trest přeložení na jiné služební 
místo považovati za vykonaný tím, že byl obviněný již přeložen z místa, 
v němž se dopustil souzeného služebního přečinu. - (Rozh. ze 17. ledna 
1941 , Ds I 36/40.) 



170 

Okolnost, že nebyl kárný soud řádně obsazen, nemůže obviněný soudce 
s úspěchem uplatňovati v odvolání, nevytkl·;li ji hned na počátku ústní
ho jednání před kárným soudem nebo ihned, jakmile se o ní dověděl. -
(Rozh. z 12. prosince 1941, Ds I 4/41.) 

Z judikatury nejvyššího správního soudu. 
A. Ve věcech administrativních. 

J. Věci všeobecné. 

Výměr, jímž zemský úřad zajišťoval straně udělení státního občanství 
podle § 30 o. z. o., pod určitou podmínkou, je i při splnění podmínky kdy
koliv odvolatelný; odvolání takového výnosu nemusí býti vlibec odůvod
ňováno. (12. května 1941, Č . 157/39-4.) 

II. Samospráva a samosprávné finance. 

Ustanovení § 16, odst. 6 obec. fin. nov. Č. 329/1921 Sb. obsahuje materiál
ní formu, stanovící odpovědnost starosty a členů obecního zastupitel
stva z hospodářské správy obce vůbec . (7. května 1941, Č. 1080/39-3.) 
Vyměření dávky z nájemného (nájemní hodnoty), všeobecného vodného 

a poplatků za používání obecních stok z úhrnné nájemní hodnoty podle 
odst. 2, § 3 pražských dávko pravidel, platných v r. 1937, nevylučuje již 
sama okolnost, že u sporných objektů bylo smluveno a skutečně placeno 
nájemné. (4. června 1941, č. 2298/39-2.) 

Slovy "pro úředníky, dělníky, služebníky" v § 3 odst. 2, bodu 2 pravidel 
o vybírání dávky z nájemného (nájemní hodnoty), všeobecného vodného 
a poplatků za užívání obecních stok, platných v hlavním městě Praze 
v letech 1935-1940, dlužno rozuměti zaměstnance vlibec. - Části budovy, 
jichž užívá majitel domu a jeho domovník, je pokládati ve smyslu § 3, 
odst. 2, bodu 2 cit. pravidel za jeden celek nájemní, z jehož úhrnné ná
jemní hodnoty vyměřují se uvedené dávky a poplatky. (21. května 1941, 
č. 1329/39-2.) 

Úprava základu, provedená berní správou při vyměření daně činžovní, 
není rozhodná pro určení základu dávky z nájemného, všeobecného vod
ného a poplatku za používání obecních stok. (28. dubna 1941, č. 2297/39-2 .) 

Stanoví-li pravidla o vybírání vodného jako jediné a vylučné kriterium 
možností bráti vodu z obecního vodovodu, rozhodné pro poplatnost, vzdá
lenost reality od obecního potrubí, neberouce zřetel na to, že možnost· ta 
může býti podmíněna také ještě momenty jinými, nejsou ve shodě se 
zákonem. (23. dubna 1941, ,č . 1090/39-2.) 

Čtrnáctidenní lhůta, stanovená v § 8, odst. 2 pravidel o vybírání dávky 
z nájemného, všeobecného vodného a poplatku za užívání obecních stok, 
platných v hlavním městě Praze v r . 1935, pro podání žádosti za odpis 
dávky, je lhůtou propadnou. - (9. dubna 1941, č. 818/39-4.) 

Stanoví-li výběrčí pravidla, že obecní dávku z nápojů jsou povinni 
platiti všichni hostinští a výčepníci nápojů, není obec oprávněna ani po
vinna splnění dávkové povinnosti požadovati od o'sob třetích, které sou

, kromoprávním ujednáním převzaly placení dávky za osoby podle pra
videl dávkou povinné. (7. dubna 1941, č. 896/39-3.) 

"Stavbami" domů s malými byty a malými provozovnami a "stavbami" 
budov, určených pro veřejnou potřebu, jak jsou uvedeny v § 55 zák. 

• 
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č. 45/1930 Sb., nerozumějí se jenom novostavby. - (21. dubna 1941, 
č. 3361 /38-7.) 

III. Právo živnostens}rě a známkové. 

Zrušilo-li ministerstvo obchodu podle § 146, odst. 4 živn. řádu usnesení 
živnostenského společenstva podle § 115 b) ž. ř., schválené zemským úřa
dem, že jeho členové jsou povinni přistoupiti k nynější živnostenské 
pojišťovně, není tato živnostenská pojišťovna legitimována k stížnosti na 
nejvyšší správní soud. (8. září 1941, č. 2252/40-7.) 

Zákaz provozování živnosti hostinské a výčepnické, vyslovený v § 2, 
odst . 2 zák. ' Č. 251/1923 Sb. o prodeji zboží za jednotné ceny, míří jen 
na toho, kdo živnost hostinskou a výčepnickou v jednotkovém domě pro
vozuje. - (3. května 1941, č. 3881/33-5.) 
Předpokladem § 3 zák. Č. 155/1925 Sb., jímž se upravuje territoriální 

rozsah nabytých živnostenský'Oh oprávnění, je, že s provozem živnosti 
bylo již započato. - (17. května 1941, Č. 6491/38-3.) 

Místní rada sjednocené obce Pražské, vyjadřujíc se o žádosti za uděleni 
živnostenské koncese s hlediska místní potř'eby nebo místních poměrú, 
vystupuje jen jako poradní orgán ' ústředního orgánu hlavního města 
Prahy, kterému jedině přísluší podávati živnostenskému úřadu dobro
zdání v uvedených směrech. - (16. dubna 1941, Č. 1214/40-5.) 

Pouhý dozor nad prováděním stavebních prací sám o sobě není ještě 
"prováděním stavby" ve smy;slu zák. Č. 193/1893 ř. z. a stavebníoh řádú . 
(25. září 1941, č . 4768/37-5.) 
Řeše otázku distinktivity ochranné známky s hlediska 1. odst. § 1 znám

kového zákona Č. 19/1890 ř. z., múže se úřad opříti o úsudek odborníků. 
(25. dubna 1941, Č. 977/39-2.) 

IV. Veřejné pojiŠťování. 

I když u podnikú určitého druhu, nepoužívajících povozú, jsou podle 
matematicko-statistického vyčíslení cesty do práce a z práce momentem 
úrazové nebezpečí zvlášť zvyšujícím, nelze jimi ve smyslu 2. odst, § 6 
min. nař . Č. 143/1914 ř . z. vzájemně vyvažovati znak, uvedený u položky 
37a) zařaďovacího seznamu k min. nař . jako nebezpečí úrazové zmen
šující. - (13. října 1941, Č. 2089/39-8.) 

Podnik lze pro zvýšené zatíž·ení jeho, vzniklé úrazy v něm se přiho
divšími, zař'aditi ve smyslu § 6, odst. 3 vlád. nař. Č. 230/1935 Sb. do ne
bezpečenského procenta nad střed jen tenkrát, když zvýšený počet úrazú 
a zvýšené zatížení se stalo v přímé příčinné souvislosti s nebezpečím to
hoto podniku. - (3. října 1941, č. 796/40- 3.) 

Rozhoduje o zařadění podniku, podrobeného úrazové pojistné povin
nosti, do určité nebezpečenské třídy a nebezpečenského procenta, múže 
zemský úřad jako úřad odvolací podle ustanovení § 31, odst. 1 správ . 
ř. Č . 8/1928 Sb. vycházeti ze skutečností, rozhodných pro zařadění a řádně 
procesně zjištěných, třebaže je úrazová pojišťovna v zařaďovacím vý
měru jako důvod . zařadění neuvedla. - (3 . října 1941, Č . 2657/39-3.) 

Podle ustanovení § 6, písm. b) zák. Č. 221/24 Sb. jak ve znění původ
ním, tak i ve znění vlád. nař. Č. 112/34 Sb. nejsou z pOjištění invalidního 
a starobního vyňati ti zaměstnanci, kteří dne 1. července 1926 nedokonali 
60. rok svého věku, jestliže vykonávali po tomto dni, před dosažením 60. 
roku věku, práce nebo služby, podléhající pojistné povinnosti (§ 2), tře-
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baže nebyli před dosažením 60. roku k pojištění přihlášeni (§ 7, odst. 2). 
(1. října 1941, č. 1006/40-2.) 

Pro otázku, jde-li o vedlejší zaměstnání, nezakládající pojistnou povin
nost podle § 2 zák. o soc. poj ., je trvání zaměstnání samo o sobě zcela bez 
významu. - (1. října 1941, č. 877/40-3.) 

Okresní hospodářské záložny (zák. ·č. 128/1924 Sb.) jsou "živnostenskými 
podniky" po rozumu § 1, odst. 4, Č. 2 úraz. zák. Č. 1/1888 r . ř.). - (18 . září 
1941, Č. 2326/39-2.) 

O vedlejší zaměstnání, nepodléhající pojistné povinnosti podle zákona 
o sociálním pojištění, může se jednati i tehdy, když proti námezdnímu 
zaměstnání nestojí žádné jiné výdělečné zaměstnání a socíální i hospo
dářské postavení osoby pracující tkví toliko v jejích poměrech rodin
ných. - (17. září 1941, Č . 343/40-3.) 

Ve sporu mezi zaměstnavatelem a okresní nemocen sk ou pojišťovnou 
v otázce, zda' tato pojišťovna mohla zaměstnavateli dáti příkaz, aby určité 
své zaměstnance přihlásH k nemocenskému po·jištění u ní z toho důvodu, 
že nepodléhají pojištění u jiné pojišťovny, nepřísluší této jiné pojišťovně 
postavení strany. - (17. září 1941, Č. 8/40-3.) 

O "nabytí závodu" ve smyslu § 171 zák. o socíálním pojištění Č. 221/1924 
Sb. ve znění novel nelze mluviti tam, kde nabyvatel v závodě předchůd
cově vyrábí př'edměty toliko pro vlastní potřebu. - (17. září 1941, čís . 
2357/39-3.) 

Ministerstvo sociální a zdravotní správy není oprávněno bez případ
n:)'ch námitek odvolání z moci úřední rušiti rozhodnutí nižších stolic, 
nejde-li ovšem o rozhodnutí zmatečná. - Všeobecný pensijní ústav jest 
příslušný vydati výměr o pojistné povinnosti, i když tento nemá již 
praktického významu pro vyměření pojistných dávek. - (8. září 1941, 
Č. 507/41-2.) 

Pro určení určité osoby za podnikatele (spolupodnikatele) ve smyslu 
§ 11 úraz. zák. je jediné rozhodným, zda tato osoba nese též podniko"é 
risiko. - (3. září 1941, Č . 2178/39-3.) 

Je věcí úrazové pojišťovny, aby si sama napřed zjistila skutkové před
poklady pro svůj výrok, že strana je podnikatelem podle § 11 úraz. zák. 
(3. září 1941, Č. 1278/39-4.) 

Má-li býti při položoe 660 (knihtiskárny) vl. nař. Č. 230/35 Sb. v důsled
ku používání motorového vozidla stanoveno nebezpečenské procento na 
střed, nutno zjistiti, zda užívání motorových vozidel u knihtiskáren vůbec 
je zjevem mimořádným, nebo, není-li tomu tak, zda rozsah užívání jich 
jest v daném případě u srovnání s jinými knihtiskárnami mimořádný . -
(3. července 1941, Č. 2835/39-2.) 

I osoba, která nebyla dosud soudním výrokem zbavena svéprávnosti a 
zřízen jí opatrovník, může býti ve smyslu § 865 o. z. o. nezpůsobilou 
uzavříti smlouvu, jíž by vznikl poměr pracovní nebo služební, směrodat
ný pro pojistnou povinnost podle § 2 pojišť. zákona ve znění vyhl. býv. 
min. soc. péče Č. 189/1934 Sb. - (25. června 1941, č. 283/40-3 .) 

Odvolací úřad, rozhodující o přestupku § 260, písm. a) zák. Č . 221/1924 
Sb., je povinen zabývati se námitkou odvolání, že osoba, pro jejíž nepři
hlášení trestní řízení bylo zavedeno, pojistné povinnosti nepodléhá. -
(17. června 1941, Č. 1586/39-2.) 

Neohlásil-li zaměstnavatel zvýšení výdělku zaměstnance během lhůty 
§ 19 poj . zák. ve znění vyhlášky min. soc. péče Č. 189/1934 Sb. a před tím, 
ž: nasta~ po~istný případ, stihá jej náhradní povinnost podle § 20 odst. 2, 
vety 2 CIt. zakona. - (19 . května 1941, č. 244/39-2.) . 
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Není-li tu zvláštních momentů, svědčících o existenci služební · smlouvy, 
nepodléhá kolportér novin pojistné povinnosti podle zákona o soc. poj . -
(21. dubna 1941, č. 1689/39-3.) . 

Použití předpisu § 16 zák. o soc. poj . nepředpokládá provedení revise 
mzdových záznamů za účelem zjištění, zda mzdové záznamy byly zaměst
navatelem vedeny vůbec neb způsobem dostatečným; tato skutečnost 
může býti i jinak prokázána. - (17. dubna 1941, č. 2514/39-2.) 

Ustanovení § 11 odst. 2 úrazového zákona, že u podniků jmenovaných 
v § 1 odst. 2 pokládá se za podnikatele, pokud jde o dělníky a závodové 
úředníky, kteří zaměstnáni jsou v živnostenských podnicích, ku prová
dění stavebních prací se vztahujících, příslušný .živnostník, stanoví práv
ní domněnku, připouští však protidůkaz, že dotčený živnostník není pod
nikatelem ve smyslu odst. 1 § 11. - (4. dubna 1941, č. 1158/39-6.) 

Při konkubinátu musí tu býti zvláštní okolnosti svědčící tomu, že druž
ka jest ve služebním poměru, zakládajícím pojistnou povinnost. Existence 
konkubinátu není vyloučena již tím, že pohlavní styk není pravděpodob
ný. - (31. března 1941, č. 526/40-3.) 
POjišťovací zákon ve znění vyhlášky č. 189/1934 Sb. nevyžaduje, aby 

platební výměr, na jehož základě mllže býti pojistné vymáháno soudní 
exekucí, stal se též pravoplatným. - (19. března 1941, č. 971/39-2.) 

V. Právo stavební, vodní, zemědělské, honební, zdr·avotní a horní. 

Na dovolení ke zřízení bytu v podzemí podle § 57 stav. řádu pro Prahu 
není právního nároku. - (5. května 1941, č. 2212139- 2.) 

Místní rady obcí sloučenýoh s Prahou jsou příslušny dávati provisorní 
stavební povolení podle § 2, bod 1 c) jednacího řádu vydaného vyhláškou 
ministerstva vnitra ze dne 14. ledna 1925, č. 5 z. z. - (10. října 1941, 
č. 1341/39-2.) 
Nynějším vlastníkem podle § 2 Opatření stálého výboru č. 289/1938 Sb. 

o povinnosti státu platiti příspěvek podle zákonů o stavebním ruchu nelze 
rozuměti i dědice vydražitelova. - (5. května 1941, č. 2585/39-3.) 
úřad, rozhodující ve smyslu § 25 odst. 3. stav. ř. pro Cechy-venkov 

o otázce bezplatného postupu pozemku obci, je přísluŠným řešiti si i otáz
ku, zda povinnost bezplatného postupu se omezuje jen na vydání výmaz
něho prohlášení, či zakládá-li také povinnost provésti knihovní pořádek 
o tomto postupu vlastním nákladem. - (6. června 1941, č. 2279/39-2.) 
Opatření pozemku, z něhož by byl dobýván kámen a štěrk na stavbu 

veřejné nestátní silnice a její udržování, lze zařaditi mezi "účely silniční
ho stavitelství", jež podle § 19 zák. č. 46/1864 č. z. z. odůvodňují vyvlast
nění příslušného nemovitého majetku. - (6. června 1941, č. 2381139-3.) 

I pozemky, které jsou součástí vodního díla, mohou býti zatíženy slu
žebností podle § 28 písm. b) čes . vod. zák., jestliže služebnost ta je toho 
druhu, že se nedotýká podstaty vodního práva a vodního díla jako tako
vého. - (26. dubna 1941, č. 1859/39-2.) 

Ustanovení § 86, odst. 2 čes. vod. zák. č. 71/1870 z. z. č. nedává straně 
právního nároku na prodloužení lhůty k dokončení stavby vodního díla. 
(20. května 1941, č. 3935/38-3.) 

O nároku na náhradu škody utrpěné zaplavením ze zpáteční vody, které 
bylo způsobeno povoleným vodním dílem, romodují za platnosti § 364 a) 
o. z. o. soudy (§ 80 č. v. z.) . - (20. května 1941, č. 866/39-4.) 

Proti výměru ministerstva veřejných prací, vydanému v dohodě s mi
nisterstvem zemědělství, jímž byl protektorátu Cechy a Morava udělen 
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konsens ke stavbě vodní elektrárny ve smyslu § 20, odst. 3. zák. č. 50/1931 
Sb., není ředitelství pro stavbu vodních cest ex lege legitimováno podati 
k obhajobě práv s touto elektrárnou spojených k nejvyššímu správnímu 
soudu. - (7. června 1941, Č. 1499/40-7.) 

Povinnost člena vodního družstva zaplatiti příspěvky z titulu dočasné
ho vlastnictví pozemku pojatého do družstevního svazku (§ 62 Č. v . z.) 
může vzniknouti teprve tehdy a pro toho, když a proti komu členská po
vinnost byla formalisovám: (platebním rozkazem). - (22. září 1941, 
Č . 2570/39-3.) 

Byl-li rozvrh nákladů scelovacího řízení podle zák. Č. 30/1884 mor. z. z. 
proveden teprve v době, kdy původní účastník tohoto řízení nebyl již 
vlastníkem scelovaných pozemků, nutno příslušný platební rozkaz adre
sovati novému nabyvateli pozemků. Byly-li však scelovány pozemky, jež 
byly poté převzaty v rámci pozemkové reformy, lze náhradu . scelovacích 
nákladů předepsati vždy jen původnímu vlastníku zabraného a převza
tého majetku. - (11. června 1941, Č. 2304/39-3.) 

"Právním stavem" ve smyslu § 41 scelovacího zákona Č. 30/1884 mor. 
z. z. rozumí se i právní stav vzniklý v otázce úhrady nákladů scelovacího 
řízení. - (ll. června 1941, Č . 2649/39- 3.) 

Ustanovení § 35, odst. 2 mor. hon. zák. platí také pro případ, kdy obvod 
honitby během nájemního období pozbyl výměry 115 ha způsobem jiným 
nežli změnou ve vlastnictví jednotlivých pozemků (in concreto : vylouče
ním časti honitby z území platnosti mor. hon. zák.). - 26. března 1941, 
Č. 2765/39-3.) 

Výluka stížnosti z příslušnosti nejvyššího správního soudu, vyslovená 
v § 54 vl. nař. o myslivosti Č . 127/1941 Sb., neplatí pro stížnosti na roz
hodnutí a opatření politických úřadů, vydaná podle honebních předpisů 
platných před 1. dubnem 1941. - Jestliže nájemce honitby plašil střelbou 
zvěř ne se svého pozemku, nýbrž se své honitby, nelze toto jeho jednání 
kvalifikovati jako přestupek § 39 čes. hon. zák., zakazujícího plašení zvě
ře střelbou mimo zahrady a vinice. - (2. července 1941, Č . 6124/38-4.) 

Rozhodovati o nárocích zemských ústavů pro choromyslné v Opařanech 
a ' v Praze-Bohnicích na náhradu ošetřovacích nákladů proti ošetřovanci 
nebo jeho pozůstalosti přísluší úřadům politickým. - (17. května 1941, 
Č . 1298/40-5.) 

Nárok zemského fondu proti obcí na částečnou náhradu nedobytného 
ošetřovného podle § 21 zák. Č. 77/1927 Sb. je povahy veřejnoprávní a ne
promlčuje se. - (24. září 1941, Č. 627/40-2.) 

Paragraf 79 a) zákona č. 200/36 Sb., jímž byl novelisován zákon č . 242/22 
Sb., neobsahuje zákonnou interpretaci původního zákona, nýbrž ustano
vení nové, platné teprve od doby účinnosti zákona Č . 200/36 Sb. -
(3. června 1941, Č . 2308/39-4.) 

VI. Právo školsl.é a církevní. 

Předpis § 17 zák. Č. 267/1937 Sb. nevylučoval, aby o odbytném bylo roz
hodováilO zvláštním výměrem. - (9 . dubna 1941, Č. 864/40-2.) 

Paragraf 26 zák. Č. 236/1922 Sb. nepropůjčil úřadům politickým jako 
úí'adůin vykonávajícím zdravotní policii příslušnost· k rozhodování sporu 
mezi několika osobami o disposiční právo rodinnou hrobkou. - (15. října 
1941, č . 421/40-3.) 

dO 
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VII. Právo policejní. 

Státní úřad policejní nebyl oprávněn uložiti s trestní sankcí majitelům 
domů, aby čistili od sněhu před svými domy část chodníku, která byla 
obcí jako součást veřejné komunikace obecní převzata. - (3. června 1941, 
č . 5245/37-4.) 

Jízda za účelem naučení se řízení motorového vozidla, která se koná za 
účasti a dozoru osoby, mající sice řidičský průkaz, nikoliv však oprávnění 
k vyučování jízdě motorovými vozidly, není "učební jízdou" ve smyslu 
druhé věty odst. 1 § 12 zák. č. 81/1 935 Sb. - (19. června 1941, č. 156/40-2.) 

K odůvodněni zamítnutí žádosti za povolení odkladného účinku stíž
nosti na rozhodnutí vydané v trestní věci správní nestačí pouze uvésti, 
že je ve veřejném zájmu, aby uložený trest byl urychleně vykonán. -
(27. června 1941, č. 676/40-2.) 

Výstraha podle § 139, odst. 2, písm. b) živn. ř., k jejímuž udělení jsou 
živnostenské úřady oprávněny na základě § 141 živn. ř. , není trestem a 
nevztahuje se proto na ni amnestie podle usnesení vlády z 25. listopadu 
1938, týkající se trestního řízení správního (policejního). - (4. září 1941, 
č. 756/39-2.) 

VIII. Řízení správní a řízení před nejvyšším správním soudem. 

O odvolání proti opatření okresního hejtmana, pověřeného vedením 
správy okresu podle § 98 org. zák. č . 125/1927 Sb., znamenajícímu nové, 
v okresním rozpočtu neuvedené vydání, je povolán rozhodovati zemský 
výbor a nikoliv zemský úřad. - (7. května 1941, č. 2332/39-2.) 

Není vadou řízení, nechá-li politický úřad svědka vyslechnouti obecním 
úřadem. - Nebyl-li svědek ve smyslu § 57, odst. 1 spr. ř. Č . 8/1928 Sb. 
poučen a napomenut, nezakládá tento nedostatek ještě sám o sobě pod
statnou vadu řízení a nečiní svědeckou výpověď nevěrohodnou . - Pobyt 
navrženého svědka na území Německé říše mimo Protektorát Cechy a 
Morava nemůže býti sám o sobě dostatečným důvodem k odepření jeho 
výslechu. - (19. května 1941, č . 2590/39-2.) 

Správní řád č. 8/1928 Sb. nemá předpisu, podle něhož by tam, kde úřad 
dává svědecké výslechy prováděti úřady dožádanými, mohly se tyto vý
slechy díti jen v přítomnosti stran sporu. - (19. září 1941, č . 4939/37-6.) 

Ustanovení § 80, odst. 2 spr. řádu nelze dovolávati se tam, kde odvolání 
v důsedku toho, že v něm nejsou navrženy potřebné důkazy (§ 19, odst. 2. 
spr. ř.), se vůbec nehodí k věcnému prozkoumání. - (7. května 1941, 
Č. 2581/39-2.) 

V řízení o udělení souhlasu pro vydražitele k nabytí nemovitosti v exe
kuci podle §§ 1 a 4 vl. nař . 313/1938 Sb. nepřísluší dosavadnímu vlast
níku nemovitostí, které byly vydraženy, postavení strany. - (7. května 
1941, č. 353/40-3 .) 

Z § 48, odst. 3 správ. řádu č . 8/1928 neplyne právo stran na slyšení 
o právním názoru, projeveném odbornou instituci v řízení správním. -
(3. září 1941, č. 1154/39-3.) 

Shledá-li úřad, rozhodující v II. stolici o schválení živnostenské provo
zovny, že znalecký důkaz položené odborné otázce dostatečně jasné odpo
vědi nepodává, nemůže na místo odborného posudku, podaného znalci 
v řízení před 1. stolicí, položiti svůj vlastní posudek, nebo bez dalšího ' 
(bez účasti stran) nahraditi posudek ten znaleckým posudkem jiným. -
(25. záři 1941, č: 435/39-4.) 
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Pro rozpuštění ústředního zastupitelstva hl. města Prahy (opatření 
zemského úřadu z 24. 2. 1939, č . j. 308/29-1 a 17. 4. 1939, č. j. 1281/39-2) , 
rozhoduje o stížnostech do výměrů magistrátu ve věcech stavebních 
v druhé a poslední stolici zemský úřad. - (9 . dubna 1941, č. 2296/39-2.) 

O výkonu rozhodnutí správního úřadu, z něhož straně může vzejíti ne 
uhraditelná újma (§ 17 zák. o nss-ě č. 164/1937 Sb.), nelze mluviti tam, kde 
řádný soud použije onoho rozhodnutí jako rozhodnutí o pre.iudicielní 
otázce pro svůj vlastní rozsudek. - (15. dubna 1941, č. 3939/38-5.) 

Výnos ministerstva šiwlství a n árodní osvěty, jímž byla sohválena 
učebnice pro obchodní školy, není "rozhodnutím neb opatřením" podle 
§ 2 zák. o nss-ě. Takovou povahu nemá ani výnos, jímž se toto schválení 
zrušuje. - (25. března 1941, č. 2396/39-3.) 

Správní řád Č. 8/1928 Sb. se nevztahuje na říztní před meziministerskou 
komisí pro ' likvidaci válečných škod, zřízenou při ministerstvu vnitra po
dle § 4 vlád. nař-. Č. 106/1931 Sb. Použila-Ii komise této normy při vyřizo
vání žádosti za obnovu řízeni, je její rozhodnutí stiženo nezákonností, ke 
které nejvyšší správní soud přihlíží i bez námitek strany, ~ (9. května 
1941, Č. 744/39-2.) 

Ministerstvo financí není příslušné rozhodovati o vrácení srážek soudci 
v. v., provedených podle § 4 vl. nař. Č. 252/1933 Sb. - Ministerstvo financí 
je příslušno k věcnému rozhodování o vrácení srážek soudci v. v . podle 
§ 7 vlád. nař . Č. 252/1933 Sb. - (5. června 1941, č . 2151/40-5.) 

Nejvyšší správní soud, zkoumaje za účinnosti naÍ'Ízení říšského protek
tora v Čechách a na Moravě ze dne 12. prosince 1940 (Věstník nařízení 
říšského protektora v Čechách a na Moravě, str. 604) platnost vládního 
nařízení, vydaného podle čl. II, odst. 1 úst. zák. zmocňovacího Č. 330/1938 
Sb., nemůže zkoumati jeho platnost po věcné stránce (in concreto vl. nař . 
Č. 379/1938 Sb. ve věci odbytného. - (17. dubna 1941, Č. 2558/39-2.) 

V řízení před nejvyšším správním soudem nejsou přípustny podle § 5 
zák. Č . 164/1937 Sb. takové námitky, které strana neuplatnila v řízení 
správním z důvodu, že v řízení tom zaujala opačnou procesní posici . -
(4. července 1941, Č. 162/39-2.) 

Pouhé nezachování určitého formálního předpisu samo o sobě nemůže 
strana, pokud by nešlo o zmatečnost, uplatňovati před nejvyšším správ
ním soudem jako porušení svého subjetivního práva podle § 2 zák. o nej 
vyšším správním soudě. - (9. června 1941, Č. 4569/38-4.) 

Prohlášení ministerstva veřejných prací jménem správy Protektorátu 
Čechy a Morava podle vl. nař. Č. 281/1938 Sb., že nemá zájem na splnění 
kupní smlouvy sjednané bývalou státní správou, není rozhodnutím nebo 
opatřením ve smyslu § 2 zák. o nejv. správ. soudě. - (5. května 1941, 
Č. 22/40-2.) 

IX. Veřejní zaměstnanci. 

Věcné rozhodování o započtení předchozí služby pro výměru výsluž
ného podle min. nař. Č. 20/1914 ř. z., přísluší úřadu povolanému k vymě
ření výslužného i v případě, bylo-li současně žádáno za prominutí zmeš
kání přihlašovací lhůty ve smyslu čl. 1, § 2, odst. 1, bod 7 cit. nař. -
(17. dubna 1941, Č. 1076/39-4.) 

'Pragmatikální protektorátní úředník nemá podle § 42 odst. 1 služ. prag. 
Č. 15/1914 ř. z. právního nároku, aby mohl čas nástupu své výroční do
volené na zotavenou určiti podle své vůle nebo podle své potřeby závislé 
na služebních poměreoh. - Nárok na výroční dovolenou pro zotavenou 
podle § 42 služ. pragm. přísluší pragmatikálnímu protektorátnímu úřed-
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níku pouze potud, pokud vykonává činnou službu, nikoliv však v přípa
dě, byl-li dán na dovolenou s čekatelným (§ 73 služ. pragm.). - (9'. dubna 
1941, č . 1248/39-5.) . ' 

Nárok na zvláštní služební přídavek pro soudce, povolený podle oddílu 
1 Č. 5 usnesení vlády ze dne 16. ledna 1931 soudci ustanovenému na syste
misovaném místě u krajského soudu na Slovensku, který, byv dán slo
venskou vládou k disposici, byl ustanoven na systemisovaném služebním 
místě u krajského soudu v Cechách nebo na Moravě, zaniká podle oddílu 
V. cit. vládního usnesení bez ohledu na to, zda byl soudce dán k disposici 
proti své vůli. - (25. dubna 1941, č. 1168/40-3.) 

Na udělení výhody přípočtu služebních let ve smyslu § 7, odst. 3 zák. 
č . 153/1923 Sb. o úpravě některých služebních poměrů četnictva není 
právního nároku. - 15. října 1941, č. 1700/39-4.) 

Ustanovení §.28 vl. nář. Č. 380/1938 Sb. postihuje krácení odpočivných 
pozitků i těch zaměstnanců obecních, kteří odešli dobrovolně do výslužby 
podle zák. Č. 286/1924 Sb. - (20. března 1941, Č. 2744/39-3.) 

Za účinnosti ústavního zmocňovacího zákona Č. 330/1938 Sb. nemuze 
soudce na podkladě § 32 zák. Č. 267/1937 Sb. uplatňovati z titulu neplat
nosti vl. nař. Č. 252/1933 Sb. nárok na vrácení srážek provedených v roce 
1934 podle § 7 cit. vl. nař. Č. 252/1933 Sb. - (5. června 1941, Č. 2151/40-5.) 

Ustanovení vl. nař. 273/37 Sb. o možnosti zápočtu soukromé služby pro 
výměru odpočivných požitkLl na základě převedení prémiové reservy ne
vztahuje se na právní poměry vzniklé před rokem 1929. - (30. června 
1941, Č. 2082/40-3.) 

Bylo-li za účinnosti zák. Č. 443/1919 Sb. při obsazování místa obecního 
tajemníká požadováno absolvování střední školy, nelze při ekviparaci 
s hlediska § 212, odst. 1 P. Z. přihlížeti k tomu, že pozdějším sloučením 
obce s jinou obcí vzrostl počet obyvatel nad 3000 a že v důsledku toho 
podle prováděcích předpisů býv. zem. správního výboru pro Čechy k zák. 
Č. 35/1908 Č. z. z. ve znění zák. Č. 443/1919 Sb., uveřejněným v částce XV. 
zemského zákoníka z r. 1920, bylo služné takového úředníka upraveno 
podle § 19 zák. Č. 443/1919 Sb. bez průkazu předběžného vzdělání, přede
psaného v § 3 tohoto zákona pro úředníka · služby konceptní v obcích 
s nejméně 3000 obyvateli. - (2. října 1941, Č. 2225/39-2.) 

Disciplinární nález o propuštění obecního úředníka bez nároku na vý
služné nebrání uplar1:nění nároku na vydání převodní částky podle §§ 114 
a násl. pensijního zákona Č. 26/1929 Sb. - (1. července 1941, Č. 2639/39-4.) 

X. Mimořádná opatření hospodářská. 

Živnostenský úřad, rozhoduje podle § 2 vl. nař. Č. 265/38 Sb. o tom, 
má-li opověď živnosti býti vzata na vědomí, zkoumá, není-li námitek 
s hlediska mimořádných hospodářských poměrů, vyvolaných skutečnost
mi tam uvedenými, nikoliv však s hlediska mimořádných hospodářských 
poměrů vyvolaných skutečnostmi jinými. - (31. března 1941, Č. 2294/39-2.) 

Živnosti ohlášené před 1. březnem 1938, s jichž provozem bylo před 
tímto dnem v souhlasu se živnostenskoprávními předpisy skutečně zapo
čato, jsou z přezkoumání jak podle vlád. nař. Č. 265/1938 Sb., tak podle 
vlád. nař. Č. 263/1939 Sb. vyloučeny. - (18. září 1941, Č. 2720/39-4.) 

Okolnost, že stavba (silnice) byla projektována, projekt schválen a za
dán před účinností Opatř. Stálého výboru Č. 291/1938 Sb., nebrání tomu, 
aby na ni bylo použito ustanovení (§ 4) tohoto Opatření. - Okresní úřad , 
rozhoduje podle odst. 2, § 4 cit. Opatření o návrhu na udělení oprávnění 
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k užívání vyvlastnění nemovitostí ve smyslu odst. 1 téhož paragrafu, 
zkoumá toliko skutečnost, zda po'tvrzení podle odst. 3 výdáno bylo, ne
může však vydané již potvrzení přezkoumávati po stránce jeho zákoni
tosti; totéž platí o úřadu zemském jako odvolacím. - (6. června 1941, 
č. 2197/39-3.) 

Za platnosti vl. nař. Č. 116/35 Sb. nelze na nedovolené rozšiřování hlav
ní činnosti 'výdělkových a hospodářských společenstev (družstev) na oso
by, které nejsou jejich člp.ny, užíti trestních ustanovení hlavy VIII. ŽiVIl. 
řádu . - (26. května 1941, Č. 5464/38-4.) 
. Rízení podle § 1 vl. nař. Č. 162/1935 Sb. o dočasných omezeních v ně

kterých odvětvích podnikání podléhají sklady továrních živností i ten
krat, když se v nich prodává zboží jen ve velkém. - Za textilní zboží ve 
smyslu § 1 vlád. nař. Č . 16211935 Sb., o dočasných omezeních v některých 
odvětvích podnikání je pokládati takové, které se vyrábí na tkalcovských 
stavech, mykacích strojích a strojích pletacích. - (2. května 1941, 
Č. 2932/38-4.) 

B. Ve věcech finančních . 
. J. Daně přímé. 

Odbytné, vyplacené poplatníku zaměstnavatelem z důvodu zrušení jeho 
podniku, na něž měl podle kolekt ivní smlouvy, platné pro jeho služební 
poměr, právní nárok, byť i v neurčité výši, je daní podrobeným důcho
dem podle § 7 odst. 1 zák. o př. daních. - (5. června 1941, Č. 1460/39-3.) 
Při řešení otázky, zda odměna poplatníkovi poskytnutá, je dani podro

beným důchodem podle § 7 zák. o př. d., není daňová, resp. odvolací ko
mise vázána náhledem nebo rozhodnutím jiných úřadů. - iNení zákon
ného ustanovení, které by úřadu bránilo, aby při řešení právní otázky 
při ukládání daně na různá berní léta použil různého odůvodnění, i aby, 
zrušil-li nss. rozhodnutí úřadu pro nezákonnost, úřad zamítl znovu odvo
lání z jiného právního důvodu, než který byl uveden ve zrušeném roz
hodnutí. - Za mimořádný dar podle § 7 odst. 2 zák. o př. d. Č. 76/1927 
i Č. 226/1936 jest uznati každé takové bezplatné věnování, na které neměl 
příjemce žalovatelný právní nárok a které bylo příjemci poskytnuto 
z důvodů nějakých mimořádných poměrů jako něco, s čím nemohl pře
dem ani pravděpodobně počítati jako se svým příjmem . - Z okolnosti, 
že mezinárodní smíšené rozhodčí soudy podle mírových smluv (č. 217/1921 
a 102/1922 Sb.) byly přechodnými a dočasnými institucemi, neplyne, že 
odměna za funkce u těchto soudů byla vyplacena za mimořádných po
měrů s hlediska § 7 odst. 2 zák. o přímých daních. - (9. června 1941, 
č. 1558/39- 2.) 

Základ daně důchodové stanoví se podle jednotlivých příjmových pra
menů, uvedených v §§ 8- 13 zák. o př. d.; přesahují-li u některého z těch
to pramenů výdaje podle zákona odečitatelné výši hrubého příjmu, dluž
no vybývající schodek jako ztrátu odečísti od důchodu z ostatních příjmo
vých pramenů. - Prováděcí nařízení č. 15/1937 Sb. k § 9 odst. 1 zák. o př . 
d. není ve shodě se zákonem, pokud v odst. 10 stanoví: "Pokud převyšují 
vydání v zásadě odčitatelná a v odst. 7 'Pod lit. a) až c) a f) ustanovení 
k § 9 odst. 1 uvedená vyšetřenou užitkovou hodnotu domu vlastníkem 
nebo jeho rodinou obývaného nebo jiným zdarma přenechaného, . nelze 
jich od důchodu odečísti." - (4. července 1941, Č . 2018/39-2.) 
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Odměna advokátovi za právní zastupování akciové společnosti jako 
strany žalující, záležející v jeho účasti určiiým podílem na částkách spo
rem vydobytých, nejméně však ve smluvené roční částce, není příjmem 
ze služebního poměru ve smyslu § 15, č. 1, písm. d) (zák. o př. daních) . -
(29. února 1941, č. 1594/39-3.) 
Částky, které poplatník podle ' notářského spisu se zavázal vedle mě

síčních alimentů zaplatiti rozloučené· manželce na krytí výloh, spojených 
s opatřením a úpravou nového by tu a na úhradu činže za první čtvrtletí, 
nelze povawvati za trvalé břemeno ve smyslu § 15 Č. 2. zák. o př. daních. 
Pojistné, placené poplatníkem za životní pojištění, jímž se jeho rozlou
čené manželce zajišťuje určité kapitálové plnění, které jí připadne po 
jeho smrti, po případě po dožití určitého věku, nemá povahu plnění 
alimeniačních povinností. - (13 . června 1941, Č. 2277/39-2.) . 

Při výpočtu služebních požitků za účelem provedení srážky daně 
důchodové podle § 36 zák. o př . d. jest plátce povinen z nich vy}oučiti 
náhradu služebních výdajů podle § 11 odst. 2 cit. zák. ; naproti tomu 
není oprávněn z nich vyloučiti jiné srážkové položky, uvedené v § 15, než 
paušál, stanovený pod Č. 1 písm. dl. - (lS. dubna 1941, Č . 2054/39-2.) 

Ustanovení §§ 256 a 256a) zák. o př. d. ve znění zák. Č. 226/1936 Sb. 
nevylučují, aby úřad vyměřil dodatek k dani podle § 277 téhož zákona. -
Plnění, jímž nájemník podle závazku v nájemní smlouvě nahrazuje pro
najimateli určitou škodu na nájemném objektu jím způsobenou, nelze bf;'!z 
dalšího posuzovati jako příjem z pronájmu budovy podle § 9 zák. o př. d. 
(30. června 1941, Č. 433i39-3.) . 

U podniku veřejné obchodní společnosti je podmínkou odpočitatelnosti 
odpisu na nemovitostech podle § 15 Č. 1 písm. b) v souvislosti s § 55 odst. 
1 zák. o př. d., aby dotčené nemovitosti byly jměním veřejné obchodní 
společnosti. - Ve smyslu ustanovení § 15 Č. 1 písm. b) a § 55 odst. 1 zák. 
o př. d. dlužno otázku, zda investice, provedené na nemovitostech, staly 
se vlastnictvím poplatníkovým, posuzovati jedině s hlediska obč . práva. 
(26. května 1941, č . 275/39- 3.) 

Náklad na zakoupení nového počítacího stroje pro advokMní kancelář 
je výdajem investičním, neodpočitatelným podle § 17 Č . 1 a § 55 odst. 1 
zák. o př. d. - Úroky z palmární pohledávky advokátovy patří do zákla
du všeobecné daně výdělkové, i když palmární pohledávka byla hypote
kárně zajištěna . - (20. června 1941, Č. 1569/39-2.) 

Do základu minimální všeobecné daně výdělkové podle § 57 odst. 7 zák. 
o př. d. patří i hodnota zás'ob zboží a pohledávky, pokud mají povahu 
kapitálu trvale na zisk v podniku uloženého. - Není v rozporu se záko
nem ustanovení prov. nař. Č. 15/1937, pokud prohlašuje v odst. 1 k § 57 
odst. 7. zák. o př. d ., že pojem kapitálu v podniku trvale na zisk uloženého 
je posuzovati podle skutkových okolností každého jednotlivého případu, 
a také zákonu neodporuje, pokud dále v odd. A uvádí, že u poplatníků, 
vedoucích řádné obchodní knihy, budou to zpravidla částky jmění, obsa
žené v aktivech bilance, kterou jsou určeny k tomu, aby se jich v podniku 
trvale užívalo k pravidelnému docilování provozovacích výtěžků, a které 
se tu příkladem uvádějí. - (9. září 1941, Č. 2016/39-6.) 

Výhoda snížení všeobecné daně výdělkové podle § 57 odst. 6 zák. o př. 
d. je závislá na splnění dvou podmínek, a to jednak na tom, že kapitál 
podstatně nespoIupůsobící na dosažení výtěžku podniku, jednak na tom, 
že výtěžek jest podmíněn osobní činnos,tí poplatníkovou tou měrou, že 
trvalé prov'ozování podnikl! není možné bez součinnosti poplatníkovy. -
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Úsudek úřadu, zda kapitál pn lékařské praxipoplatriíkově spolupusobí 
ve smyslu § 57 odst. 6 zák. o př. d. či nikoli, může n: s . soud přezkoumati 
jediné s hlediska § 6 odst. 2 zák. o nss. - (4. září 1941, č . 1691/39-2.) 

Pro snížení řádných odpisů podle § 22 odst. 6 zák. o stabilisačníoh 
bilancích ve znění zák. Č. 34/1936 nelze částku, rovnající se 1010 přebytku, 
povstalého při novém ocenění podle § 4 odst. 1, počítati z přebytku, 
povstalého při novém ocenění oněch majetkových předmětů, u nichž 
odpis v rozhodném roce vůbec nebyl proveden. - (26. května 1941, čís. 
1553/39-4.) 

Pro zjištění, převyšoval-li základ pro zdanění v roce 1936 dosažený 
o více než čtvrtinu průměr tří let 1933, 1934 a 1935, je podle odst. 5 
čl. 1 části druhé zák. Č. 226/1936 Sb. rozhodný základ, Zldaněný na berní 
rok 1936, i tehdy, když základ, který přichází v úvahu pro zdanění na 
berní rok 1937, je v důsledku použití ustanov,ení druhé věty čl. 4 téže 
části cit. zákona vyšší. - (5. září 1941, Č. 2763/39-2.) 

Spisovatelská a redakční činnost universitního profesora, provozovaná 
po delší dobu, byť i jen příležitostně a nepravidelně, podléhá zásadně 
všeobecné dani výdělkové. - Všeobecné dani výdělkové podléhá podle 
§ 46 odst. 1 zák. o př. d. jako zaměstnání, směřující k dosažení zisku 
každá činnosti trvalejšího rázu, při níž možnost docílení zisku není a 
priori vyloučena, byť i činnost ta byla provozována bez podnikatelského 
risika. - (4. června 1941, Č. 472/39-2.) 
Skutečnost, že z výtěžku podniku, dosaženého za část kalendářního 

roku 1937, se nevyměřuje všeobecná dáň výdělková na berní rok 1938 
podle čl. 1 odst. 3 části druhé zák. o př . d. č. 226/1936, nemění nic na 
zásadní povinnosti tohoto výtěžku k mimořádné dani ze zisků, založené 
v § 8 zák. Č. 247/1937, - (8. května 1941, Č. 1174/39-2.) 

Jestliže poplatník, jemuž by'la uložena všeobecná daň výdělková na 
roky 1936 a 1937 z určitého podniku, přestal v roce 1937 provozovati 
tento podnik, zlikvidovav jej, jde o zánik daňové povinnosti co do tohoto 
podniku s hlediska čl. 1 odst. 3 části druhé zák. Č. 226/1936 Sb., i když 
poplatník v roce 1937 zača1 provozovati podnik téhož druhu. - (25, dubna 
1941, Č. 655/40-2.) 

Zákon o př. d. poskytuje v § 57 odst. 6 výhodu snížení všeobecné daně 
výdělkové nejen poplatní.kům, vykonávajícím svobodná povolání, ale též 
poplatníkům, provozujícím živnostenská zaměstnání - ovšem, jsou-li tu 
splněny obě podmínky v tomto předpisu stanovené, t. j., že kapitál pod
statně nespolupůsobí na dosažení výtěžku podniku a že výtěžek jest pod
míněn osobní činností poplatníkovou tou měrou, že trvalé provozování 
podniku není možné bez činnosti poplatníkovy. - (25. dubna 1941, čís. 
1430/29-2.) . 

Za omluvný důvod zmeškané lhůty k přiznání podle § 309 odst. 4 zák. 
o př. d. ve znění zák. Č. 226/1936 nelze uznati chorobu poplatníkovu, když 
omluva nebyla přednesena před uplynutím lhůty k podání přiznání stra
ně prodloužené, ač poplatník mohl podati jednoduchou žádost za pro
dloužení lhůty. - (26. května 1941, Č . 604/39-2.) 

Režijní položka, zaúčtovaná co skutečná platba k tíži provozovacího 
výsledku obchodního roku pro zdanění rozhodného, je výdajovou polož
kou, odpočitatelnou při zvláštní dani výdelkové, když se týká časově a 
hospodářsky tohoto rozhodného obchodního období nebo se sice po uve
dené stránce vztahuje na předchozí obchodní roky, avšak povinnost k je-
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jímu zaplacení vznikla teprve v roce pro zdanění rozhodném. - Příspě
vek, odváděný spořitelnou podle § 11 odst. 1 zák č. 238/1924, resp. 
č . 56/1932 o zřízení Všeobecného fondu peněžních ústavů do tohoto fondu 
z úroků hotově vYP'lacených anebo k dobru připsaných, či jinak zúčtova
ných za JI. pololetí roku pro zdanění rozhodného, není spořitelna povinna 
vyjádřiti v účetní uzávěrce tohoto roku z důvodu, že položka ta jí byla 
jak co do své existence, tak co do výše známa nejpozději v den schválení 
uvedené účetní závěrky. - (20. června 1941, č. 1079/39-4.) 
Řešení otázky, zda společenstvo podle jím předložených stanov je po

suzovati jako zvýhodněné ve smyslu § 75 zák . o př . d ., nevyžaduje -
jakožto řešení otázky právní - , . aby úřad II. stolice prováděl, pokud se 
týče dal provésti doplňovací nebo vytýkací řízení ve smyslu §§ 310, 312 a 
324 téhož zákona. - Družstvo, jehož účelem podle stanov jest provozo
vání živností stavebních za součinnosti oprávěnýoh živnostníků v rozsahu 
pro živnost stavitelskou stanoveném a které při provádění této činnosti 
používá k pracím, uvedeným v § 2 zák. č . 193/1893 ř. z. , živnostníků, kteří 
nejsou členy družstva, nepožívá výhody berní sazby podle § 83 odst. 2. 
zák. o př. ď. - (11 . června 1941, č . 1693/39-2.) • 

Za plat společenských orgánů, započitatelný do základu daně podle 
§ 78 písm. i) zák. o př. d. ve znění zák č. 226/1936, nepokládá se náhrada 
hotových výloh, jež č'lenové společenských orgánů měli výhradně v zájmu 
provozu podniku, což musí' býti poplatným podnikem prokázáno. - Usta
novení odst. 2 prov. nař. č. 15/37 k § 78 písm. i) zák. o př. d., v němž se 
stanoví pojem platů společenských orgánů, započitatelných do základu 
daně, pokud uvádí, že se nepatří přímé náhrady hotových výloh řádně 
prokázaných, je ve shodě se zákonem. - Ustanovení odst. 2 prov. nař. 
č. 15/37 Sb. k § 78 písm. e) zák. o př. d., přiznávající odpočitatelnost pří
dělům do pensijních fondů, i když nejde o samostatné právnické osoby, 
nezakládá právní ná'rok. - (ll. června 1941, č . 808/39-4.) 

Pro přiznání výhod berní sazby podle § 83 odst. 2 ve spojení s § 75 
zák. o př. d. výdělkovému družstvu při vyměření zvláštní daně výdělkové 
je podmínkou, že činnost společenstva, řídícího se zásadou svépomoci, 
jest omezena na jeho členy jednak podle stanov - platných v době pro 
zdanění rozhodné -, jednak ve skutečnosti, a to ve všech směrech, pokud 
nejde o výjimky, uvedené v odst. 3 § 75. - Ustanovení § 3 vlád. nař. 
č . 169/1933 Sb. stanoví další výjimku ve smyslu § 75 odst. 3 zák. o př. d., 
podle které není na závadu použíti daňové výhody podle § 75 a § 83 
odst. 2 zák. o př. d ., že společenstvo při provádění statutární činnosti 
vstupuje v obchodní styk s nečleny. - (3. června 1941, č . 1313/39-3.) 

Pro dočasné osvobození budovy od daně domovní podle § 37 zák. čís . 
65/1936 jest při řešení otázky, zda místnost, náležející k určitému bytu, 
je s hlediska § 136 odst. 3 zák. o př. d. špíží jakožto místností neobytnou, 
či světlou komorou jako místností obytnou, rozhodný konkretní stavební 
stav. 
Skutečnost, že místností (halou), která je součástí bytu jako stavebně 

uzavřeného celku, procházejí také jiné osoby než obyvatelé bytu, nevy
lučuje samo o sobě povahu této místnosti jako obytné, je-li tato místnost 
- podle nesporného stavebního zařízení - objektivně způsobilá k obý
vání. .,... (16. dubna 1941, č. 773/39-2.) 

Budovy veřejných iněstských lázní; které obec Brno - plníc svojí pů
sobnost, vymezenou zákonem Č . 56/1905 mor. z. z. - zřídila, je pov·až·ovati 
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za budovy, sloužící účelům veřejné správy ve smyslu §' 127 ' Č . 1 zák. 
o př. daních. - (20. června 1941, Č. 487/39-2.) 

Do podlahových ploch místností, věnovaných obchodním nebo živnos
tenským účelům, které podle § 136 odst. 2 zák. o př . d . započítati je do 
úhrnu podlahových ploch, z nichž je vypočísti dvě třetiny, připadající na 
malé byty a malé provozovny, patří nejen podlahové plochy obytných, 
resp. t. zv. otevřených místností, uvedených příkladmo v § 161 odst. 2 
písm. p) cit. zák., nýbrž i jiných obchodním a živnostenským účelům vě
novaných místností.·- Otá::ka, které místnosti je vzíti při výpočtu po
měru podlahových ploch ve smyslu § 136 odst. 2 zák. o př . d., jest otázkou 
právní, kterou si finanční úřad řeší sám a není vázán názorem jiného 
úhidu, tudíž ani úřadu stavebního. - (23. května 1941, č. 1153/39-3.) 

Rentové dani podle § 172 odst. 1 zák. o př. d. j'30U podrobeny úroky 
placené manželem druhému manželu ze zápůjčky, i když o ní nebyl 
sepsán notářský spis. - Břemenem, odpočitatelným při dani rentové po
dle § 178 odst. 2 č. 1 zák. o př. d.,se rozumí takové břímě, které záleží 
v tom, že příjemce požitků musí se své strany něco splniti z důvodu, 
že požitky bere, a které v důsledku toho zaniká, jakmile zap.iklo právo 
požitky pobírati. - (1. září 1941, Č. 855/40-2.) 

Požitek, prynoucí z pronájmu vodostavební části hydro centrály, podlé
há rentové dani podle § 172 zák. o př . d., jakožto požitek, který není, po 
zákonu přímo. stižen dani pozemkovou. - (23 . června 1941, Č. 116/40-2.) 

Pense, přiznaná zaměstnanci v uznání vykonaných služeb, avšak dob
rovolně, na kterou příjemci ze služebního poměru nepřísluší právní n árok, 
nen.í vyňata z povinnosti k .rentové dani podle § 172 odst. 2 č. 5 zák. 
o př. d. - (21. června 1941, Č. 1304/39-3.) 
Příjem z propachtování jeskyň pod povrchem pozemku ·není ze zákona 

přímo stižen pozemkovou daní a podléhá , tedy dani rentové podle § 172 
odst. 1 zák. o př. d. ve znění zák. Č . 226/1936. - Pobírá~li propachtovatel 
jeskyň ,paahtovné určitou procentní částí hrubého příjmu ze v'stupn.ého, 
nezkrácené o zvláštní daň výdělkovou, jíž zásadně podléhá pachtující 
akcíová společnost, nejde o požitky touto' daní přímo ze zákona postižené 
ve smyslu § 172 odst. 1 zák. o př. daních. - (16. května 1941, Č . 436/39-2.) 
, úroky, vyplacené pokladnou okresu z pohledávky za stavbu okresního 

domu, nejsou podrobeny ,srážce rentové podle § 180 zák. o př. g. ' 
(3. června 1941, Č . 1719/39-3.) 

Ustanovení čl. VIII. smlouvy s Německem Č. 118/1923 Sb. o zamezení 
dvojího zdanění v oboru přímých daní, nevztahuje se na veškeré požitky.
zdaněné u pramene, bez zřetele k tomu. jde-li o výtěžky z kapitálu; či 
jinaké požitky. - (8 . května 1941, č . 610/39-3.) 

Ustanovení § 256 odst. 6 věty 1 zák. o př. d. ve znění zák. Č. 226/36 Sb ,. 
upravující příslušnost úřadu k rozhodování podle odst. 5 cit. §, platí jako 
ustanovení povahy procesně-právní i pro věci přímých daní za léta 1935 
a dřívější. - (28. května 1941, č. 2529/39-2.) 

Plná moc daňová (§ 263 zák. o př. d.), třeba všeobecná, předložená 
jen v trestním řízení daňovém, neplatí bez dalšího i pro daňové ř'ízení 
vyměřovací. - (2. května 1941, Č, 1613/39-2.) 

Byly-li majetkové předměty zcizeny po uplynutí lhůt, stanovených 
v § 7 odst. 5 zák. o př. d. ve znění zák. Č. 226/1936, jest věcí úřadu, aby 
podal důkaz. že šlo o zisk ze spekulačního obchodu. - (20. května 1941, 
Č. 1269/39-3.1 
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S hlediska § 277 odst. 3 zák. o př . d . není skutečností, umožňující úřadu 
předpis daně (dodatku k dani), jediné podání daňového přiznání, způsobi
lého býti podkladem správného vyměření daně, pokud se týče dodatku 
k dani. - V ustanovení § 277 odst. 3 zák. o př. d. se vyžaduj.e jako před
poklad počátku promlčecí doby, aby úřadu bylo umožněno přímo již daň 
(dodatek k dani) vyměřiti; nestačí tedy, dostanou-Ii se k vědomosti úřadu 
skutečnosti, které by mohly býti úřadu podnětem jen ke zjišťování pou
hých předpokladů pro eventuální vyměření daně. - (1. září 1941, čís. 
852/40-2.) 

Podíl poplatníkovy manželky jakožto společnice veřejné obchodní spo
lečnosti na čistém zisku společnosti, který jí byl připsán k dobru v kni
hách společnosti, podléhá u poplatníka dani duchodové bez ohledu na to, 

·že nebyl manželce 'Skutečně vyplacen , nýbrž bylo ho se souhlasem jejím 
a druhého společníka použito ve prospěch věřitelky společnosti na místo 
uspokojení úrokové pohledávky ze zápujčky společnosti poskytnuté. -
(20. května 1941, č. 1476/39-2.) 

Proti výměru úřadu podle § 333 odst. 3 zák. o př. d ., sdělujícímu poplat
níkovi výsledek řízení, provedeného k odstranění vad řízení odvoláním 
uplatněných, není přípustné odvolání samostatné, nýbrž toliko jako do
datek k puvodně podanému odvolání, o němž druhá stolice ro~hoduje 
současně s puvodním odvoláním. - Odvolací komise .daňová muže věc 
posuzovati úplně samostatně oproti daňové komisi jak po stránce právní 
tak i skutkové. - Jestliže poplatník na výzvu úřadu nepředložil bez 
omluvy doklady o svých t'vrzeních, jimiž vyvracel výtky dekretu stran 
krytí životních nákladu, stihly jej následky zmeškání podle § 325 odst. 1 
zák. o př . d. a úřad byl oprávněn použíti globálního odhadu celkového 
duchodu ve smyslu § 327 odst. 5 téhož zákona na podkladě vnějších zná
mek, uvedených v dotčené výzvě. - (20. května 1941, č. 426/39-2.) 

Ustanovení § 257 zák. o př . d. Č. 76/1927 'Sb., platí také pro doručování 
nálezu o pořádkových pokutáoh podle § 201 téhož zák. - (29. dubna 1941, 
č. 1451/39-4.) 
Uřad, rozhoduje o žádosti za přiznání nahrazovacích . úroku, je povinen 

otázku, zda určité částky přímých daní mohly býti vráceny hotově v den, 
kdy byl poplatník o konečném předpisu daně zpraven, řešiti toliko podle 
právního a skutkového stavu, jaký tu byl v den doručení konečného 
daňového předpisu . - Pro výpočet nahrazovacích úroku podle § 293 
odst. 1 zák. o př. d. Č . 76/1927 Sb., ne!lze při zjištění předplatku poplatníka 
na přímých daních s přirážkami ke dni doručení koneČného předpisu 
daně s přirážkami hleděti i k platbě poplatníkově, která se stala po tomto 
rozhodném dni, byť spadala do lhuty, uvedené v § 271 odst. 1 téhož zá
kona. - (29 . dubna 1941, Č . 961/39-5.) 

Otázku zániku daňové povinnosti jako duvodu pro odpis podle čl. 1 
odst. 3 části druhé zák. Č . 226/1936 Sb. dlužno řešiti pro každou daň samo
statně s hlediska oněch ustanovení zákonných, jež se týkají zániku po
vinnosti k té které dani. - (25. dubna 1941, Č. 1938/39-2.) 

Bylo-li soudním usnesením vykázaným dědicum (§ 810 obč . zák.) pře
necháno obstarávání a správa pozůstalosti podle § 145 odst. 1 nesp. pat., 
nenabyli tím dědicové požívání pozustalosti ve smyslu § 24 odst. 3 zák. 
o př. d. - (24. dubna 1941, Č . 2313/39-3.) 

O přiznání dobropisu podle § 2 vl. nař . Č . 28/1936 v oboru přímých daní 
podle zák. Č . 76/1927 rozhoduje v jediné stolici konečně berní správa. -
Pro přiznání daňového dobropisu podle § 2 vl. nař. Č. 28/1936 je směro-
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datný jediriě stav daňových povinností a konaných plateb ke dni 31. pro
since 1935; ke změnám později nastalým nelze přihlížeti. - (f3. května 
1941, Č . 653/39-9.) 

II. Daně nepřímé . 

. Používaje ustanovení § 19 odst. 4 zák. o d . z. obr. Č. 268/1923 ve znem 
zák. č. 265/1935 o stanovení daňového základu odhadem, není úřad po
vinen ve vytýkacím řízení novým dekretem sdělovati poplatníkovi, z ja:" 
kých příčin a v jakém směru nepokládá jeho vysvětlení, resp. jim před
ložené .doklady o správnosti přiznaného obratu za dostatečné; úřad může 
v takovém případě hodnotiti sám poplatníkovu odpověď na výzvu bez 
dalšího doplňovacího, resp. vytýkacího řízenÍ. - (27. června 1941, čís. 
2~71/39-3.) 

' Prodá-li výrobce radiopřístroj obchodníku-detailistovi a tento prodá 
radiopřístroj osobě třetí na splátky, patří do základu paušálu daně z obra
tu podle 3. odst. vyhlášky ministra financí Č . 122/1934 Sb. také t. zv. 
splátková přirážka, kterou obchodník-detailista účtoval třetí osobě (své
mu . odqěrateli), postoupi1-li obchodník-detailista výrobci na výrovnání 
kupní ceny též tuto splátkovou přirážku . - (8. září 1941, Č. 2691/39-6.) 
.. Koupí-li podnikatel z ciziny filmy za tím účelem, aby je v tuzemsku 
exploitoval, jde tu při takové smlouvě o dodávku práva podle § 2 Č. 2, 
.prvá věta zák. o dani z obratu Č. 268/1923 Sb. ve znění zák. Č. 265/1935 Sb. , 
při které je podle § 5 odst. 1 č. 7 cit. zák. nabyvate1 práva povinen platiti 
daň z obratu. - (27. června 1941, Č. 1609/39-3.) 

Zásoby mínerálních olejů, které měla strana dne 1. ledna 1938 jako 
spotřebitel na skladě; podléhaly dodatečnému zdanění paušalovanou daní 
z obratu podle ' čl. II. vyhl. min. fin. Č. 286/1937 Sb. - (26. června 1941, 
Č. 1961/39-2.) 

-Je-li poplatník v kontumaci podle § 218 zák. o př. d. (§ 47 zák. o tl. 
z obr. Č. 268/1923, resp. Č . 246/1926, 181/1929 a 188/1930), nemůže vznášeti 
námitky skutkové povahy proti obsahu pomůcek, Jichž úi'adem bylo po
užito, a má právo obrany jen v tom 'smyslu, že obsahem pomůcek, které 
měl úřad po ruce, není vydání trestního nálezu podloženo, a to v tom 
směru, že právní závěr úřadu nemá podkladu ve skutkových zjišťováních, 

·patrných z pomůcek, které má úřad po rUC2. - (2. května 1941, Č. 71/38-2.) 
, Výkon dramatického umělce může býti prováděn také v samostatné 
činnosti výdělečné (§§ 1 a 6 zák. o d. z obr. Č. 268/1923 Sb. ve znění zák. 
č . 265/1935 Sb.) 

Je vadou řízení, neuvedl-li úřad v rozhodnutí, z jakého důvodu posu
zoval odpočitatelnost srážkových položek při dani z obratu jak s hlediska 
ustanovení § 19 odst. '3, tak i s ,hlediska ustanovení § 17 odst. 1, věta 4. 
zák. Č. 268/1923 ve znění zák. Č. 265/1935. - (27. června 1941, Č. 4158/38-6.) 

O žádosti za odpis daně z obratu podle § 276 odst. 1 zák. o př. d. 
(§ 47 zák. o d . z obr. Č. 268/1923 ve znění zák . Č. 188/1930 a Č. 56/1932 Sb.) 
z důvodu dvojího předpisu daně rozhoduje v jediné a konečné stolici buď 
berní správa nebo zemské finanční ředitelství - podle předpokladů, sta
novených v prov. nař. Č. 15/1937 Sb. k § 232 odst. 2. odd. I. Č . 7 a odd. II. 
Č. 7. - O žádosti za odpis daně z obratu podle § 276 odst. 1 zák. o př. d. 
(§ 47 zák. o dani z obratu Č. 268/1923 ve znění zák. Č. 188/1930 a Č. 56/1932 
Sb:) Z ' důvodu zřejmé neodůvodněnosti předpisu daně rozhoduje za účin
nosti zák. Č. 226/1936 Sb. zemské finanční ředitelství v jediné a konečné 
stolici. - (4. července 1941, Č. 1534/39-3.) 
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III. Pop,Ja,tky a dávky. 

Správci konkursní podstaty přísluší osobní osvobození od vkladného 
z knihovního vkladu ve prospěch konkursní podstaty (§ 11 odst. 2 cís. 
nař . č. 279/1915 ř. z.) - (29. dubna 1941, č. 1438/39-4.) 

Ustanovení § 18 cís. nař. Č. 279/1915 ř. z. nelze užíti , byla-li před zápi
sem knihovní poznámky vnucené správy vložena toliko hypotéka kauční. 
(6. května 1941, Č. 1881/39-2.) 

Ustanovení § 18 cís. miř. Č. 279/1915 ř. z. nelze užíti, byla-li před zápi
sem kinihovní poznámky zavedení dražebního řízení vložena toliko hypo
téka kauční. - (6. května 1941, Č. 2532/39-3.) 

Paragraf 20 odst. I-I. Č. 2 písm: a) cís. nař. Č. 278/1915 ř. z. míní rčením 
"pokud nebyl vydán výrok o útratáoh" všechny phpady, ve kterých soud 
nerozhodl věcně o útratách, t. j. v nichž nevyslovil, že resp: pokud je 
ta která strana povinna nésti útraty sporu . .-.:. Pro zpoplatnění soudního 
rozhodnutí, jehož předmětem je několik spojených sporů společně, je roz
hodné ustanovení § 16 odst. 2 č. 2 věty druhé, a nikoliv věty první, jež 
se týká toliko poplatků projednacích rozepří, spojených k společnému 
projednání. - (22. dubna 1941, Č . 2728/39-2.) 

Osvobození od daně z motorových vozidel podle §§ 59 a 60 zák. 
Č. 77/1935 přísluší zásadně také v.]ečným vozům pro motorová vozidla 
zvláště zařízeným. - (13 . května 1941, Č . 844/39-3.) 

Zvýšení daně z motoro'vých vozidel podle § 63 odst. 6 zák. Č. 77/1935, 
postihuje vlastníka motorového vozidla, přes to, že mu nebyla přidělena 
evidenční značka a: základní daň zaplatila osoba k tomu nepovinná, jíž 
byla evidenční značka přidělena. - (16. května 1941, Č . 1949/39-3.) 

Všechny platby, konané na dávku z majetku a z přírůstku na majetku, 
ať byly vykonány osobou, které byla dávka jako subjektu předepsána, 
nebo osobami, rozdílnými od subjektu dávky (§§ 54 a 61 zák. o dáv. 
z maj.) , nebo konečně z určitých majetků, ručících za předepsanou dávku 
(§ 62 cit. zák.) , jest účtovati nerozdílně na tento jediný př.edpis, vydaný 
subjektu dávkovému, a nelze je účtovati odděleně podle osoby plátce 
nebo podle majetku, z něhož se platí; vz,nikne-li přeplatek na předepsané 
dávce, vyúčtuje se i s příslušnými úroky jednotně a vrátí se nebo zúčtuje 
se k dobru poplatníku, jemuž byl předpis vydán. - (24. června 1941, 
Č. 842/39-3.) 

V řízení o krácení dávky z majetku podle § 31 zák. o dáv. č. 309/1920 
nelze uplatniti námitku proti správnosti základu dávky pravoplatně ulo
žené, ani uložení dávky v tom směru z úřední moci přezkoumati, ani ne
lze použíti ustanovení k § 2 novely Č. 6/1924, týkajícího se zmenš·ení dáv
ky z přírůstku na majetku. - Povinným přírůstkem ve smyslu § 3 nov. 
Č. 6/1924 zák. o d. z maj . jest rozuměti přirůstek, který byl pravoplatně 
zjištěn v řízení, týkajícím se předpisu dávky z majetku. - (13. června 
1941, Č . 1818/39-2.) 
Přiznání konversních výloh poplatkových nepřekážejí podle § 5 věty 

2 zák. Č. 49/1907 takové výpovědní výhrady, které vzhledem ke svým sta
novám nebo obchodním či organisačním předpisům, státem schváleným 
a vyhlášeným konvertující ústav musí si vyhraditi. - (29. dubna 1941, 
Č. 548/40-4.) 

Vdovskou pensi, pomíjí-li nárok na ni opětným provdáním, jest kapi
talisovati trojnásobkem podle § 16 písm. e) pop!. zák . i tehdy, jestli podle 
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pensijního řádu vdově pro případ jejího opětného ovdovění přísluší buď 
nárok na odbytné nebo její nárok na pensi znovu obživne. - Nositeli 
pensijního pojištění, jímž přiznává § 169 odst. 6 zák. Č. 26/1929 osvobo
zení od poplatkového ekvivalentu pro movité jmění, možno rozuměti jen 
nositele pojištění právě podle tohoto zákona, t. j. Všeobecný pensijní ústav 
a ústavy náhradní (§ 103 odst. 1 cit. zákona), nikoli však zaměstnavatele, 
uvedené v § 2 odst. 1 Č. 4 zákona cit.; nerozhodno je, zda jde o pensijní 
instituci, která je samostatnou právnicKou osobou, či nikoliv. - Jmění 
pensijního f,ondu není os"obozeno od poplatkového ekvivalentu podle 
pazn. 2 písm. d) k saz. pol. 57/106 B e) popl. zák., jestliže podle pensijního 
řádu jsou předpokladem nároku na zaopatření skutečnosti, které jsou v 
podstatě předpokladem každého zaopatření zaměstnancu a jejich rodin, 
nesledují tu však účele lidumilné nebo dobročinné. - (29. dubna 1941, 
Č. 2687/39-~.) 

Poskytnutí peněžité částky rodiči dítěti není prosto daně darovací po
dle § 30 cís. nař. Č. 278/1915 ř. z. ve znění zák. Č. 337/1921 Sb. jako plnění 
zákonné povinnosti podle § 139 o. z. o., jestliže dítě zustalo po uzavření 
smlouvy ještě V naturálním zaopatření rodiču. - (22. dubna 1941, 
Č. 2770/39-3.) 

Bylo-li při prodeji bytového zařízení' písemně ujednáno, že strana ku
pující ponechává toto zařízení straně prodávající v bezplatném užívání 
prozatím dobrovolně a na odvolání, nejde o zřízení služebnosti bezplat
ného užívání podle § 5504 o. z. o., poplatné ve smyslu § 20 cís. nař . Č. 
278/1915 ve znění zák. Č. 337/1921, nýbrž o výprosu podle § 974 o. z. o. 
(22. dubna 1941, Č. 2704/39-4.) 

Ustanovení odst. 3 bodu 3 § 1 cís. nař. Č. 278/1915 ř. z. ve znění zák. 
Č. 337/1921 Sb. má na zřeteli jen darování mezi živými podle § 30 téhož 
cís. nař. - (22. dubna 1941, Č. 2525/39-2.) 

Byla-li hodnota jednotlivých akcií již od puvodu vyšší nežli hodnota 
uvedená v protokole o ustavující valné hromadě akciové společnosti ja
lwžto nominální hodnota, je společnost povinna zaplatiti ze včas neodve
dené části emisního poplatku zvýšení podle § 9 zák. Č. 54/1925 a úroky 
z prodlení podle § 12 zák. Č. 116/1921. - (16. dubna 1941, Č . 2837/39-3.) 

p oodalo-li několik osob společnou stížnost k nejvyššímu správnímu sou
du na rozhodnutí ve věci obecních dávek, předepsaných jím jako maji
telúm domu jednomu každému zvlášť samostatným platebním rozkazem, 
nelze stěžovatele pokládati za společníky v rozepři ve smyslu § 33 popl. 
zák. a nestačí proto kolkovati stížnost jednoduCihým kolkem. - (16. dubna 
1941, Č. 2551/39-4.) 

Použil-li úřad normy, která v době pro daný případ rozhodné ještě ne
platila, je rozhodnutí jeho stiženo nezákonností, k níž nejvyšší správní 
soud přihlíží i bez námitky stížnosti. - Osvobození poplatkové podle 
§ 254 odst. 1 zák. Č. 221/1924 Sb. ve znění vyhlášky Č. 189/1934 Sb. nevzta
huje se na případy, kdy právo finanční správy na poplatek vzniklo před 
1. červencem 1934. - (1. července 1941, Č. 2555/39-4.) 

IV. :Rízení správní a řízení před nejvyšším správním soudem. 

Sníží-li úřad na odvolání daňový základ, je povinen uvésti ve svém 
rozhodnutí výši tohoto základu a nestačí uvésti jen částku daně, která se 
v dusledku nově upraveného základu odpisuje. - (23. května 1941, 
Č. 2436/39-2.) 

• 

• 
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Zrušil-li nejvyšší správní soud pro vadnost řízení rozhodnutí úřadu , 
jímž bylo odvolání poplatníkovo zamitnuto z důvo(jů věcných, není úřadu 
zabráněno, aby v novém rozhodnutí zamítl odvolání jako neoduvodněné 
podle § 330 odst. 11 zák . o př. daních .. - Duvody odvolání (§ 330 odst. 11 
zák. o př. d.) musí býti provedeny (konkretisovány) po stránce právní a 
skutkové; nestačí tedy pouhý poukaz na právní normu, o kterou odvo
latel svůj nárok opírá, nýbrž třeba uvésti skutečnosti, z nichž lze aspoň 
přibližně usouditi, zda zákonné předpoklady uplatňovaného nároku mo
hou býti u odvolatele vůbec splněny a z nichž by úřad seznal, ' v jakém 
směru má konati šetření. - (20. května 1941, č . 1532/39-3.) 
Nevyhovění výzvě, aby poplatník prokázal tvrzený služební poměr 

svých zletilých synů k jeho podniku, zakládá pro něho následky zmeškání 
pro stanovení skutkové podstaty, resp. pro stanoveni předpokladu pro 
řešení právní otázky existence služebního poměru směrodatných. - Po
minutí kontumačních následků podle § 325 odst. 3 prvé věty zák. o př. d .. 
z důvodu další dodatečné účasti poplatníkovy na jednání nemuže se tý
kati oné skutkové otázky, které se další jednání již netýkalo. - Uřad je 
povinen vyzvati poplatníka podle § 325 odst. 3 věty 2 zák. o př. d. jen, 
jestliže poplatník neodpověděl na některou z připomínek pochybností 
nebo otázek mu daných podle téhož § č. 2, nikoliv však, jestliže poplatník 
nevyhověl vyzvání, o kterém se zmiňuje § 325 odst. 1 č. 3 a 4. - (13. květ
na 1941, Č. 292/39-3.) 

Odvolání z předpisu b..ranného příspěvku podle zák. Č. 266/1934 Sb. je 
nepřípustné, jestliže poplatník nepředložil ve lhutě § 6 odst. 2 cit. zák. 
tam zmíněné potvrzení, ani neprokázal podle § 6 odst. 4 téhož zákona, že 
o potvrzení ono včas zakročil. - Výrok, jímž berní správa vrací poplat
níku odvolání .z předpisu branného příspěvku podle zák. Č. 266/1934 jako 
podle zákona nepřípustné, je konečným opatřením úřadu s hlediska §§ 2 
a 5 zák. o nejvyšším správním soudě č. 164/1937. - (24. dubna 1941, 
Č . 2775/39-2.) 

O přiznání výhody podle- § 7 zák. o půjčce práce při placení nedoplatků 
přímých daní podle zák. o př. d. Č. 76/1927 rozhoduje konečně berní sprá
va. - Jestliže berní správa nepřiznala straně výhody podle § 7 zák. o 
pujčce práce Č. 48/1933 (které byly před tím jen účetně provedeny berním 
úř'adem v daňovém kontě) a strana toto meritorní rozhodnutí stížností 
k nejvyššímu správnímu soudu nenapadla, nemuže tvrditi, že byla po
škozena ve svých subjektivních právech rozhodnutím bemí správy, jež 
bylo ·současně vydáno a jímž bylo zrušeno podle § 256 zák. o př. d. dří
vější rozhodnutí berní správy, které bylo nahrazeno oním rozhodnutím, 
stížností napadeným. - (22. dubna 1941, č. 691/39-6.) 

Proti výzvě úřadu podle § 309 odst. 2 zák. o př. d., aby poplatník nebo 
jeho zástupce podal přiznání k vyměření daně, není přípustný samostatný 
opravný prostředek ani stíž'no'st k nejvyššímu správnímu soudu. -
(3 . června 1941, Č . 2672/39-2.) 

Použil-li poplatník oprávnění podle § 310 odst. 5 a §§ 313 a násl. zák. 
o př. d. ve znění zák. Č. 226/1936 Sb. --.: nabídnouti místo požadované spe
cifikace příjmu a vydání a žádaných dokladů dukaz obchodními nebo 
hospodářskými knihami - nemuže úřad proti němu bez dalšího vysloviti 
kontumační následky podle § 325 odst. 1 téhož zák. - (4. září 1941, 
Č . 2413/39-5.) 

Opravný prostředek, jímž se věřitel brání provedení srážky rentové da
ně, jest odvoláním ve smyslu § 330 zák. o př. d. a nikoli podáním, které 
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má teprve vyvolati rozhodnutí I. stolice . ve věci srážky rentové daně. 
Opatření, jímž berní správa vrací straně odvolání jakožto podané na ne
příslušném místě podle § 330 odst. 10 zák. o př. d., je konečné. - Vrací-li 
berní správa straně odvolání, podané ve věci srážky rentové daně, vyko
nané dlužníkem (§§ 180 a 181 zák. o př. d.), v místě, kde funguje berních 
správ několik, musí "příslušné poučení", jež jest dáti straně podle § 330 
odst. 10 zák. o př. d., obsahovati kromě poukazu na právní předpisy též 
označení berní správy, u níž jest odvolání správně podati. - (9. června 
1941, č. 2811 /39-2.) 




