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Advokát - - dis.ciplinární.
Pro posouzení, zda jednání advokáta je na' úkor cti a vážnosti
stavu, je rozhodnou jen podoba, v níž se jeví dotčené jednání třetím
osobám jednáním dotčeným. Pohrůžka trestním cznámením sama o sobě
není zlehčením cti a vážnosti stavu, je-li advokát přesvědčen, že trestný
čin, jehož udáním hrozeno, byl spáchán a způsobil škodu, o jejíž náhradu jde. (Rozh. ze dne 211. prosince 1933, Ds II 2/32.)
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Předpokladem

trestnosti podle § 8 zák. č. 4/1931 je p o v i n n o s t
vyživovati nebo zaopatřiti jiného.
Matka nemanželského otce není právně zavázána vyživovati jeho
nezl. nemanželské dítě (§ 166 obč. zák.); není proto podmětem trestného
činu podle § 8 cit. zák.; podporovala-li onoho svého syna, takže si nehle děl výdělečné činnosti, uložené mu v § 1 cit. zák., může to míti podle § 3, odst. 1. alim. zák. pro ni za následek jen civilněprávní závazek
za dávky oprávněné osobě příslušející, nečiní ji však odpovědnou
trestněprávně. (Rozh. ze dne 6. listopadu 1933, Zm II 355/33.)
obviněného
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judikatury Nejvyššího soudu *).
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Pořadatelem

ve smyslu § ' 45 aut. zák., odpovědným za hudební
produkce ve svém hostinci, je, kdo hudebníky objednal a poskytl jim
odměnu i místnost k provozování hudby, poplatky za produkce zapravoval a větší návštěvu z toho těžil , třebaže hudebníci nebyli smlouvou
zavázáni, by u něho hráli. K nedovolenému zásahu stačí, že hudebníci
použili melodie chráněných skladeb tak, že bylo rozeznati, které skladby
se hrají, třebaže způsob přednesu nevyhovoval požadavkům, odpovídajícím dokonalému hudebnímu přednesu. (Rozh. ze dne 9. října 1933, Zm I
712/31.)
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Rozsudek, kterým se v zásadě uznává platební povinnost žalovaného, nedotýká se nijak povinností stran z devisových předpisů. (Rozh.
z 3. listopadu 19'33, Rv I 1944/33.)

Dí t

ě.

Rozhodnutím nejvyššího správního soudu, že násilné odnárodňo
vání dítěte povinného školou, zakázané v § 134 ústavní listiny, není
v tom, že ve ,slezsku svěřuje otec dítě do výchovy školy s vyučovací
ře čí, neodpovídající jeho národnosti, jest pravoplatně rozřešeno, že otec,
jednající takto, neporušil veřejnoprávní nárok dítěte na výchovu. Pro
otázku, zda otec porušil soukromoprávní povinnost k výchově dítěte a
*) ROlz hodnutí Rv a. R jlsou 'civilní, Zrn trelstní.
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zda zneužil moci otcovské, dav dítě povinné 'Školou zapsati do obecné
školy s vyučovacím jazykem neodpovídajícím jeho národnosti, jest rozhodujícím jen zájem dítěte. (Rozh. z 11. listopadu 1933, R II 443/33.)

Draž,ba, vnucená,.
Postupovati podle §§ 134, odst. 3. a 101 ex. ř., jest jen, je-li dražební řízení podle stavu pozemkové knihy neproveditelné. ~ takovému
postupu neopravňuje však p.ouhý nesouhlas mezi knihovním a skuteč
ným stavem. Okolnosti, že tančirna, postavená na jedné nemovitosti, zasahuje některou svou částí i na pozemek připsaný jinému, není knihoyní závadou, činící dražební řízení té neb oné nemovitosti neproveditelným. - Je-li exekuce vedena proti oběma vlastníkům těchto nemovitostí, lze po případě provésti společný prodej obou nemovitostí. Při tom
jest rozhodující jen, zda tento způsob dražby je přiměřený stavu věci a
zda od něho lze očekávati docílení co největšího výtěžku dražby. Nesouhlas povinných, který ne:o.í věcně odůvodněn, nemůže tomu brániti,
aby soud na návrh vymáhajícího věřitele neupravil v tomto smyslu dražební podmínky. Je-li povolen společný prodej obou nemovitostí, bude
pro rozvrh nejvyššího podání rozděliti výdražek za obě nemovitosti na
dvě rozvrhové podstaty podle poměru odhadních cen obou nemovitostí
a musí proto před rozvrhem býti zjištěna odhadní cena každé z nich
s onou částí společné tančírny, která jest na ní postavena. (Rozh. z 2.
prosince 19'33, R I 1140/33.)
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Ustanovení § 1 zákona Č. 1/1933 Sb. z. a n.
první, i pro dražbu opětnou, zůstala-li první dražba
nosti zák. Č. 1/1933 Sb. z. a n.) bezvýslednou nebo
dražební podmínky. (Rozh. ze 17. listopadu 1933, R

platí i pro dražbu
(provedená za účin
nesplnil-li vydražitel
I 1092/3,3.)

C h U d· á ;S t, r a JlJ a.
Bylo-li právo chudých odňato, není, třebaže se tak stalo teprve
druhou stolicí, dovolací rekurs vyloučen. Na udělení práva chudých
mají nárok jen osoby fysické, nikoliv i konkursní podstata (její správce).
.
(Rozh. z 10. listopadu 1933, R II 407/33.)

Ja,zyk státnÍ.
Ředitelství

cizozemské pojišťovací akciové společnosti, jež jest zapsáno v tuzemském obchodním rejstříku též jazykem státním, nelze při
znati právo menšinového jazyka. (Rozh. z 10. listopadu 1933, Rv I
1076/3,2. )

K onkur s.
Určil-li

konkursní komisař jednak odměnu a hotové výlohy správce
konkursní podstaty, jednak vyslovil, že to i ono jest pohledávkou za
zvláštní podstatou, rekursní soud však zamítl (správně odmítl) návrh
správce konkursní podstaty pro nepříslušnost konkursního komisaře,
maje za to, že příslušným je exekuční soud, jest dovolací rekurs v obou
směrech přípustný. O otázce, zda se pohledávka za podstatou vztahuje
na podstatu společnou či zvláštní, rozhodne, i když v tomto směru není
pochybností, konkursní komisař výlučně. To platí i tehdy, byla-li věc,
náležející ke zvláštní podstatě podle § 121, odst. 3. a 4. konk. ř., prodána
exekučním soudem. (Rozh. ze 7. prosince 1933, R I 1177/33.)
Povinný upadnuvší do konkursu jest oprávněn žádati o vyloučení
věcí z exekuce z důvodu § 251, Č. 6 ex. ř. i bez souhlasu správce kon-
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kursní podstaty, ba i proti jeho vůli. Zánik zástavního práva vymáhajícího věřitele podle § 13, odst. 1. konk. ř. je jen podmínečný, bude-li Konkurs ukončen jiným způsobem než zrušením podle § 166 konk. ř. N ezaniklo-li dosud zástavní právo bezpodmínečně, zůstává vymáhající
věřitel účastníkem exekuce a jest oprávněn zaujati stanovisko k návrhu
dlužníka na vyloučení movitých věcí hmotných, k nimž nabyl exekucí
zástavního práva. Opírá-li se vymáhající věřitel proti navrženému vyloučení věcí z exekuce, nebyl exekuční soud oprávněn zrušiti exekucI
jen z důvodu, že ostatní vymáhající věřitelé, pokud na ně ustanovení
§ 13 konk. ř. vůbec nedopadá, mlčky podle § 56, odst. 3. ex. ř. s vyloučením věc í z exekuce souhlasili. (Rozh. z 10. listopadu 193'3, R I 1074/33.)

Kráde ž.
Hlavou rodiny, oprávněnou žádati potrestání pachatele ve smyslu
~ 463 tr. zák., není matka, nýbrž otec, třebaže otec je bez zaměstnání a nic
nevydělá a matka rodinu živí a domácnost řídí (§ 91 obč. zák.).
(Rozh. ze dne 9. října 1933, Zrn II 205/32.)
Křivé

svědectví.

Svědek je podle zákona r§ 199 a) tl'. zák.l povinen, by u soudu vypovídal takovou pravdu, jak jí sám poznal, a nikoliv, jak mu ji napově
děl někdo třetí. Křivě vypovídá i svědek, jenž proti svému lepšímu pře
svědčení potvrzuje, že ví něco z vlastního poznání, třebaže to, co tvrdí,
bylo objektivně pravdivé . .svědek vypovídá křivě i, vydává-li výslovně
nebo mlčky za zjevení vlastních smyslových postřehů údaje o skutečno
stech, o kterých se dověděl jen sdělením osoby jiné. (Rozh. ze dne
31\. října 19'33, Zrn I 140/33.)

Kupní !S,ml lou va,.
Odepřel-li

teorve
mdých
rávce).

zaze pří
Rv I

kupitel spolupůsobiti ke splnění kupní smlouvy, jež bylo
podmínkou splatnosti kupní ceny, neodvolav včas zboží nebo nesloživ
včas záruční listinu, zmařil tím placení samo a byl v prodlení s placením.
Prodatel může tu uplatňovati nárok na náhradu škody podle čl. 354
obch. zák. jen, prodal-li zboží podle čl. 343 obch. zák. (Rozh. ze dne
4. května 1933, Rv ] 9/32,.)
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Žádal-li obžalovaný, ohlašuje zmateční Rtížnost, aby k jejímu provedení byl ustanoven zástupce chudých a j emu do ruč e n o p i s r o z··
s u d k u, byl tím podle § g85 tr. ř. počátek osmidenní lhůty ku provedení
zmateční stížnosti odsunut až do doby, kdy opis rozsudku bude skutečně obhájci doručen; účinek ten nemohl býti zmařen ani tím, že vyhotovení rozsudku bylo snad ponecháno v rukou obžalovaného. (Rozh. ze
dne 7. prosince 1933, Zrn I 1011/33.)

Lít 'O, S t
Předal-li
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pachatel (§ 183 tr. zák.) dříve, než o jeho zpronevere zvě
děla vrchnost, poškozenému s jeho souhlasem místo zpronevěřených peněz
k volné disposici inventá,ř usedlosti své a své manželky, může býti
účasten beztrestnosti pro účinnou lítost (§§ 187, 188 tl'. zák.), třebaže
náhrada škody byla tu dána i ze jmění jeho manželky - ovšem za jeho
činného spolupůsobení a třebaže poškozený proti úmluvě použil výtěžku k zaplacení jiné pohledávky než z oné zpronevěry. (Rozh. ze dne
25. zMí 1~33, Zrn I 480/32.)
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Mař e II í e x e k II C e.
Vhodnými předměty svémoci ustanovením § 3 zák, č. 78/1883 stíhané jsou i věci movité, jež byly jako přísluěenství nemovitosti popsán}
a oceněny v protokole o exekučním odhadu oné nemovitosti (zabavenínl.
po rozumu § 3 zák. o nař. ex. je i popsání příslušenství, provedené v dražebním řízení nemovitosti) i odpovědnost za onu ' svémoc není tu rušena
ani úmyslem pachatele, že opatří do dražby stejnorodou a rovnocennou,
neb alespoň podle zásad řádného hospodaření náležitou náhradu, ani
skutečnosti, že po oné svémoci byli zúčastnění věřitelé uspokojeni, nebo
že nejscu zmenšením příslušenství nikterak ohroženi. (Rozh. ze dne
31. října 1933, Zrn I 103,2'/32.)

Nás i lí ve ř e j II é.
Nebezpečí

podle § 87 tl'. zlile není dáno již bezprostředním ohrožením života, zdraví nebo bezpečnosti lidí takovým činem, jemuž je takové
ohrožení přímým účelem, nýbrž vyžaduje se, by vzniklo pro chráněné
statky nebezpečí jiného druhu než jejich bezprostřední ohrožení činem
samým; k pachatelovu činu musí přistoupiti okolnosti, jimiž je dáno
obecnější nebezpečí (podle záměru pachatelova vytvořen sTav budící
obavy, že bude míti v zápětí následky § 85 b) tl'. zák.). Jen skutková podstata dokonaného zločinu § 87 tř. zák. vyžaduje, by pachatel nebezpečí
v § 85 b) tl'. zák. naznačené skutečně způsobil; šlo-li pachateli dle jeho
záměru o to, přivoditi činem (hozením kamene na četnický kordon) ono
obecné nebezpečí , jde o pokus zločinu § 87 tl'., zák., jestliže ono nebezpeč.í
nevzešlo, ale po případě vzejíti mohlo. (Rozh: ze dne 30. října 19133,
Zm I 301/33.)
N ,e' k ar 1 á S O II .t ě 'ž,.
Není závady, by výrobce (pekař) nevyrobil pro určitého spotřebitele
na jeho objednávku zboží lepší nebo horší jakosti, než přichází obvykle
do oběhu, jen když neporušil poměr mezi jakostí a cenou, který je určen
zvláštními předpisy pro normální provoz a váže všechny soutěžitele .
(Rozh. z 1. prosince 19033, Rv II 111/32.)
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Nepřípustnost dovolacího
dne 19. června 1931, č. lrOO

rekursu podle § 46 (1) druhá věta zákona
ze
Sb z. a n., není omezena jen na rozhodnuti
druhé stolice o nákladech soudního řízení, 'nýbrž se vztahuje i na rozhodnutí o poplatcích za úkony notářské. (Rozh. z 2. prosince 1933,
R I 1001/33.)
Ob ,e C II í Z ř i z, e n c i.
Nebyla-li volba prozatimního zřízence obce v Čechách provedena
hlasovacími lístky, nestalo se prozatímní ustanovení obecním zřízencem
platně. Tato neplatnost nebyla zhojena tím, že příslušné usnesení obecniho zastupitelstva nabylo moci práva. (Rozh. z 30. listopadu .1933,
Rv I 1625/32.)
Ú b ·c h .o dní p 'Ú' ml o. c n í c i.
Zaměstnavatelovo právo žádati, by mu zaměstnanec vydal bezpľávně přijatou provisi nebo odměnu, nezávisí na průkazu, že zaměst 
nanec za přijatou provisi nebo odměnu vykonal také činnost pro třetí
oRobu, od níž provisi nebo odměnu obdržel. Záleží jen na tom, že odměna
nebo provise, jíž zaměstnanec přijal od toho , s kým uzavřel nebo zprostředkoval obchod pro zaměstnavatele , byla přijata bezprávně. Zaměst
navateli přísluší právo, stanovené v § 13, druhý odstavec, zák. o obch.
pom. nejen tehdy, byla-li mu způsobena skutečná škoda. Zaměstnav atel
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má vždy proti zaměstnanci nárok na vydání provise, zaměstnancem bezprávně přijaté , ale nárok na náhradu škody by mohl vedle toho uplatňovati jen potud, pokud jeho škoda převyšuje provisi (odměnu) bezprávně přijatou. (Rozh. ze 17. listopadu 1933, Rv I 1719/31.)

Obc, hody.
Podnikatelé staveb provozují obchody ve smyslu čl. 271, č. 1 obch.
zák. a čl. 272, č. 1 obch. zák. Lhostejno, zda podnikatelé provádějí stavbt..
z materiálu jim dodaného stavebníkem či z vlastních k tomu účelu nakoupených materiálií. (Rozh. z 5. května 1933, Rv II 905/31.)

Obžalobee s. oukromý.
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Třebaže soukromý obžalobce musí učiniti opatření, aby byl u hlavniho líčení přítomen, není "nedostavením se ke hlavnímu přelíčeni" po
rozumu § 46, odst. 3. tr. ř., nebyl-li pro zvláštni místní poměry a pod.
přím o v jednací síni, nýbrž stačí (i v řízení přestupkovém), dostavíl-li
se zavčas do její bezprostředni blízkosti. kde bez jakékoliv ná.mahy a
pátrání mohlo býti ve stanovenou dobu jeho dostavení se k projednávání věci zjištěno (čekal na chodbě přede dveřmi jednaci síně). (Rozh.
ze dne 31. října 1933, Zm I 603/33)
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ve smyslu zák. č. 74/1933\ Sb. z. a n., tvoří -li
jeho
jím obhospodařóvaných nemovitostí. (Rozh.
ze ,24. listopadu 1933, R I 1023/33.)
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Stát, pouzlvaJlcl najatých místností k účelům vyučovacím, nevykonává v nich "povolání" ve smyslu čl. 1., ~ 4, (2) zákona č. 210/1931 Sb.
z. a n. Slovem "byty" v § 4, odst. (1.), č. 2 zákona č. 210/1931 nerozumí
jakékoli mistnosti, nýbrž jen místnosti, určené k bydlení, jichž nájemník
užívá buď jen k bydlení, nebo zcela neb zčásti k výkonu svého povolání.
Jiné místnosti než byty a samostatné provozovny, jež nelze podřaditi pod
žádné z ustanovení § 4 zákona č. 210/1931 Sb. z. a n., zejména i místnosti, najaté pl'o státní školu, zůstaly i po 1. lednu 19>33 pod záštitou
zákona podle všeobecných ustanovení ~§ 1, 4 a 30 zákona č. 44/1928 Sb.
z. a n. (Rozh. ze 24. listopadu 1933, R I 1108/33.)
Nájemnice, která pronajimá jednotlivé pokoje bytu podnájemníků'nl
a pro . ně vaří stravu, nevykonává v bytě "povolání" ve smyslu čl. L,
§ 4 (2) zák č. 210/1931 Sb. z. a n. (Rozh. ze 24. listopadu 1933,
Rv I 2097/33.)
.

Och r a 11 a ' r e p u b I i. k y.
" Vybízením ke hromadnému neplnění veřejnoprávních povinností vé
smyslu § 15, č. 1 zák. na ochl'. rep., je i vybízeni dětí ke školní stávce.
. Nepravdivou po rozumu § 1, Č. 2 a 3 zák. na ochr. rep., je zpráva
i tehdy, když sdělený příběh nabývá zamlčením nebo změnou i jen ně
kterýoh jeho složek tvářnosti jiného příběhu a takto je v rozporu se skutečnými událostmi, ke kterým se zpráva vztahuje. (Rozh. ze dne 23. října
1.9331, (lm ' I 64/32.)
, . ,
Ustanovení ~ 6, Č. 4 zák. na ochr. rep. nepředpokládá, že příčinoú
skutečně nastavší nebo hrozicí známosti vojenského tajemství cizí moci
byla (hrubá) nedbalost pachatele přímo v zachování dotyčného vojenského
tajemství; stačí jakáko.l iv jiná (hrubá) nedbalost, bez níž by nebylo došlo
k prozrazení nebo nebezpeči prozrazení vojenského tajemství, je-li jen
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proúazované nebo prozrazené tajemství z přédmětů, opatření nebo skutečností, jež uchovávati v tajnosti je povinen i pachatel l ó jehož nedbalost jde. Nedbalostí jest i neosvědčení povinné opatrnosti, najmě úplné
i častečné opominutí úkonel, jež byly pachateli - závazným proň před
pisem nebo příkazem - uloženy (předepsány, nařízeny) za účelem zabezpečení toho kterého právního statku. (Rozh. ze dne 8. listopadu 1933,
Zm II 226/32.)
Hanobení republiky a českého národa ve smyslu § 14, č. 5 zák. na
ochl'. rep., byl-li v souvislosti s výtkou, že prý bylo pokojné německé
obyvatelstvo přepadeno "poštvanými českými bandami', označen postup
zodpovědných státních činitelů jako plánovité úsilí o úplné zbavení ně
meckého lidu práv ústavou mu zaručených. (Rozh. ze dne 29. listopadu
1933, Zrn I 21/~3.)
Jde o zločin přípravy úkladů o republiku podle § 2, nikoliv jen
o p!ečin § 17, č. 1 zák. na ochl'. rep., přistoupíl-li kdo za člena úderného
oddílu (Sturmabteilung) říšskoněmecké národně-socialistické · strany děl
nické a jeho činnosti se zúčastnil, věda, že programem oné strany. je
sloučení všech Němců kdekoliv obývajících v jednu říši, a že úderné
oddíly jsou cvičeny za tím účelem, by v pripadě provádění tohoto programu mohly obsaditi ·cizí území, tedy též území československé republiky. (Rozh. ze dne 6. prosince 1933, Zm I 673/33.)
ISnahy říšskoněmecké národně-socialistické strany dělnické (NSOAP)
nesou se také ke sloučení německým obyvatelstvem souvisle osídlených
krajů československé republiky s řiší německou a nejsou proto slučitelné
s územní celistvostí a integritóu československého státu; týž obsah a cíl
majD také snahy německé národně-socialistické strany dělnické v Č esko
slovensku (DNSAP); organisační složky této strany spolek Volkssport
(V. S.) a Deutscher nationalsozialistischer Studentenbund (St. B.) měly
organisaci rázu vojenského, která sbírala, organisovala a cvičila branné
a pomocné síly k úkladům o republiku. Ke skutkové podstatě zločinu
příprav úkladů podle § 2 zák. na ochr. rep. pokusem přivtěliti násilím
cizímu státu území republiky nebo odtrhnouti od něho jeho část (§ 1,
al. 3 ·zák.) se vyžaduje úmysl pachatelův porušiti územní celistvost republiky, a dále úmyslnfu činnost, nesoucí se k náJsilnému provedení územních změn. Nesejde na tom, zda právě násilné provedení územnich změn
je jako takové cílem NlSDAP., nýbrž rozhoduje, že by uskutečnění územních cílů pachateli v konkretním případě nebylo možné bez násilí. Čin je
dokonán,. jakmile se shodnou spolčující se osoby v zásadě o ono 'U účelu
sdruženi se, nebo jakmile se jiná osoba ve stejném limyslu k nim při
pojí; s hlediska § 2·, al. 1 zákona je nerozhodné, jakou funkci kdo v org'anisaci zastával: trestná činnost trvá. dokud kdo ve spolčení v onom
úmyslu setrvává. Positivní činnost záleží již vsamém sdružení se (v přidru
žení se), aby bylo pracováno k oněm cilům . Cizím činitelem (§ 2' zák. na
ochr. rep.) jsou zahraniční osoby, které svým významem, vlivem a mocí
jsou způsobilé podporovati úklady podle § 1 cit. zák., i nepravidelné
organisace vo.ienské, skupiny bohatých jedinců, ba i strany politické,
i cizí žurnalistika: jest jím i strana NSDAP v Německu v letech 1930 až
1932 i její předáci Hitler, Goebels, Rosenberg, Feder. Je-li však zjištěno,
že org-anisace DNS'AP nebo jeji složky V. S. a St. B. vešly ve styk
g NSDAP, není tím .ieště zjištěno , že tím vešli ve styk nepřímý
ve smyslu § 2, al. 2 zák. na ochr. rep. s touto organis:wí i všichni
členové DNlSAP (V. S. a St. B.). nýbrž u každého obžalovaného nutno
jednotlivě zkoumati, zda vyvinul vědomou a chtěnou činnost, nesoucí se
k navázání přímých styků a to za účelem vyznačeným v úvodní větě
§ 2 cit. zák. Brannými nebo pomocnými silami ve smyslu § 2, al. 3 zák.
je lidský materiál, jehož má býti použito k úkladům o republiku, na rozdíl od materiálu věcného podle § 2, al. 4. (Rozh. ze dne 7. října 1933,
Zrn II 99/33.)
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v § 2 zák. na ochl'. rep. trestá se příprava ú k I a d ů podle § 1 zá;kona, t. j. příprava pokusu docíliti nás i 1 í ID stavů v § 1 zákona vypočtených ; musí tedy jHi o takové přípravné jednání pachatelovo, při němž
se jeho zlo č inný ú mys 1 projevil způsobem, který jíž při bl í žil možnost výsledku (možnost pokusu násilím odtrhnouti od území republiky
jeho čás t) a ohrozil tím bezpečnost státu. Musí tu tedy býti spolčení se
více osob, k němuž došlo v úmyslu, aby úklady by ly skutečně podniknuty, totiž aby podle vůl e spolčova'tel ů m ě lo býti skutečně použito násilí
k cíli v § 1 zákona vytčenému. Úmysl pachatelův musi mimo to se zř e
telem na požadavek "přiblížení se k výsledku" dojíti výrazu v takovém
způsobu spolčení, z něhož vycházi, že jde o přípravu ' určitého podniku'.
Kdo se spolčil s jinými jen proto, aby bylo působeno proti samostatnosti,
ústavní jednotnosti nebo demokraticko-republikánské form ě státu, aniž
však spolčovatelé výslovně, způsobem své činnosti nebo jiným prokázatelným způsobem, dali najevo, že v okruhu svého podvratného záměru
mají též použití násilí, neb aspoň že s použitím násilí ke skutečně jimi
zamýšlenému zvrá cení chráněných právních statků nutně musejí počítati
a počítají , není trestný podle § 2, nýbrž podle § 17 zák. na ochl'. rep.
Spolek " Jungsturm" je tajnou organisací ve smyslu § 17 zák. na ochr.
rep., jíž šlo o to, podvraceti ústavní jednotnost československé republiky
se vztahem na její územni nedílnost. (Rozh. ze ,dne 11. listopadu 1933,
Zm II 27/33.)
Jde o čin (§ 11, Č. 2 zák. na ochl'. rep.) spáchaný veře jně (v rozšiřo
vaném spise), byl-li spáchán urážlivými poznámkami na časopise y kayárně vyloženém a hostům přístupném (§ 39 zák. Č . 50/1923.) (Rozh. ze
dne 25. srpna 19,33., Zm I 429/32.)
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Provozována-li pod ohlášenou firmou veřejné obchodní spo lečnosti
živnost bankovní a směn árenská již před účinností zákona Č. 44/1a33,
nelze pokládati společnost za nový pen ě žní podnik, provozující živnost
bank ovni a směnárenskou, byť i nebyla protokolována. (Rozh. ze dne
18. listopadu 1933, R I 1099/33.)
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Pod vod.
Ochrany §§ 199 d) a 320 f) tl' . zák. nepožívá sama o sobě již každá
písemnost, vydaná v předepsané formě veřejným úřadem v mezích jeho
úředních oprávněni , pokud se týče osobou, požíyajicí veřejné víry v oboru
působnosti jí přikázaném, nýbrž jen taková písemnost, jež je k tomu
urče na nebo způsobilá, by svým obsahem prokázala skutečnost právně
závažnou; je nutno, by šlo o písemnost, v niž úřad ji vydavší buď něco
úředně nařizuje, prohlašuje neb ověřuje; nestačí však' pouhé průvodní
sdělení, určené pro určitou osobu pro její poučení bez jakéhokoliv právně
závažného obsahu. (Rozh. ze dne 3. října 1933: Zm II 34/32.)
Zničení listiny r§ 201 a) tr. zák.l je tak zVan}7m neprav)Tm podvodem;
nestač l pouze úmysl zničiti listinu, jež má býti důkazním prostředkem ;
zničení je pouze prostředkem , jímž chce pachatel uskuteč niti svůj úmysl,
způs obiti škodu tím, že důkazní prostředek odstraní. Zničí-li pachatel
lístin1l, která není nositelem nároků (knihy a doklady spolku), je třeba
zjistiti nej!=m, jaký byl úmysl pachatelův, nJTbrž i zda a jakou škodu obID)"šlel ; způsobení škody se k dokonáni činu nevyhledává. (Rozh. ze dne
5. prosince 1933, Zm II 278/33.)
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O řad

p r á v a.

práva, domáhá-li se ten, komu byla udělena
koncese k provozování autobusové dopravy, náhrady škody na státu.
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.ježto poštovní správa zřídila na stejné t.rati autobusovou dopravu téhož
druhu. (Rozh. ze 4. listopadu 1933, Rv I 276/32.)
Přípustnost pořadu práva, domáhá-li se dědic na druhém dědici zaplacení peníze, který prý má žalovaný bezdůvodně v drženi a měl již
'V době úmrtí zůstavitelova a jejž zamlčel při projednávání pozůstalosti ,
·takže nebyl pojat do pozůstalosti. (Rozh. ze dne 10. listopadu 1933,
R II 431/33.)
Přípustnost pořadu práva pro nárok, zakládající se na smlouvě mezi
válečnými poškozenci a trafikantem, v níž se tento zavázal oněm jako
přiděleným společníkům platiti měsíční částky. Lhostejno, že podnětem
smlouvy byl přímo nebo nepřímo příkaz orgánu veřejné správy . (Rozh.
ze 16. listopadu 1933, R I 1052/33.)
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Je-li žalováno o zaplacení trhových cen za zboží objednané několika
samostatnými objednávkami, které nejsou v právní souvislosti, musí
žalobce, opírá-li příslušnost soudu o předpis § 87 a) j. n., prokázati podmínky v tomto paragrafu stanovené u každé jednotlivé objednávky;
"Listinou" ve smyslu § 87 a) j. n. jest jen listinný doklad, jenž tu byl již
V' době podání žaloby, nikoliv i písemné prohlášení odpůrcovo , učiněné
teprve ve sporu buď do protokolu nebo přípravným spisem. (Rozh.
z 11. listopadu 1933, R II 433/33.)

Rozsudí.
V;ýroku, že smlouva o rozsudím pozbyla moci, ježto osoba, která
byla jmenována rozhodcem a tuto funkci i přijala, jeji výkon odepřela,
jest se domáhati návrhem, o němž jest r{)zhodnouti usnesením po před~
cházejícím ústním jednání. Nejde tu o řízení nesporné, nýbrž o kontradiktorní jednáni, ovládané zásadou projednací. Řízení jest zahájiti i, podána-li neprávem žaloba, jíž se domáháno vydání rozsudku. Rozhodnuto-li nižšími soudy nesprávně rozsudkem místo usnesením, jde vpravdě
'o usnesení, a bylo-li rozhodnuto souhlasně, stalo se vyřízení soudu druhé
stolice podle § 528 c. ř. s. konečným, a není proti němu dovolací rekurs
přípustný. (Rozh. z 21. listopadu 1933, Rv I 822/32.)

Rukujemství.
Ručitel

ze zárucm smlouvy za poskytnutý úvěr, za závazky z dů
vodu správy a z náhrady škody jest oprávněn, pokud není smlouvou
stanoveno jinak, vypověděti záruční poměr jednostranně, což má v zápěti, že se jeho ručení nevztahuje na závazky a dluhy, které vzniknou
teprve později a nejsou ve spojitosti se závazky, povstalými v rámci záruky pied prohlášením. Závazky, vzniklé v době před výpovědí , zi'lstá~
vají nedotknuty. (Rozb. z 2. listopadu 1933, Rv I 442/32.)

Ryc .hlál j,ízda"
I za platnosti vl. nař. ze dne 30. června 1932, č. 107 Sb. z. a n., je
(nedovoleně) rychlá jízda automobilem přestupkem podle § 428 (427) tl'.
zák., nikoli jen přestupkem stíhaným politickými úřady. (Rozh. z 29. listopadu 1933, Zm I 864/33.)

H, íz.ení přestupkové.
Ustanovením § 457, odst. 1. tl'. ř. určuje se počátek věc n é h o
jednání, aniž jsou jím ve smyslu ~ 458, posl. odst. tl'. ř . do.tčeny formálni
předpisy §§ 239 a násl. tl'. ř., jez jest i v řízení přestupkovém zachovati,
pol.\::ud jich je před okresním. soudem třeba (na př. jde-li o obžalobu
soukromou). (Rozb. z 31. října 193~, Zm I 603/33.)
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Shltková podstata přestupku podle §§ 3 a 19 zák. Č. 135/1867 nevyžailuje pro pojem "veřejného průvodu", by zástup lidí průvod tvořící
by I cre:anisován a učleněn, ani, by pachatel onoho přestupku průvod
vedl a~ šel v jeho čele. (Rozh. z 24. října 1933, Zrn II 3096/32.)
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Ustanovení § 261, šestý odstavec c. ř. s. lze použíti i v řízení smě
nečném. Soud, jemuž byla věc postoupena, rozhoduje o ponechání v platnosti nebo zrušení směnečného platebního příkazu, vydaného soudem postupujícím. (Rozh. z 1. prosince 1933, R II 446/33.)
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Jde o porušení zákona (~ 33 tl'. ř.) v ustanovení § 9 tr. ř. (§§ 2, 3
a 25 org. zák., Č. 217/1896), provedl-li přelíčení a vynesl-li rozsudek
soudce II. skupiny, který nebyl samosoudcem oprávněným vykonávati
trestní soudnictví, třebaže mu dal samosoudce direktivu, jak má rozhodnouti a dodatečně jeho rozhodnutí schválil. (Rozh. z 12. prosince 1933,
Zrn I 1015/33.)
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Předpokladem splátkového obchodu ve smyslu § 1 zák. ze dne
27. dubna 1896, Č. 70 ř. zák. jest, aby byly ujednány alespoň splátky tři.
Při splátkovém obchodě podle § 1 zákona ze dne 27. dubna 1896, Č. 70
ř. zák., nemůže se prodatel dovolávati sudiště podle prvého odstavce § 88

j. n. (Rozh. z 19. prosince 1933, R II 529/33.)

Spr á,v a.
Zasláno-li více, než objednáno, lze o vadě kvantitní, jež by se rovnala kvalitní vadě, mluviti jen, kdyby podle stavu věci nebylo lze vyloučiti ,to, oč bylo více dodáno, bez nepoměrného znehodnocení celku,
pokud se týče, kdyby vyloučení takové bylo sice možné, ale zabíralo by
mnoho času nebo by vyžadovalo značnějšího nákladu. Není-li tu před
pokladů, za kterých by vadu kvantitnÍ bylo lze stavěti na roveň
vadě kvalitní, musí sml,uvené množství býti odebráno, zbytek pak musí
býti dán k disposici pro dateli. (Rozh. z 3. listopadu 1933, Rv I 970/32.)

Stá t.
Stát neruCl za škodu, kterou utrpělo dítě svěřené dozoru státni
opatrovny. (Rozh. z 21. listopadu 19B3, Rv I 2132/33.)
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Subjektivní skutková podstata přečinu podle § 14, č. 5 zák. na
ochl'. rep. předpokládá vedle vědomí o možnosti některého z účinků tam
m~e(lených úmysl pachatele hanobiti republiku (národ), neboli zlý úmysl
snížiti projevem vlastní nevážnosti vážnost republiky (národa) v myslích
osob jiných. Účinek určité povahy nemůže (aspoň in eventum) nechtíti,
kdo má v době jednání ve svém vědomí na zřeteli, že tento účinek může
nastati. Samotným rozhodnutím se k jednání, z něhož jest mu určitý
účinek očekávati, rozhoduje se pachatel i k činu, jímž má býti očeká
vaný účinek přivoděn, a jedná úmyslně ve smyslu zákona. (Rozh. z 29.
listopadu 1933, Zrn I 21/33.)
5
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Neobsahují-li stanovy akciové společnosti nic o tom, že odpověd
nost jednotlivých členu správní rady (výkonného výboru) při vedení záležitostí muže býti omezena na určité obory nebo oddíly, aniž si oni
členové sami rozdělili péči o jednotlivá obchodní odvětví tak, že rozdě
lení to mělo podle pravidel obchodního života za účinek zproštění povinnosti dohledu nad obchody, jež dotyčnému orgánu výslovně přikázány
nebyly, jsou všichni členové správní rady a výkonného výboru zásadně
povinni starati se náležitě o veškeru obchodní činnost společnosti, a lze
je činiti zodpovědnými s hlediska § 486 c) tr. zák. (jako orgány podniku)
nejen za všechna opatření správní rady a výkonného výboru, opírající
se o usnesení, k nimž došlo za jejich souhlasu nebo bez jejich výslovného odporu, nýbrž i za ta, jež byla učiněna beze svolení správní rady
nebo výkonného výboru tím kterým činitelem společnosti svémocně, pokud se jim nevzepřeli a neusilovali o to, by jim bylo čeleno; to platí i
o zodpovědnosti za nepořádné vedení knih (§ 486 a) tl'. zák.). Vzali-li
obžalovaní na sebe ony funkce, nezáleží na tom, že je nemohli zastávati
buď fysicky nebo proto, že na ně svými znalostmi nestačili. (Rozh. ze
4. prosince 1933, Zm I 908/31.)

U 1" áJ Žl k a

II

a cti.

Městská rada je veřejným úřadem ve smyslu čl. V. zák. č. 8/1363;
její urážku je stíhati jen k obžalobě státního zástupce, nikoliv obžalobou
squkromou, třebaže se urážka vztahovala na příděl bytu v městských
don~ech. (Rozh. ze 4. prosince 1933, Zm I 372/32.)
Ke skutkové podFitatě pi;e:::ltupku § 312 tl'. zák. se sice nevyžaduje
urážlivý úmysl, nýbrž stačí vědomí pachatelovo, že zlehčuje svým jednáním veřejnou autoritu, kterou představuje napadený veřejný činitel;
avšak vědomí to muže tu býti (přichází aspoň s hlediska trestního zákona v úvahu) jen, dotýká-li se projev, o jehož urážlivost jde, vubec
objektivně autority veřejného činitele, a je-li projev podle povšechné povahy své, po případě podle zvláštních okolností, za kterých se stal, s to,
by zlehčoval vážnost dotčeného veřejného činitele v obecenstvu neb
alespoň u jednotlivých osob projevu přítomných. (Rozh. z 18. prosince
1933, Zm I 329/32.)
Byla-li závadným projevem dotčena nejen čest a vážnost veřejného
úřadu (zemědělské rady), nýbrž zároveň i čest úředníka (předsedy), muže
pachatele ' stíhati nejen veřejný obžalobce podle odst. 1. nebo 3., čl. V.
zák. č. 8/863 ř. zák., nýbrž i soukromou obžalobou napadený úředník
(předseda). (Rozh. z 5. září 1933, Zm II 329/31.)
Byla-li v pozastaveném článku obviněna "většina lékárníku (die
meisten Apotheker)" z nečestného jednání, nepřísluší právo k soukromé
obžalobě pro urážku na cti lékárníku, který nebyl ve článku jmenován
ani označen zvláštním znakem na něho připadajícím. (Rozh. z 11. záři
1933, Zm I 642/31.)

Ur
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a c í ž a, 1 Ol ba,.

Právní zájem na zjištění, že muž uznavší nemanželské otcovství,
neIlí jeho nemanželským otcem a že jeho zápis jako nemanželského otce
ve farní matrice není po právu, má nemanželské dítě jen proti tomuto
muži, nikoli však proti třetímu, jehož dítě považuje za pravého· otce, tře
baže tento , byv žalován o uznání nemanželského otcovství, namítal, že
otcf:)m jest muž v matrice zapsaný. (Rozh. z 9. prosince 1933, Rv II
270/33.)
Žaloba, domáhající ' se na universální!l1 dědici zjištění, že žalobci pří
sluší nárok na vyměření a vydání povinného dílu a že žalovan'ý jest
povinen vydati žalobci povinný díl z pozustalosti, jest žalobou určovací,

67
odpověd

:dení záŽ si oni
:e rozdě
Ilí povin'ikázány
zásadně

;ti, a lze
podniku)
opirající
výslov'ní rady
I cně, po) platí i
Vzali-li
:astávati
~ozh. ze

8/1363;
)žalobou
ístských

yžaduje
jedná-

II

činitel;

jho zá-

nejde-li o zaplacení určité peněžité částky, odpovídající vySl povinného
dílu, ježto po příznivém výsledku sporu bude teprve v řízeni pozůsta
lostním výše povinného dílu vyměřena.
Jediný dědic ze závěti, jenž neuznal nárok nepominutelného dědice
na povinný díl, jest pasivně oprávněn i před odevzdáním pozůstalosti
k žalobě nepominutelného dědice o zjištění, že má nárok na povinný dil.
(Rozh. z 24. listopadu 1933, R I 1072/33.)
Určovací žalobou nelze se domáhati, by pravoplatný rozsudek byl
uznán proti žalobci bezúčinným a by žalovaný byl uznán povinným
uznati, že mu nepllsluší proti žalobci nárok z pravoplatného rozsudku.
(Rozh. · z 16. června 1933, Rv I 272:/3 2.) ,
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Lesní a polní zřízenci , vzatí do pnsahy pro určitý obvod pozemkový,
jsou podle povahy své služby povinni a oprávněni vykonávati dozor
v zásadě jen v tom obvodu, pro který byli ustanoveni; nepožívají ochrany § 68 tr. zák., jestliže - jsouce na honu na pozemcích mimo onen
obvod (na nichž má jejich službodárce pronajatu honitbu) - zakročují
proti osobě; vystřelivši na svých pozemcích. (Rozh. z 24. října 1933, Zm I
608/32.)
Člen okresního zastupitelstva, pověřený k příkazu okresního úřadu
obecním zastupitelstvem prováděním kontroly, zda jsou váha a jakost
pečiva, stanovené oki'esním úřadem, v živnostenských podnicích dodržovány, požíváJ při prováděni této kontroly jakožto obecní zřízenec ochrany
§ 68 tl'. zák., třebaže nebyl vzat do přísahy a vybaven další výkonnou
mocí. (Rozh. z 18. září 1933, Zm II 327/3,1.)
Hajný požívá ochrany § 68 tr. zák. i při měření kusů dříví (stromků), při jichž odcizování pachatele přistihl. (Rozh. z 11. října 1933, Zm I
418/32.)

na

těl

e.

stačí, nastal-li výsledek
poškození na těle ze rvačky (ze zlého nakládáni) jen pro vedlejší
náhodou se přihodivší, avšak rvačkou (zlým nakládáním) způso
bené, nebo pro zvláštní okolnosti, za nichž skutek spáchán. Účast toho
kterého pachatele na rvačce (zlém nakládání) s určitým jednotlivcem je
jediným a jednotným skutkem, jejž nelze pro účel trestního přičitání rozkládati podle různých účinků vzešlých na těle dotčeného jednotlivce.
(Rozh. z 31. října 1933, Zrn I 749/32.)
Má-li totéž jednání v § 335 tr. zák. vytčené v zápětí smrt i těžké
poškození na těle různých osob, stane se účinným těžší trestní zákon,
trestající takové jednání za přečin; a použitím tohoto těžšího trestního'
zákona jsou ' spolutrestána zá.roveň ' se zběhnuvš'í poškození na těle menšího stupně, která by o sobě zakládala přestupek buď podle § 335 tr .
zák. nebo podle § 431 tl'. zák. (Rozh. z 12. prosince 1930, Zm I 1044/32.)

I pro dosah druhého odstavce § 157 tr. zák.

těžkého
příčiny

Útisk.
Při

dojednávání pracovní smlouvy , může sice každá strana klásti
své podmínky, avšak právo to jest do jisté miry obmezeno potud, že
podmínky smluvních stran nesmějí odporovati dobrým mravům ani pří
slušnýru ustanovením platných zákonů, k nimž sluší obzvláště počitati i
předpisy § 1 zák. o ' útisku; podmínky zaměstnavatelem kladené nesmějí
b)-ti takového rázu, by zaměstnance, který se o práci uchází, požadováním jednání (opominutí' nebo snášení), jaké požadovati zaměstnavatel
nemá , práva, nutily ' k onomu jednání obavou, že nepřijme-li podmínky,
nebude do práce přijat; nesmějí zejména vyvěrati z pohnutek národnostních, náboženských nebo politických. Pro posouzení přestupku útisku ne-
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sejde tu na tom, zda ohrožný má právo na nějaké konání, opominuti
atd., nýbrž rozhoduje, zda pac ha tel měl právo na konání, k jehož vynucení čelil jeho nátlak. Je po případě bezprávné (protiprávní), činil-li
zaměstnavatel ochotu, přijmouti nabídku dělníků, by byli do práce při
jati, závislou na činění, které od uchazečů požadoval, práva . k tomu nemaje (aby byli členy určité organisace). (Rozh. z 1'2. prosince 1933, Zrn I
995/33.)
Ú tra t y.
Základem povinnosti obžaJovaného, nésti náklady trestního řízení,
a povinnosti soukromého obžalobce, nahraditi v případě zprošťujícího
rozsudku útraty obžalovanému, je jejich postavení procesní a jejich vzájemný procesní poměr.
Takového procesllího poměru není mezi soukromým obžalobcem a
tím, kdo se do trestního řízení dostal jako obviněný bez návrhu a počinu
soukromého obžalobce (omylem). (Rozh. z 30. října 1933, Zm I 553/33.)

Ver
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i n r e m.

Nevyhledává se, by věci bylo využito ve prospěch jiného pnmo jejím vlastníkem, nýbrž § 1041 obč. zák. jest použíti i tehdy, bylo-li použito věci ve prospěch druhého prostřednictvím třetí osoby. Vi takových
případech se však vyžaduje, by ona třetí osoba byla nepravým zástupcem toho, v čí prospěch bylo věci použito. (Rozh. z 2. listopadu 1933, Rv
I 85/33.)

Vlastnictví.
Jediné naturální vlastník může vykonávati obsah prá,v a vlastnického, jak jest vymezen v §§ 354 a 362 obč. zák. a může také zříditi jinému
právo užívání nebo požíváni. (Rozh. ze 7. list0p,adu 1933, Rv I 2056/33.)

Vynál e z y.
Užívání předmětu vynálezu je vyhrazeno vlastníku patentu (§ 8,
odst. 1. pat. zák.), avšak prodá-li a převede-li vlastník patentu předmět
vynálezu, platí domněnka, že nabyvateli byla zároveň s předáním mlčky
udělena licence užívání předmětu vynálezu; není ovšem vyloučena úmluva vlastníka patentu s nabyvatelem, podle níž se předmět převádí s vyloučením licence užívání neb jen s licencí omezenou. Kdo si dal vlastníkem patentu, jehož předmětem je způsob a zařízení k získání denní (okamžité) bilance při propisovacím účetnictví, za úplatu zaříditi toto účet
nictví pro svůj podnik za současného dodání prostředků k tomu náležejících (pomůcek a tiskopisů) , nabyl - neobsahuje-li patentová listina
žádné výhrady ve směru omezení užívání nabyvatelem předmětu vynálezu - se svolením vlastníka, byť i mlčky předpokládaným, práva užívati onoho účetnictví ve svém podniku, a může je vykonávati nejen sám
osobně, nýbrž i svými zaměstnanci nebo pomocnými osobami k tomu
zjednanými. (Rozh. ze 6. listopadu 1933, Zrn I 280/32.)

Zhavení svéprávnosti.
Stížnost na usnesení o zbavení svéprávnosti, jež byla podána ve
u soudu vyšší stolice a byla tímto soudem zaslána soudu
prvé stolice, jemuž došla teprve po vypršení lhůty, jest opožděna. (Rozh.
z 9. listopadu 1933, R I 993/33.)
lhůtě přímo
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Ustanovení § 1, č. 3 nov. Č. 3/1878 nebylo dosud zmeneno ani zrušeno; ano, nestanoví žádnou výsadu stavu advokátského, nýbrž zabezpečuje především ' v z á j ID U o b ž a lov a n é h o řádné provedení zmateč
ní stížnosti, netýká se ho ustanovení § 1\06 úst. list. (Rozh. z 121. prosince
1933, Zrn II 460/33.)
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Rozh.

Dodával-li obžalovaný injekční preparáty jím vyrobené z práškových přípravků žalujíc: firmy jen do 'nemocnice k písemné objednávce
podle lékařských předpisů, jest posuzovati otázku, zda při označení preparátů jde o trestný zásah do známkov~-ch práv soukromé obžalobkyně,
podle takto vymezeného okruhu odběratelů: rozhoduje tu stanovisko
onoho výlučného a kvalifikovaného odběratele (odborníka), nikoli stanovisko obyčejného průměrného kupitele (neodborníka). (Rozh. z 13. prosince 1933, Zm I 304/32).
Obchodník mlékem ručí podle § 23 zák. na ochr. zn., č. 19i1890,
s hlediska dolu eventuálního za opominutí zabrániti tomu, aby v jeho
podniku n8bylo mléko uváděno do oběhu v lahvích opatřených cizí
ochrannou známkou (v zaměněných lahvích jiného podniku) jen, počítal
li s možností neb aspoň měl-li důvodné podezření, že se to v jeho podniku děje a přes to nezakročil (neučinil proti tomu potřebná opatřeni).
(Rozh .. z 18. října 1933, Zm I 920/32.)

ZPľ
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Peníze, které přijal advokát v zastoupení strany, staly se vlastnictvím strany již tím, že je advokát jménem strany přijal nebo nabyl disposiční moci nad nimi; dopouští se zpronevěry, spotřeboval-li je pro
sebe, nemaje v době této svémoci po ruce dosti prostředků, jimiž by
mohl vyhověti příkazům oprávněných osob co do těchto peněz. (Rozh.
z 25. října 1933" Zm I 45/33.)
Zpronevěra, nepoužil-li ten, komu byla svěřena směnka k eskomptu, peněz eskomptem získaných podle příkazu (pověření) akceptantů, nýbrž zaplatil-li penězi těmi svůj osobní dluh;' nepřípustná kompensace. (Rozh. z 5. prosince 1933, Zm II 278/p3.)
Odstranil-li kdo svou vlastní věc, kterou dal do zástavy a jež mu
byla zástavním věřitelem přenechána k používáni, nedopouští se zpronevěry, nýbrž může se po případě dopustiti jen maření exekuce nebo podvodného úpadku. (Rozh. ze 13. listopadu 1933, Zrn I 664/32'.)

Z judikatury Nejvyššího správního soudu.
Církevní

věci.

KláJto'l kJký biskup na Slovenskn není ::J,ni za :platnosti 'z,á k. Č. 122/1926
Sb. legi.timován ke st~žno·sti na nej,v yšší spráNní \sQiud do rozlIJod!nutí referátu minLste'rs.tva škoilství a nál~o.d ní ol&věty v Bratismvě , krte~ým odepřeny byly duchovnímu pl6'.,ty od státu. (Ná[. z 30. září 193B, Č. 16.100.)
Piiíedlpis § 56 zák. č. 50/1874 ř. z. o tom, že' splr:1vuí úřady j.s'ou pov10láiIllY naříditi piwzrutímní o'patření ve spo'r ech 0' povinnosti přispJvati ke
kultovým úče,lům, jlelŽ přísluší rOlznodmnati hidným soudům, není do;f:čen
ustanovením § 135 spr. řiz6ní (vlád. nařiz,ení č. 8/1928 Sb.).
Spor ve smys,l u § 56 zák. Č. 50/1874 ř. 'z. vznikne jlÍJž tím, iže stT'alla
odepře pilID.ění, nikloilli teprve mm, že· věc jelslt vznesen.a k rozhodnutí pří
slušnému 'OII'gG1;nu. (Nál. ze 4. října 1933, Č. 16.489.)
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"BiIlná Ipotřeba," duchovní správy při dásvoe ve prospěch fa;ry mkorpOlfovaI1é ve timysJru § 56 zák. č.. 50/1874 ř. Z., není vyloučena ji~ tím,
že nebyla podwa. kon~ruo'Viá při7,,návka podle § 124 vlád. nař. č. 12'4 /1928
8b. (N áL ,118 4. lis~()padu 1933-, č. 16.463.)
. Vysloví-li přÍJsJušníik: cí;l 'kve římsko-katoIlické přá!IÚ, aby byl tz popelněn, a jet-Ii přání ,t omu po jeho srom vyhC'věno, nestme se zemřelý ještě
"jínolvěrcem" ve s.rnys[u § 10, odst. 2. zák. č. 96/25 Sb., vitěi této clÍrkvi.
(Nál. z 18. li.st,~pMu 1933, č. 1,7.539.)
Biskup ev. a. v. gener,Uní .církve na Slove.nsku je legitimoivl.w ~e
stížnols ti k nedvyššímu ·sprá,vnímu Is,oudu proti flolZhodnUItí rnr1rui.sterstva
poŠit a te~egr:1fů, jímž miJe'P'ř8no hyl0 os,V/ohození od po'š tovného' ~enedJJlí
podporovně této CÍlrkve (§ 3'06 úsmvy cÍirkve erv. a. v. nal S~ov.e.nsklu, vyhl.
Č. 61/1923 Sb.). (Ná.l. z 29'. 1i,gtlo[)'aJdu 1933, č.. 19.251.)
Čet

nic. t

V

o..

Ustwnovend § 18 vlád. nař. č. 96/1930 Sb., jímž byla, v odst. I. Ba)
vrchním súrážmrnsm'ům ve smyglu § 10 zák:. 186/1920 Sb. a' Vlrchním 's trážmistrům I. a II. iIJř. ve smyslu v-:(rnosu minfusmefls:tva vnitra ze dne 2fl. února.
1919, č. 2017 (Věls1t. četn. č. 1/1919) stanovena poosijní 'z ákladna; podle II.
platové ts tupnioe § 132 zákona č. 103/1926 Sb., i když byli v:e1itelli stanic,
ne)odpoiI'wje 'z,á konu.
Čl31tnický vr('hní strážmistr, kte'r ý byl ve.ute~em stand.ce a odielšeF před
úč.fumolstí zákona č. 232/1922 Sb. do výslruJžby, nemá; nároku, aby při
úpiI'ruvě odpočivn}reh p~atů podle zák. č. 70'/1930' Sb. stanovena byla jeho
pensijní zákll!adna podle I. (p[atové stupnice § 132 pilat.. 'Z,álwna. (NáI. z 11.
září 1933, Č. 8146/31.)
USlt anovení § 18 vl~"d. mř. č. 96/1930 Sb., jímž byla v odst 1. B,
pÍ1sm. e), staDlolV'e na pensli jní zákLadna podle, II. plrutovlé ISltupnic181§ 1321 plat.
zák. strážm~srtJrům - oikiresiIlím četni:ckým velitelům ve SIDYIB,}U nař. býv.
minisnelr stva zeměbrruny ze 2.7. října 1909, č. 5135, a lze dne 31. plr.osince
1899, č. 3355 p'l'es., nelOdJPloruj.e .z:ákonu. (Nát 'Z 11. září 1933, č. 8787/31.)
Daně.

domovní pod[e § 126, č. 8 zák. č.. 76/192.7 Sb., llIejls ou vyňaty
budovy (,s amostattnte použ,i vatelná. křídíla, celá patra), kite'r é ohstahuji pro'VloZOvny a .skladiště, sloužící účelům vý1roby, kdYlž v nich v,edIDe· někte;réh'o
~N~ tří druhů součástí, uvedených ve dnilié věltě citovaného číisJ!a, js,o u
i součásti jinéhO' druhu. (Nál. z, 8. září 1933, č. 14.877.)
I když podio.d.katel diolu v účtu odh~teili ubili vydaném uvádí jen
jednotný obnos Sivé piohle dávky , v obiIlJOISU tem vš,a k Ili6S1porně jlels t vedle
ceny za uhlí (v prodeji na' Gollia. vč·e,tně naloiž,enÍ do dopTa,v ního prolslm-edku) O-bs~lena i Útplruta z,a dOVOIz, dodaného. uhlí, není to na p,řekážiku tomu,
aby j~ko Z'áJkladt dlaně ,počítal a vykázl3J. částku zbývající po odpočtení
dlopravnélhO'. (NáJ.z, 15. z,áří 1933, Č. 15.546.)
U SfI'...an ovooí § 17 zák. o dlani V'á[·ečné, č.. 66/1918 ř. z., neposkytuje .p oplatníku právní náJrok na výhodu t,am stalIlio,v enou. (NM. z 29. září 1933,
Č. 16.180.)
NáJrok. CUkl10rv1<1il'U proti g1all'ančDlÍmu fondu, nashíI'omáž'děnému z p,ři
l'ážlk y 20 K za 100 kg účertní váhy cukru plOdle § 16, odst. 3., naří.zeIÚ
úřadu 'PIfIO vyživo,vání obyvrutelstva č. 351/19'1 8 f. z., je předmětem dávky
pod~e zákJoru!. č . 309/1920 Sb.
Qpra.vu pře-depsání d!ávky z majetku a z p,D'l'Ůs.tku na ffiirujetku podle
§ 18, od~Slt. 5. z,áik. č.. 309i20 Sb., dlužno s hledlislka pr(jmlěenÍ práva vymě
řova.cílho plOlslWZorV3JtTh j!alw původní měrření (§§ 1, reis p. 2 zák. Č. 31 f1878
ř. z.) (Nál. ze 3. října 1933, č. 10.103.)
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PoVÍnno's t podnika.tele us.chOV1ávati doklady podle § 16 'Zlá kona Ů' dani
z obratu č. 268/23, resp. 2!46/26, týká s'e i nákupn.ich účtů. (Nál. z 3. října
1933, č. 16.450.)
ÚIŤ~d, VYlpiočítávaj.e částky dávek, za nělz nemoViito,s,t ručí podlel § 62
zák. o dláv. Č. 309/1920 Sb., může vycháze,t i j'Hn ,z hodnot nemOovit-ostí, sta.novených jíiz Vle vyměřovacích základech dávek poplatníkových. (Nál.
'1, 5. ríjll'a 19'33, č. 16.640.)
KapitáJ.em v p,odnilru tJ'vaJe na zisk ulo,zeu}'m ve slllYi~lu § 57, odst.
7. zák. o .přímých daních, je,s t !pI!i pmnaj,í mání 'zařÍlzeoných poikJojů lálleň
ským hostům v láz-eň:skýoh domech (§ 150, odst. 6. téholŽ z,á kona) rozuměti
nejen hodnoJtu dotyčnéhoza,liz,ení, nýbrž i hodlnotu b<udJorvy, r,e1sp. jejích
čá'Stí, jichz s·e k tomu pouzírvá.
llionGlJjlÍm[l.ní z a říz eln Ý ch! pokojů v láJze'ňských domech láz,eňským
hOlstům v 1éče,bných lázeňských mís,t ech jels.t výdělečným podlnilklem V B
smyslu § 46, odst. 1. Ziákona č. 76/1927 Sb. Ol přímých maních, podléhajícím
všeobeené d,a ni výděllm,vé. (NáJ. 'l 25. lijna 1938, č. 14.939'.)
Bodmínky pll'lO vyněrt:~ z daně domovní po'dlle § 126, Č. 8 zák'o na o' p'n mých daníoch Č. 76/207 Sb., zjišťovatii lest z v 1 á 8 ť u k a 'z d é s' aJ ITl os t 'aJ t III é bud o' vy (samolStJa,tně pouzivatellných křídell, celých lPa-tel!') bez
zřeterue k jiným budovám továrního komplexu, s nimiz tvoří hospodáiský
oelek. (NáJ. z 25. njna. 1933, č. 14.966/33.)
Ustamovení pIl'Iov. nruř!Í!z.ení č. 175/1927 Sb. "K § 126', č. 8," zák. Ci poŤ.
d. Č. 76/1927 v odSlt. 6., !stanoiVÍc lpiojem t r val é hl o urč<ení s.tJra.n hudo-v ,
jez podle oiJt. předpisu zákona jalmz:to hudovy, s~ouZiÍcí výlučně a trwale
jako PIl'lOVOq;ovny 'aJ skladi'ště účelům výTroby, jiSlou vyň.aty z domovní daně,
odporuje ,z ákonu. (NáL z RO. října 1933, Č. 14.767/30.)
SIillniČillÍ vál1ec, ktelrÝ neSlP'oll1l1ě ' ne,sloUJzí k d10prave ooSOlb a zbozí po
v·eřejlIlých oestách, nepodléM do:mi' z moltoll'lový'c.h Vlozidell. (Nál. z 3. listopadu 1933, č. ' 12.5,93/30.)
.
Odst. 5. čl. 11 pil;o,~áděcího nalřízeiJJ.í Č. 156/24 Sb. (prováděcího naHZiooí Č. 247/26 Slb.) k zákonu -o ďaru z obratu, pokud stamoví, z,e dodav.alte1 je povinen v e'videnční knize o VýVOIZU uvés,m voe· sJoupd 3., že vyvezemý předm.ět sám vyrobil, a tím zúžuje os'vlobolz,e ní IOdJ daně z o'b ratu
podl~ § 4, č. 8, z~;kona Č. 268/2S Sb. (č. 246/26 Sb. a č. 181/29 Sb.). len
na dodáJv1ky výrobcll, odporuje. zákonu. (Nál. 'z 3. listop.adu 19B3,
Č . 18.089.)
Vykonávání lék.3iř1s.ké praxe Ipodle l'ámcové smlouvy s ůstřednJí organisací nemoeemskýclh poj5.šťo,ven nepodléhá podle § 47, odst. 1., č. 2 zák.
č . 76/1927 Sb., všeobelc né dani vYdělkové. (Nál. z 10. listopadu 1933,
č. 17.729/31.)
-.
_.
Úpl~,tJou 'ta ·z cizení :l1JRj0tkových předmětů, kteflá podI:e ~ 159, odst. 3.
zák o 0 1&. daních, není podrobena dani z příjmu, rozumí :::e jen k aip i t álov á poMedávka, smluvená za zcizený majelt 1wvý předmět. (NáJ, 'l, 21.
listopadu 19B-3, Č. 15.711.)
..
Je-li v účtě uViedeno, ze se účto,v,aná oena snÍlzí o peToeill.t'UJ:Hni
č ásitJku, ne,h e při di~tění účtOV1aD.é ceny plOld1e ~ 17, -ods,t . 7., zák. Č. 3211f21
Sb., relsop. záik. Č. 268/23 Sb., tyto s-rá:žky pommout.i z důvodu, že nebyly
v účte c.ifell'ně vyp'Ů'oteny a, od účtova.né oeny odečtelIly. (N Al. z 21. lils,úolP,a du 1933, č 19.355)
Použd.j,e-li olb ec ze ~ásob s,v é vodárny rour ku plo,lolzem nebo prod.loUJzení o,b8lcnJho vodo'v odu, nejde o v,z etí předm.ětů IZ vlastního :podniku
pcr-o lIl,evýděJlečné upotřebelJl<Í podle § 1, O'dslt. 4., zák. Č. 268/23 a zák.
Č. 246/26 Sb. (Nál. z 21. listo·p adu 1933, č. 19.356.)
ObcnodDlÍm zahradni!c.tvím, provozovaným po žd.vnols ten.sku ve smyslu
2. věty odst. 1., č. 3, § 47 z.átk . o plř. daních, Ipod!roheným všelooecné, dani
výdělkové, l'o'z umí se zahradnictví p'DOIvolz.o'v ané způsobem zvláJšť inten8ivním tak, z,e vliv Ipnrody jle na,bT3!Z,e n umělými prlo'střec1ky výrobními,
p'ř,evyšuj9'-li při této výrobě V'Ý'zn.am činnOlsti l'idlské význam přírody a, dO r

72
.s ahuje-li s,a těmito umělými pros.tředky věrtšÍlho' výllIo's u, než skýtají poz-e mky srte,j[lého druhu při nOlITIlálnim obhOlSlpodruřování. (N:áJ. Zle 24. lis,t opadu 1933, č. 8948.)
PIři stanovení základu daně z vyššího, sl"G,žného podle § 184 zák.
o pHmých cUanfoh je,s t k výši -shtžebnJÍch piQIŽlitlků, lPřesahUJjícícih 10'0'.000 Kč,
ja.k hyly ·t yto požitky s,t anovelny k dani důchodové, ulo~ené p'Ůplrutníku
za týž b8>l'ni l~ok po oruečteni s'rá:ž-e k přÍ!pustných podle § 15 pI10 tuto daň ,
pŤiipoC.ít3Jti daň l -vyššíiho služného i s při r á 'Ž k !ll. mj, odpočtenou při
uložení d'aně důchodové. (NáL ze 2'4. 1islt op·a du 1933, č. 15.718.)
Ust3"novooí plrov. llař. c. 175/2,7 Sb. K § 214, ploikudJ v odst. 1. vyslo>vujle, ž·e č~,.sový a vě,C[lý postup olzlnámení skutkové porvaill.y 1,l'es,t ného činu
a důvodů podezře~í pll~OW. obviněll1ému uváží vyšetřuj.ící úřad, je v OdPOlll1
s usti3Jnorvením § 214, odst. 2. zák. O> př. d. (Nál. -z 29. ltisto,padu 1933,
Č. 19.790.)

Dá v k Y z a II

ř

e dní ú k ony.

I phjetí olznámení o· př-eměně hbvního zárvodu v závod vedlejší p'o dléhá d§,vce· za úřední úkon po{]le sa,z ební položky C 11 vlád. nař. 254/1926
Rb. (Nál. z 28. lisrto'P~.du 193-3, č. 16.761.)

Hon e b n í p r á v o.
RekurslIllÍ lhůta plroti prcdlouže,n í pachtu p,od1e, § 29 moll'. hon. zákona
ne!po-čala proti majirLelům pozemků, náležejících k obecnímu honebnírn.u
území, běž.ew., pokud ·opa.tiíení o k l' e sní h o ú řad u nebylo ve smyslu
§ 98 mor. hon.záikona V'e.ředlllě vyJhlášellllo, neho j~m ind1ividuelně dOil1IČeno.
Předch02i vyhlášení sloUlhla,s u ,obec. honehního výboru s prod1oužením
pronájmu neVlolstačuje l . (NáL 2; 29'. záli 193·3, č. 15.788.)
Z -r ozhodnutí okrelsniho úřadu, vydiaméhJo, na základě § 2 Vllád. nař.
č. 96/1928 Sb. ve věd schvalování p'l'l onájmu obecních honiteb (§ 3, ods-to
2., Iz ák. čl. XX: 1883), je plodle čl. 8., odst. 1., olrg. zák. pnpustno odvolání
na z,e mský úřad. (Usnels,e ní z 23·. listopadu 19'33, Č. 17.895.)

li o r n í p r á v

O.

Př:ÍJsluŠI1ost

broMské pokla.d~y k voj~šltění zaměstnanců podniJků nehornickýclb. podle § 3 zák. Č. 242:/1922 Sb. nezaniká zmroo-u majite,l e těchto
podniků. (Nál. z 2'3. z á~í 1933, č. 11.856/31.)
.
RevÍl'llÍ bra,t.l'siká pokl'a dna nemá právního uMoiku na to, aby jí belrllÍ
spIl'áv:a sdělilla data 10 majertlwrvých pOměTE\oh j.e jích členů, 'zjištěná za úče
lem předpisu s.táltních daní. (Ná!. z 11. rijna 1933, č. 10.986/31.)

J a z y k o v é p r áJ v o.
Na }.e-giJtimacích ptl'O pohraniční styk (Čll. 72, odst. 3. jaz. nař.) musí
býti užito peče,ti, vyho-v ujicí 'Předpisu č1. 82, odsrt. 2., vělty 2. jruz. nalřízení.
(Nál. z 5. záií 1933, č. 14.916.)
Podací 'značka benní správy na rubru pli.znáruí k dani, nahT3.JZující
straně !plortvrzeilliÍ, -ž e', kdy a kde př[znání podala~ jest vY'řízením ve i?mySllu
§ 2 jaz. 'z ákona. (N ál. z 11. září 1933, ě. 20.582/20.)
Č[ánlku 4., odsrt. 1. a 2. jaz. naří.z·eni (o VT\áClení jazykově nepřipus,t
ných podá-ní k ,0pll'avě), lllelffiŮŽI 81 se dov:olá,vat~ strana, jež v pod'álnlí řízeném
na smtní úřad místo jazyk::'!, státního použila jiného ne,ž svélho jaJZyka
m~noritního. (NáL z.e- 27. října 1933, č. 9631132.)

Matriky.
Židov-siký r3,bín, kte:rý byl uSltanoiVen ž,i dovsikým matrikáJřem, je le·g itimo'ván jruk k odvoilJání, tak i ke 's tížnosti k nejvyššímu slpll'ávnímu slo udu
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do výroku úi-adu, kte'r ým byl fi1.1nkce této zlhaven. (Nál. z 18. listopadu
1933, č. 19.069.)
lY.[

i

111 O ř

áJ d iIlJ á o' pat ř ,e n í p.o vál e č n á.

USluanovetIliÍ § 10, odst. 1. vLád. nař. č. 126/1919 Bb., o SIŮ'UPI~SU a. oznaě,ení cenných pa.p.írů, !Ž'e pozdější Olzn~čeillí po uplynutí drohy v~eohecnéllO
soupisu povoliti mŮJže, ministr financí, po př~padě Úř~Ml! j,í m zmocněný
k t,o mu, a. tO' na, plfůlmz, že strana. skutečně nemOlh!la dostáti vč'as, s,vé souprsloi\ -é povinností, j,e kryto ust~movenímí §§ 6 a 18 záJk. Č. 84/191~ Sb.
(Nál. z 30. fijna 193,3, Č. 5703/31.)
,
Os,o by, osvobo.z:ené od dálvky 'z ma,j,elbl~u podle § 13 zák. Č. 30!)/20 Sb.
jen č;;í.. stečně, mají nárok na kone'čnou ú[lIl"aVU vá[ečných půj6ek (odškodnění) podle zák,ona. č. 216/24 Sb. jon tehdy, je'stJiŽIe jejich jmění, dávce
pod.llmhené, nepřevyšl;lje 250.000 Kč. (NM. z 30. října 1933, č. 7533/31.) "
Ustano'verní 'o dst. 2'. a 3. čl. IX. vládl. nař. C. 2,76/1924 Sb. - J~tell'ým
se plro,V'á.dí záJwn o konečné úpra.vě r'akouských Ia, . uherských v,áJr,čuÝ'ch
p ůjček .- je kryto us,t,anoveními zák. Č. 2,16/1924 Sb. (Nál. z 30. října
19'33, Č. 18.718/31.)
.
N3Jhz1ení min.is,t~'as, plnou fi.locí pm sporá,vll S~OIVe[}ISka, z,e dne 31.
května 1919, Č. 4665, pms,. (91/19), o vývo'z u tokajského vma, uVíeřejněné
v "Úl'alC1ných Novin~ch" dne- 7. čerrvna 191ft , Č. 15, ne-vybočhLo z, me,zf
zmocněni, ooného jme[}jovllJnému členu vlády :záillolnem Č. 64/1918 Sh. (Nál.
z 30. listopadu 1923, Č. 15.111.)
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~áJkJo!n.em Č. 61/1918 Sh., jímž Zll'llšují 8,8' šleohltict'VÍ, řády a tituly,

nebyly zrušeny nadace, v;e
z 26. říjn a 1933, Č. 17.323.)
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Š' ť O V

stavu šlechtického. (Nál.

a cíp r á v o.

J '€I-li smluvena. mzda. hod,inorv:1 a není.Jli zaměs,tnanec denně ste,j ný
ll-" oČJeit hodlli z'amělstn:in, j,e slt denní mzdou podllie § 121 Izákouil1 č. 22.1/1924
Sb. v původním znění podíl me,z,Í mzdou za. určité obdolbí (týden, mě'síc)
vydlěUJanou a. počtem je1ho pracovních dní. (N ál. z 19. zá.1'Í 1933, Č. 16.116.)
RlQlzlhodruutí z,emskéhlol úřadu, vydané o námmlkách prolti výme'l'u ÚraZlOi"Vlé pojiMorvny podle § 18 ÚrallJOlVého zákona, Č. '1/1888 ř. Z., je podle 61. 8.,
odst. 2_ zálk.ona O' olrganisa.CJi plo~itJickéslPll'áJvIy Č. 12'5/1927 Sb., irolZhodnutím
konečm.ým. (Nát 'z' 2. října. 1933, č. 17.715/31.)
Za.mlÍtne,-li okresní úřad odvolání do platebního rozkazu olkresni ne~
IOIooenské po.jfušťJovny, jen!Ž iD€pJřesruhuje čáJstku 200 Kč, je l'Iozhodnutí jeho
po,dle čl. 8., odst. 3. zákona č. 125/1927 Sb., konečné, tře,ba. úřad v 1'O'zhodnutí odsloudil odvo]la,teiLe ku placení útJra.t čásltku 200 Kč p!řelsa.hujlÍcích.
(NáL z 3. lijna. 1933, Č. 16.377.)
Spo~u,podrrhlk,a.telem p,odle §§ 8 a. 170 zák. č. 221/19'2'4 Sb. není olsoba,
kte,r á zada.nDu j:í sta.vbu dá v ce~ku nehOl zč'áslti stavěrti os,oihou ji/IliOru;
nemčí pJ'oto podle § 170 cit. 'z ák. z,a. pojistné, př.edepsa.né teto úiS,obě. (Nál.
z 25. listopadu 1933, Č. 19.871.)
Pokud! tr.vá po'j istný pomoc ve smyslu 'z,f r. č. 33/1888 ř. Z., není pojištěil11el c po,v inen Ipilat.iti náklady ,s vého ošetření 'Ve ve:ře1jné nemocnici. (N ál.
z 25. lisrtoptdu 19'33, Č. 19.871.)
1. Stá 1Ý m i p ,o žit k y pod~e § 30 zák. Č. 221/1925 Slb., p,oikud jde
o zamělstmance kO:I'lpora.ci pmhlMených za rovnolCenné nucelllým sva,zklolID
Ílzemním (§ 1, odst. 1., Ilit. e), jS10u všeehny požitky silužební, pokud nejsou
poskytován.y wa Ull'či,té mimořádné pl'á(';e:, :pIokud se jich ?;á,s,adně do'stává
v~em Iz,3Jměstna.ncllm s nárr'ok:Jem na ně.
..
2. Zákon Č. 22'1/25 Sb. nevylučuj-e -cl o dat e č n Ý pře d p i s P oJ 1 S t lil é h Ol v p,říp'n,dě nels,p,rárvného ;přihlášeil1í POIŽÍltikŮ poj[štěnců.
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3. Z dlužného. podis,t ného nepří,sluší Léčehnému f'ondu ve-řejnýcm zaúro k z p[!odlen~. (Nál. z 12. pro's ince 1933, Č. 21.380.)

městnanců

Pol i c e j n í

vě c

i.

Uslta.nolvel)1í § 1, odst. 3. 'zrák. Č. 101/1896 f. z., že den odevzdání opravného pfOistřed,ku pl),ště k dJopravě je dnem j,c.hor IPodJám, pJ,a,lt í, pokud jrle
o opravné p11ols.tředky v řízení /p,oli0ejně-tre!'ltním, i Zal úřJiJnno sti SpT. ř.
Č. 8/1928 Sb. (Nát z 2. Iijna 1933, Č. 15.862/31.)

Pop 1 a t k y.
Podle Sltupnice II. jeslt ve smysJu s,a z. pol. 52/32, č. 2, lit. f), zpoplatnim ;prOlSItUp nejen . plO'hledJá,v ek peněžitých, nýhrž ,obligačních pcr:-áv viibec.
Bo.dle stupnice III. jre'st ve .s my'slll salz. pol. 52/32, Č. 2, lit. g), zpopla,t niti postup jiných práv než p~iv obligačních.
p.ostolUpemiÍ podílů k:omanditi,srty kom:wdiltmí spoLečnORti po:d[éhá zpoplrutnění podle stupnice III. ve smyslu saz. pol. 52/32, Č. 2, lit . .rr). (Nát

ze 4.

říjn~J

1933,

Č.

13.714/31.)

BOlstHYUpení podílu spo[ečIliÍlka 'společnosti s r. o. podlléhá zpop[atnění
podWe stupnice n. ve smyslu 'sla z. plol. 52/32, Č. 2, lit. f). (Násl. 'z,e 4. října

1933,

č.

6012/32.)

USltanov:ení pozn. 1. k poL 60 u.h. poplaJtkové slazby jest na SLovensku a Podka.r.pa:také Rus,i 'zákonnou nOIl'molU, (N át 'ze 4. října 1933,

Č.

16.454.)
1. Při posuzování o,tJáJzky nemaj,e'woSiiJi ve ,smysllu pOlz n. 5. k slaJzbě
daně z oho,h acení podle zák. č. 337/1921 Sb., he' pfilhHžeti též k dúchodům
.

plynoucím 'z Wvalého služehního poměru.
2. Otázka, zda dŮlchod tentO' SlŮačí k uhájen[ enstenc,e" je' otázkou
Srku1JkO'V10'U ll. :::nůž:e p'l d:,o n. s. s. dotyčný výJroik úřadu přezkoumati jelJl
s hlediska § 6 zák.. 0'1 s'. s. (Nál. 'ze 16. l"1j[laJ 1D23, Č. 5080/31.)
Z výmazné kvitan0e, v níž ·s e kvituje, příjem pohledávky a dává
svolelIli k výmruzu zásibavníhio práva IPIl'O pohledávku "s přís~UlšleDlstvím",
nerrze pOlzadolVa,ti vedLe poplart:lku kvitaillčnílho ještě zV1láštnÍ kolkový poplatek z pOvO'lení výma~u z,3Jstavního plráva piI10 pilÍJsluš1ensltvi. (Nál. z 23.
října.

1933',

Č.

10.004/31.)

Ustano<7ení smlouvy o v,eťejné obchodní spoleČtnOlsm, Iplodle' níž pří
sluší slplO'lečníkúm z~ činnost VenOVaiIlllrU podniku zvlá.štm odměna, belZ
obledu na čistý zisk spo,le·čno,sti, nepodlébá ~ % nímu pauš:íJlu ze, služebnírClh smluv podle § 1 zák. Č. 295/1921 Sb. ' (Nál. z 30. říjn a 1933,
Č.

12'.830/31.)

POpll,atkové OIsvohození, přiznané v § 56, bodě 1., zálL č· . 44/27 Sb.:
pro dluhúpi·sy a knihOlVllÍ zálp,1sy, týk'a j;í cí s,e, "Z,ápůjček st4tem za.ručerných ,
nevlzrt:ahuje se, na dllu.hJorpi,s y a knihoVíIlÍ zápisy, týkající sla zlápůjček, zarUčetlÝ'C1h podle zákona o i1o.nd.lu pro bytovou péN Č. 242'/1910 f . z. a 98/1919
Sb. (Nál. ze 7. listopadu 1933, Č. 18.229.)
,
USltaIl!()(VenÍ § 2, lit. d) vlád. nařízení Č. 403/1920 Sb. O' pop1atkůvé
úlevě v plřípadech, .· ve kterrýcJh je p,ředmět.e,m pře:Vlodu nemowtolst ro1ni0tví
věnovaná, rvlastníkem, -vztažmo jeho l'odinou s: /pomocí nebo bez plomoci
čeledínů nebOl nád,eniikŮl vzdělávaná, n.ení kryto :zv.konem (ani § 10 zák.
Č. 31/1920 Sb., ani ustanorv:eními zák. čl. XI: 1918). (Náll. z,e 16. liJstopadu

1988,

Č.

19.245.)

PIi z,poplatnění podání (sp~su), obsahujícího námitku SpOIfU pfř,eká
ŽE1~cí, ne 1z,e použÍlti pOlpla.tk,ové salz,b y pod[e § 7 z:ák. čl. XLIII: 1914 ve
znění písm. O článku 2. zák. č. 38/1922 Sb. (Siliovenslro). (Ni1. ze 17. ]fi.lg,t o pa.dJtl 1933, č. 18.901.)
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"Soudcem" ve SIDYD,lu §. 75 zákona o převzetí a niliradě 'z·a zabraný
maJjet~ poz·emkrOvý č. 329/1920 3th., v,e ZIIl:ěn1Í zá.k. č. 220/1922 Sb., je také
mda nejlVYššího správního s!oudu (§ 88 ústavní hSltiny č. 121/1920 Sb.)
(Ná~. z 20. 'z ,áří 1933, č. 17.493/30.)
PrOlpusúiJl-H stJáJtni poz'6 mkový úřad půdu z'e záboru podle § 7 zák.
záb., není olpráJvněn Vled~e poplatku 'Podle § 61 přídlěll. IzákOlna vyb~rati je,ště
zvláš,t ní režijní pfispěvek. (NáJl. · ze 14. listOlpadu 1933, č. 18.023/32.)
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Rozhodnutí městsrkéhoza,srtupitelstva brněnskéhOl o odvolání z výměru mělstské rady, jiÍ1lllž uložena plooádková pokuta ve věci obecní dáJvky,
není konlečíIlJým, nýbrž podléhá op/l"avnému ipro'sJt,redku nar zemsky úřad
(§ 44 Z2.k. č. 329/1921 Sb.). (NiL '1. 25. září 1933, č. 18.460/31.)
DáIv1ka 'z nčÍ,věští podllie p11avidel o' vybírání obecní dávky z. návěl~tí
v BI"3A'Ji'sklJVě, g,c hvá[enýcJh výnorsle m z:emského pres,i dle nta v BIl"atislavě
z 8. fu.dn:ll 1009, č. 97.177-5/1928, jelž, se shodují se vZlolfcOrvý'1Ili prraV:idly
(vlád. nař. č. 15f-39~8 Bb.), nepodléhají návěští, jež jsou dodáváíl1a jen
pl\eldlP~'atite,lům určitého ČlalSlop,i~u záJrrorveň rB oa,s,opÍlsle m. (N,i l. z 19. října
1933, č. 11.542/31.)
DoIhlédací úřad, IpiOovorla.n ý· padme ~ 3, ods,t . 3. zák. Č . 77/1927 Sb., ve
zněná' zákona č . 169(1930 'Sb., k s,c hválení ol'ble,cníbJo rozpoČltu, není oprrávněTI Vi11ártiti obci rozpočet k no'v ému plflO'jednállllÍ s' pouhým pOluklaz.e m na
nedlosta,tek rOizrpočtové i'o'V llováhy, nýbrž jle piovinen ,p lodlle ~ 7, odst,. 3.
'Zák. Č. 329'/19211 Sb., kolDkretisorvatJi ISVť připomínky ' k jednot.livým položkám. (Nál z 20. liÍjna 1933, Č. 10.248/31.)
Rozhodnutí o tom, má-li b}'ti sepsán prortlOkol o drarlŽbě, kl()ll1ané podle
lici1:ia.čníhio f<ijdu z 15. čérv,elllc,e 1786, Č. 565 sb. záilL sIOlud., a podffie dvolt'.
dekret~ z·e 14. záiří 1815, Č. 101 e.b. záik. po[., Vle smyslu § 8 CJÍit. z'álmnů,
závt3í od předmětu dJrař.by a nikoliv od její důležitosti. (Náa. z 2'0. října
1933, č. 17.363.)
Podle ~ 8, plolsl. ,o dst. řidu V1o~ení v obcích, odlepíTá úřad! s.vllj vykonávati ítelIl, kdOl nep,Lní sIVých fUJlkČ!O·klh Ipovinno,s tí s úmysLem svémoeně
pro,s,a dtti yels.ig-naCli dJříve, nelŽ by[a kompetentnílY'_ Orr~áneJffi přijata. (Nál.
z 215. října 1933, Č. 17.640.)
P()lbyt je, ve' smys~u odrst. 2. § 1 VlZ!OIl'COvý<ili pravide,l o vybírání obecní
dávky z. plřechodného uhytoiV'áru (vllád. nař. č. 143)1922 Sb.) přechodný,
hyl-li nájemní pOlměr ' ujednán na dobu nejvý~e 3 měsíce.
Pronrárjmem, PIJ.'Ovoq;olvalIlým !pO živnostensku ve SIDYlsll u odst. 2. § 1
V1~o,rco<vých iplrav'1dJeJ o vybÍlráni obecní dávky z p·řechodného ubytOlVáJní
(villád. nař. Č. 143/1922 Sb.), :rIozumí Ise pouz,e prto'lla.jímání rnrujiilte~.ů ŽlÍvno's ti
podre § 16, lit. a) živn. zák. (Nál. z 9. lisrto'paďu 1933, Č. 18.33>5.)
Ust~,novení § 7, odslt. 2. c1áv. pralv. vlád. Il3,ř. č. 143/1922, re,s,p .
Č. 15/1928 Sb., že' z VlolnÝ'c,h , če,stných, ěrlenských :ll pod. lístků se vymě1řuje
dav-lm podíle Vis,t upného !ziaiprlvrQIva.ného platícími účrustn4Jky za ten ruruh
m~st, k jejichž IP oužití tyto lístky opravňují, neVlzltahuje S18' na lístky VlOjernsiké, srtudentské a. dětské. (Nál. -ze 16. Iilis,top~du 1933, Č. 19.307/31.)
ByLOI-li v domě!, pm nějž byl'()l unělerno ' úlředtI11 pOlVlo1ení stavební p,řed
28. lednem 1917, nijemné p;voJti roku 19,27 sn i'ž e n o" dlužno' podle pll'a~
vide[uplJ.'avených ve· smyslu vlád. nař. č. 15/1928 Sb.; čl. 1., II. a VL, obecní
dávka plod1e Vlsltupnéiho ' zap/l"ru~vI()fVaného :plartícími účastníky za ten druh
daně čillJžlOlvní pl'O ten kteTj rok (§ 1, ohIodl 1. cit. p'MV.), a !)5koliV' ve
smy,slu boďu 2. § 1 uvedených p/l"M7íi deJ Plodle náj:e mného (náj. hodnoty)
z r., 1927. (NáJ. ze 16,. ]['O,topadIu 1933, Č. 15.443.)
PodJl'e vole,b ního · řMu ,do 'OIbcí Č. 75/1919 Sb. ·není přípus,tno voliti
náhl'l:l,clníky členů měst~rké rady a klOmislÍ; to p[a1Jí také podle § 2 zák.
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č. 243/1922 Sb. plro mě,sto Bratis,1:wu a Klošllice,. (NáJl. ze 17. liSltopadu
1983, Č. 18.488.) .
PředsrtJavenými Ye'l kých a malýClh obcí, j[mž (podle předpiJsu § . 65,
odst. 3. zák. čl. XXU/1886·, může býti přizoon !pla,t , jlSIOU také čLeiIlové
obe,c ni rady, na niž pod'Le us.t:mnyení § 18 zák. č. 2:43/1D22 Sb. pře'šla
půslObnoSlt

obecního předst:w·enstva, nikoli v,š ak členové obeClllích komisi.
PIE rozhoc'LO\Vání o tom, má-li podle Ulsrt:anoVlení § 65, odlslt . 3. zák.
ol. XXII/1899, představený v malé nebo Vlelké obci dJos,t ati vůJbec nějaJcý
plat, a jaký, nej'sou směrodatnými individuelní poměry d,očasného před
staveného, nýbrž objektivní momenty v oitovaném záJkJonném :pfedJplisu
uvedlené. (Nál. 'z,e 17. lisrtJo'pRdu 19'33; č. 18.860.)

Samospráva okre is,ní.
Není-li u okil:elsníbJo úřadu 'zlizť.na zvláštní podwteiLna pro podání, jež
jsou určena okl'els nímu hejtmanovi jako re·prr-els entantu ,o kresu, jE;St podání, doš[á do pod1atedny okre,s níbo úřadu, pokládati za dOll'uoená OIkireflu
dnem, kdy d:ojclou dJo podatelny oiillre,sníbQl úřadu. (Nál. z 30. listopa-c1u
19 ?,3, Č. 15.828.)

S a m 'O spr á vaz, e m s k

[lA.

ZOO1·s ká pokladna není ani zvláštním zailiz·e ním ve smyslu § 10, ani
ústa,vem, ani ·p odnikem podle § 53 OTg'. zák.
Uve,řejněmim ve. sffiy.,lu § 60, ods<t. 2., s,l uši rozumělti uv€,řejnění způ
sohem Uil'oenýmz.em;:;kým pre,sidE,ntem v.e, smyuslu § 101 orrg. ZálL
. StižnQls,t podaná zems·k ým presidentem jménem země dOl iJ.'olz hodnutí
m,in~s,tel'stva vnitra, jímž se ruší usn€is,ení zemského .zas.tmpitelstva. podle
§ 60, ,odst. 2. mg. zák., jes,t připusltn.3,. (NáL z 20., zlátří 1933, Č. 15.708.)
Zemským ' úřadem po :rozumu § 5 a. čl. 8., ods.t . 1. z.áJkona Č. 125/1927
Sb., mzumí se též 'z-emský ipresiÍdent, rOlzhoduje-lii o služebních p,oměll'ech
z.emských' zaměstnanců ve smysllL 1. odst. p1o,sled.ini věty § 53 cit. zákona,
a neni plI"oto jeho J1olZlhodnutí v těch věcech vydané )wnečné. (Nál. z ~O •
. ří jna 1933"

č.

17.166,,)

S hro- maž, ď o v ,a cíp r á V' o.
Zak.áiž·e-li
dění z důvodu,
blaho, nemůž,e ·
ptOvin,e n uvésti
dos.pěl. (Nál. 'Z

úřad

podle § 6 zálmoo.. č. 135.J1867 ř. z. veřejné shromážže jeho konám oilu1o\ŽIu.je veřejnou bezpečno,st nebo veřejné
se v zák~lIz,u ome,zi-ti j,en: Dia sdělení tohoto závělI'u, nýbrž je
konkrettTl,í skutečnosti, na j.ejichž zá!kbdě k tO·l1l.u1Jo závěru
13. zá,ří 1933, Č. 14.670.)

S t a veb n i p r á vo.
Přeh]edným

a . Iz,as.tavolvwcím p[ánem podl~ zákona
býti mké Is,t a.n oveno, ž,e Ulrčitlá budova ne'Slffil v za}IDu
uměle'ckém býti měněna ve své konfiguraci půdorysD!é a. vý:š kové, (NáJ.
z 8. listQlpadu 1933, č . 17.810.)
Úřad nemůže vydat demo,liční rozkaz podl'0 § 67 bTat,iJslavské:ho s,t avebního statutu, aniž pOlskyt1l stav·e bníku [)ilWle,žitO'srt, aby BIi dod'atečně
yymohl Sltaveb!l.lÍ po·vtOllení. (Nál. 'z 10. listUopadu 1933, č. 18.448.)
Dohoda uz,avřená v řízení 'o pOlVolelní stavlby a určení stav-ební čáry
mem. obcí a stavebníkem o· bezplatném pos,t oupení části stave,b ního pozemku p,ro úče,ly veř,e,jného' prostmll-ství podle §§ 22 a ná:sl. če's.. stav.
řádu je 'Z~vaznlá i IplrO budo'Ucí nabyvatele ·toholÍlo pO!1.emku i tehdy, když
nebyla za,ps.á.na do, poz.emkovýClh knih a když po'zemek, jehož dohoda se
týče, by!l naJbyt .prřÍlklepem ve veřejné dražbě (Oechy). (Nál. ze 24. l'istopadu 19'33, č. 18.088.)
č.

88/192'0

může

regulačním
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!topadu

ObecnlÍ sta.vební úí!ad je,s t pří,slušným pll"o.váděti do.lzlOll' ve smyslu
126 sta,v. řádu, č. 64/1894 m()!r. z. 'z., ve znění zák. č. 44/1914 mo.r. z. Z.,
i nad stavbawi, k nimž podle § 137 oit. zák. uděluje' s.t~YebiJ1i povo.lení
'P,o.NltJjcký úřad okresní (Morava). (Nál. z 28. liJs!tOlpadU 1933, č. 8583/31.)
~

§ . 65)

~leillové

pře, šla

komisi.
3. zák.

Školství.

nějaJcý

Zatímní uěit,e,l (učitelský čeklatel) , který, nrelb~,v jmenován řídicím
uČ!ite~em (správcem šikolY), byl to1i~o pověřen zatímní spll'ávOlu ,o becné
ško1ly, nemá nároku nl3i funkční p'řídaveik. p'o rozumu § 13, odst. (I.) zák.
ě. 104/26 Sb. (Nál. ze 14. 'září 1933, č. 14.524.)
Čás, tí služ,e bního' platu učite]skýdl ěek.attelů po ropumu poslední
věty 1. ,o dstavce zákona č. 144/19-30 Sb. nell.iozumÍ s'e cel é adjutum. (Ná!.
ze 27. září 1933, č. 16.070.)
Učitel se může platně vzdáti t. zv. hlučínsk~Tch diet. (Nál. z 2. října
llJ33, č. 20.354/32.)
Náhradu cestovní podle čl. IV. zákona č. 251/1922 Sb. za cesty, vykonané uči,telem ná.b:ožemtví z duchoV1Ú s/právy (nebo světským) z d11vodu vyučování náboženství na přespo.lní škole, jest po.čítati po.dle kilometrové vzdálenosti po. nejkratší cestě použitelné p o. voz e m. (N ál.
,
z 11. října 19'33, č. 16.896.)
Do. čekatelské doby ye smyslu ustanovení § 2, odst. 3., věty 2. zákona č. 104/1926 Sb. nelze liternímu učiteli započítati dobu ztrávenou ve
vlastno.sti zatímního. zvláštního. učitele nábo.ženství. (N ál. ze 13. října 1933,
Č. 16.853.)
Ustanovení § 9, odst. 5., nař. č. 96/1930 Sb., určující část pensijní
základny, vyplývající 'L funkčního služného pro ředitele vyšší střední
~k o.ly se služebními požitky v do.bě o.dcho.du do výslužby VI. hodno tř.,
4. plat. stupně , částko.u 7440 Kč, není v ro.zporu se záko.nem.
Ředitel střední ško.ly, který o.dešel do. výslužby před 1. lednem 1926
s pOlž,iJtky VI. hodno tř., 4. 'stupně, nemá podle zákona č. 70/1930 Sb. náro.ku, aby část jeho pensijní základny, vyplývající z funkčního. služného.,
urč ena byla podle 1. stupnice funkčního. služného, do níž byl ústav, na
něm~ v době o.dchodu dJo výslužby půs.obiiil, za,řaděn na<řízením č. 115/
19~6 Bh. (N ál. ze 6. listopadu 1.933, č. 14.898/31.)
Oso.ba, která není ani vdo.vo.u zemřelého učitele ško.ly národní, ani
jeho manželským po.tomkem. ani zákonným dědicem jeho., nemá právního
náro.ku na povolení úmrtného. ve smyslu § 53, o.dst. 4. vlád. nař. č. 16-2'
1928 Sb. (Nát z 25. listopadu 1933, č. 17.3 28.)
Udíleje vládní napo.menutí podle § 15 zák., čl. XXXVIII!1868 z dů
yodu, že jeden učitel vyučuje větší počet dětí, než zákon dovoluje (§ 34
cit. zák. a § 5 zák. č. 226/1922 Sb.), není úřad o.právněn uložiti vydržovateli školy, aby nedostatek ten o.dstranil u r čit Ý m způsobem (na př.
pří s t a v b o. u další učebny a pří s t a v b o. u bytu pro další učitelskou
sílu). (N ál. z 29. listo.padu 1933, č. 16.491.)
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U T bar i a 1 i sté.
Rozho.dnutí, jež vydal o.kresní úřad na Slo.vensku za ú činnosti zák.
123/1.927 Sb. a nař. č. 96/1928 Sb. jako. o.dvo.lací stolice vůči usnesení
valného. shromáždění býv. urbarialistů ve věci opravy seznamů urbarialistů, n e n i ko.nečné. (N ál. z 18. listo.padu 1933, č. 8275.)

č.

Vál e, Č 1lJ í p 'o' š k

O 'Zl ,e n

,e i.

Vládní nařízení č. 363/1922 Sb., po.kud v o.dstavci 4. k 8 4 zákona
č. 142/20 Sb. sta.noví, že pro příjem z podniků, uvedených v § 4, o.dst. 1.
cit. 'záko!Tha, p[a,tiÍ všeohecná hraniee přijmu, vylučuj!Ícíz nároku na důchod
po.dle § 2 zákona, není kryto zákonem. (Ná1. ze 16. září 1933, č. 15.646.)
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Nárok na důchod válečn eho poškozence, uvedeného v § 4, odst. 1.
zálwna č. 142/1920 Sb., jelRt výhradn ě po,suzlov.ruti podle, § 4 cit. zákona.
(N á:l. ze 16. září ' 1933,' č. 15.646.)

Voj e n S k é

vě c

i.

Bývalý r akouský vojenský gážista z povolání, který nebyl převzat
do československé vojenské činné služby proto, že nepodal přihlášku
o převz etí jako vojenský gážista z povolání v činné službě ve smyslu
, zák. č. 194/1920, r esp. vlád. nař. č'. 514/1920, nenabyl nároku na zaopatřo
vací požitky ani podle zákona Č. 159/192'6 Sb. (Nál. ze 6. září 1933,
č .14.562.)
Předpis

§ 10 voj. služeb. předpisu A - VII o určení pořadí vztahuje
se pouze na případy, v nichž, skutečnost , 'pro kterou nastal odklad povýjšeIliÍ, vznikla za účinno:sti TJOhOlÚO pl'edpisu. (Nál.ze, 7. října 193::1"
č . 16.353.)
Ministerstvo národní obrany v případech, kdy rozhoduje o nároku
na výslužné na základě superatbitračního řízení , jemuž předcházely nálezy a ' posudky, jež se Uší ' od výsledku posledního superarbitračníh o
řízení, je vzhledem k ustanovení § 23, bod 5., sup. předpisu Br - X-i povinno h1eděti k tomu, j!e-li odchylny ná~ez a p-os,udJek u pOl110'V\fiání s nálezy
a posudky dřívějšími řádně superarbitrační komisí odůvodněn. (Nál.
z 19. října 1933, č. 17.100.)
Přeložení do výslužby vojenského gážisty bez supe rarbitrač ního
Hzení 3J bez vln.stní ŽJádols,t i piodJ.e § 5, odJslt. 2., Č. 1 a 2, zá kona Č. 76/
1922 Bb. nepředpokládá vydání zvláštního zákona, o němž se mluví pod
Č. 3 téhož odstavce. (Nál. z 25. října 1933, Č. 17.531.)
Z výroku zemského vojenského velitelství, jímž odmítlo odpor ve
sm~T slu ~ 3 zák. Č. 72/1887 ř. z. proti administrativnímu náhradnímu nálezu v ojenskému jako opožděný, jest stížnost 'k ministerstvu národní
obrany ,.přípustna.
'
Na, 14 denní ~hůtu k p,o dání ,zmíněnélho odporu nevztahuj1e s,e před
pis § 36 ' vlád. nař. Č. 8/1928 Sb. (správního řádu) o čítání lhůty. (Nál.
z 21. listopadu 1933, Č. 17.098.)
Vyvlastnění.

Maje vydati potvrzení o nutné potřebě bytu podle § 4, odst. 1. zá1l.sOua, o ochro. ině náj.emnÍ/ků Č. 44/1928 Sb., 'z koumá úřad slpTávni prejludieielně, jde-J.i o byt, plodléhající oCibJraně nájemníků. (N.á[. z 20. Iz'áří 1933~
Č. 19.352/32.)
Podle § 6, odst. 5. zákona o stavebním ruchu č : ' 45/1930 Sb. nese
náklady vyvlastňovacího řízení - mimo náklady řízení odvolacího podle
věty druhé, odst. 5. v případě , že odvolání expropriáta bylo zamítnuto vyvlastňovatel bez ohledu na výsledek řízení.
'
Náklady vyvlastňovacího řízení v § 6, odst. 5., věta 1. zákona
o' SltaIVleblím l1lchu Č . 45/1930 Rb:, Iiozuměti cthllŽl!lJO i nUltné- náklady právního a odborného zastoupení strany. (Nál. z 26. října 1933, Č. 17.195.)
Zaměstnanci ' veřejní.

Obecní notář nemá vůči obci, v níž jest jeho úřední působiště, nárok
na diety pro dvojí domácnost, ani když mu obec neposkytla naturálního
bytu podle § 14 zák. Č. 2.11/19,20 Bb. (Nál. ze 4. září 1933, Č. 8926/31.)
Okolnost; že Léčebný fond veřejných zaměstnanců, zřízený zákonenl
Č. 221/1925 Sb., vznikl 3JŽ IplO 1. lednu 1923, nevylučuje sama o sobě
použití § 212 zák. č : 103/1926 Sb. na jeho zaměstnance. (N ál. z 20. září
1933, Č. 15.827.)
,
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Předpis § 52 vlád. nfuř. č. 96/1930 Sh. neupll"avuje otázku, jakým způ
sobem jest určiti dobu rozhodnou pro stanovení n o v é pensijní základny
ve smyslu zákona Č. 70/1930 a vlád. nař. Č. 96/1930 Sb. (Nál. z 25. zárí
1933, Č. 7727/31.)
Vdova po pragmatikálním státním zaměstnanci jest legitimována za
účelem v}'měry své pense požadovati, aby pensijni základna jejího manžela byla přezkoumána se zřetelem na jeho legionářskou službu. (N ál.
z 29. záií 1933, Č. 16.347.)
Ustanovení § 12., odst. 1. vlád. nař. Č. 103/1927 Sb. o přiznání hodnC'stního titulu, stanoveného pro nejblíže , vyšší platovou stupnici, nevzta.huje s'e 00. úředníkJa, který nebyl převeden do nových mednd.ckých ka tegorií podle § 3 vlád. nař., Č. 103/1927 ISb. (Nál. zlO. řijna 1933, Č. 16.837.)
Draho't ní přídavek na děti státního !zaměstnance', studující na učilliš,ti ,
pOlžad~oval1ý pll'O' do bu po 18. roku vělku (§ 6, 1., odst. r. a § 15 zák., č. ~94/
192,2 SI1>.) , n ell z e ,ooopřÍlti j1ediné z důV'odu, že dítě nevykruzovalo řádný
pros pěch ve studiích, konaných před 18. rokem věku. (Nál. ze 14. října
1933, Č. 16.9'07.)
,státní úředník čsl. nemá nároku na zápočet župní služby diurnistické do doby rozhodné pro vyměření odpočivných požitků. (Nál. ze
17. října 1933, Č. 17.309.)
Předpokladem nároku na úmrtné po státním úředníku podle § 65,
odst. 2. , in fine slUlžeb. p;ragm. 'z, r'. 1914, není, aby de,scendent, činíCÍ si
nárok na úmrtné, zesnulého ošetřoval o s ob n ě. (Nál. z 18. října 1933,
Č. 12.174/3.2.)
Podmínkou nároku na diety pro dvojí domácnost ve smyslu usnesení ministerské rady z 22. ledna 19:19, 19. července 1919 a 9. prosince
1919 o st ě hovacich výlohách a dietách není, aby zaměstnanec žil od své
rodiny úplně odloučeně. (Nál. z 18. října 1933, Č. 17.170.)
Vyloučeni neb odklad zvýšení služného úředníka ve smyslu § 16
plat. zákona č. 103/1926 v souvislosti s § 51, odst. 4. služ. pragm. může
míti za následek jen taková nepříznivá kvalifikace, která byla provedena
v mezích § 14 služ. pragm. v souvislostí s §I 19 platového zákona.
Není-li zvláštními předpisy ve smyslu § 14, odst. 3. služ. pragm.
ustanoveno jinak, nepodléhá úředník třetí neb vyšší platové stupnice
pravidelnému určení kvalifikace. (N ál. z 18. října 1933, č. 17.362'.)
Úsudek o tom, zda služba kancelářského oficianta byla uspokojivou
ve smyslu § 88 nař. č. , 113/1926 Sb., může si úřad učiniti samostatně bez
ohledu na výsledek kvalifikace určené podle § 15 cit. nař. (Nál. z 23.
října 1933, Č. 17.534.)
Odvoláni proti rozhodnutí disciplinární komise 1. instance je podáno včas jenom tehdy, bylo-li v předepsané lhůtě odvolací podáno nebo
zasláno poštou na předsedu disciplinární komise 1. instance (§ 133 služ.
pragm.): a nestačí , bylo-li podáno nebo zasláno poštou (§ 151, odst. 2.
služ. pragm.), byť i v odvolací lhůtě, na disciplinární komisi 1. stolice,
nedošlo-li předsedy včas. (Nál. z 25. října 1933" č. 17.746.)
Okolností, která může býti důvodem přeložení úředníka obce Pražské na dovolenou s čekatelným podle § 23 Pravidel o úpravě platových
a některých služebních poměrů zaměstnanců hlav. města Prahy ze dne
6. záři 1926 a ze dne 6. p1'O<Slince 1926, můžle býti i .1JdJravotně 'ZávadJný
stav úředníka, je-li takového rázu. že další služební činnost úředníkovu
na mfstě téhOiž ohoru služebního, ,odplŮvídrujícího jeho postavení v platové
stupnici, nelze připustiti, poněvadž by jinak mohlo nastati ohrožení dů
ležitých zájmů veřejné služby. (Nál. z 31. října 1933, Č. 15.782.)
Úředník býv. zastupitelského okresu v zemi České mohl nabýti
"platových práv" ve smyslu § 10 zák. Č. 125/1927 Sb. jen z oněch usnesení zákonných orgánů uvedených okresů, o nichž byl orgány těmi řádně
vyr ozuměn před 1. prosincem 1928. (Nál. z 31. října 1933, Č. 16.288.)
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Nároku obecního úředníka na ponechání správcovského přídavku
jako zvláštní výhody podle ustanoveni § 41. odst. 3. zákona o obec.
úřed.niiCÍch Č. 443/.1919 Sb., nefhrá:!JÍ okolnost, že úředníku byla, v jiných
směrech poskytnuta platová úprava výhodnější, než jakou mu zaručují
předpisy citovaného zákona. (N ál. z 2. listopadu 1933, č. 17J)79.)
Rozhodnutí zemského úřadu v Praze o odvoláni do rozhodnutí policejního ředitelství v Praze o osobních záležitostech členů uniformo'van~
a neuniformované stráže bezpečnosti, vydanÁ za platnosti zákona Č. 125/
1927 Sb., jest ve smyslu čl. 8, odst. 2. cit. zák. konečné. (N ál. z 22. listopadu 1933, Č. 19.476.)
Požadavek, aby státní z aměstnanec byl ženat, jako předpoklad nároku na diety z důvodu vedení dvojí domácnosti podle bodu II D 2 "Zásad pro úpravu osobních poměrťl státnich zaměstnanců na Slovensku"
z 27, červ ence 1920. nelze posuzovati jen podle doby zproštění služby
v dřívějším působišti. (Nál. z 22'. ~istopadu 1933, Č. 19.477.)
Při určení služebního pořadí úředníka podle ~ 20 plat. zák. Č, 103/
1926 Sb. zllstává mimo úvahu služebni doba legionář ská. (Nál. z 25. listopadu 1933, Č. 19.741.)
Usnesení zastupitelského sboru v Bratislavě o úpravě platů a mezd
zaměstnanců městských podniků podléhají schválení zemským výborem.
(N ál. z 28. listopadu 1933, Č. 19.180/31.)

Zdravotnictví.
Závazek rodičů platiti za nemajetné své děti l éčebné ve
mocnici podle § 7 zák., čl. XXI/98 nezaniká, vystoupí-li dítě
společné domácnosti rodičů. (N ál. z 30. září 1933, Č. 16.117.)

veřejné nesňatkem ze

Zem: ěděls: tvL

St-rana nemá nároku, aby ve výpočtu o vyrovnání scelovacích nápodle § 234 mill. nař. z,e d~Je' 30. HstOlpadu 1911, Č. lB, mor, z. z.,
ex 1912 o scelováni zemědělských pozemků jednotlivé položky příjmů a
vydání byly podrobně specifikovány. (Nál. ze 3. listopadu 1933, Č. 17.932.)
kladů

Zná m k

O

v ,éI p r á. v o.

O veCl rozsouzené lze mluviti jen, je-li tu naprostá identita věci
sporné a sporných stran; identická je věc, jsou-li veškery znaky, které
ji chalraJkterls,ující, stejné a. nezměněné t,R.k, 'že j,e faktická a prá,vní sit.uac,e
totožná. Ve sporu o výmaz známky z důvodu zaměnitelné podobnosti
(§ 3 znám. zákona Č. 19/189'0 ř. z.) není situace totožná, byla-li původně
známka, o kterou se žaloba opírala, vymazána. později však výmaz zrušen a zápis obnoven. (Nál. ze 3. října 1933, Č. 16.373.)
Ž i v n O S ten S k é P r á v o.
Byl-li nedostatek zákonné náležitosti pro nastoupení živnosti znám
úřadu L stolice již při vydání živnostenského oprávněni, nemuze tento
lÍřad odníti oprávnění to dle § 57, odst. 1. ž. ř. (Nál. z 5. září 1933,
Č.

14.774.)

Živnost sklenářskou a živnost malířství a leptání skla nelze považovati za živnosti příbuzné podle § 14 a) ž. ř. (Nál. z 12. záři 1933,
Č.

14.868.)

Skutkovou podstatu uřestupku vyhlášky spoiených poHtickvch
úřadů 1. stolice v Praze ze 7. červrna 19:?3, Č. II-A-13.5,90, 'z,aJldádá jen hUlI
překro'čení stanovených sazeb nebo nedbání předpisů o taxametru a konečne přestoupení předpisu. že řidiči automobilu jsou povinni vyhláškou
tou se vykázati. (Nál. z 211. září 1933, Č. 14.676.)

