roj
n,
ní
ké
lý·

Z právní praxe.

\0-

a
ve
ují
,ch

lŽ-

mí

Přehled

judikatury Nejvyššího soudu *).

A II t. o ID obil o v Ý z á k o ll. '

o

"pro,v oz" ve smy,s lu § 1 (1) zák. jde i tehdy, když síly určem.é
k pohonu silostroje jsou v činnos ti, aniž by se silostroj pohyboval. Pře
mší-li autobus rua chvíli v zalsl1:.áJvée jízdu, by 'Zl něho cestující vys,t o,upi1i
nebo do něho nra/s,towplli, IlJehyl tiÍm j€hlO pro!V'.()/z přeruš,en.. Úra.z oestujícího
byl v příčinné s.()uvlswosu s vadnou porvahoru sillostroje, chytil-li Sle' ces,tu:jící při vystupování vnější rukojeti a p~i mom byiI;a ruka j,ehio, pOIl·aněna
přivíranými c1v'eřmi. (RÚlzib. z 9. -(more 19B4, R I 1343/33.)
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C i z in c i.
Zákon nelo mezuj,e výrJ()k, o' 'ztrá;tě oels tlných práN občanských (§ 32
zák. čis. 50/1923) na zdejší Státn.1Í přís,}rušniky; jde prcoto O' zmatek. ČÍS. Ll
§ 281 tl'. ř., ne,o-yslo'vena~li ztráta o'llě'ch plI'áv z dův,olClu, že ohžaJovanf
je ci'zim ,s,M.ltním příslušníkem, ač uznáno, že 'Zločrnn (podle § 15, č.ís. 3
zák. na ochll'. rep.) spáchal z pohnutek llÍlzkýe:h a ne,oes,t ných. (Rozh. 'z 20'.
únore 1934, Zrn II 440i33.)

Dra ž b a v II II cell á.
K veřejným ,org'ánům, uved,e ným v § 172, ČIÍISI. 1 ex. f., jelž ma;j!í bým
k. l'ozvrho'v ému l~oku ohe,s lány, nálelží i Vše10blecný pensijní úSIÍ~V', je~li
z exekučních spisů, najmě z odhadního protokolu jakož i ,z přihlášek
jinýrJh veřejných OIrgá:nůzře!jmo, že pr,o dané nemoJV!Í.tosltQ sJioužily podmiku
povinným plI'ov'Ů'zloYanému. Okolnost, že Všeobecný pens,i jní ús:t a,v nehyI
uvěd,oměn o dražbě, má jen telil rvýznam, že nemůže- j~žžádJaAti uSlp olwjení
:svých pohledávek, jež k dJrružbě nep~ihláf.:il, v přec1nos,tním pOll'ladí, nýbT'Ž
teprve ,p o uspokojení vymáJla,jicího věrit,e,l'e. CR/o zh. z 19, redna 1934, R II
?81/33.)

Ex e k u cell a pIa ty.
Zákon z,e dne 15. dubna 1920, ČÍ,S,. 314 Sh. z. a n., s,e v ztahuj'e i na
platy domovnické. Exekuci nebe tJu V1Šak omeziVi na jednu třetinu poMedávání povinného jelIl za llklid v cliomě a na cho,dníiku a na pŮ'p~atetk
za kllče IOd domovních dveří, nýbr!ž jest přihílíž,e,u k celko,v ým pi()lž~tkům
domovnickým se z,a.piočtením hodnoty za d:omovnický 'byt. (ROIzh. z 26.
ledna 1934, R I 1338/33.)

Ex e k II

C.

e II a s vrš k y.

P,oc1le ustanovení §. 251, č.íJs" 6 ,e x. ř., js;olu Yz. ex.ekuce v-ylouoelIliY všeohny predměty; jichž j,e's t n,'ezbytně zapoitřebí k výhodnému ,P['!OlVolz ování
řeme'sJ.a, by tím by1!al zajištěna d i()I s a v a cl' n Í o in n o s t řeme,slníka tak;
aby byla ' schopua (soutěže, ntikoiliv j'e n, by jeho obživa byla zajiŠltěna.
Neni zaJpoltJřebí, aby c1lliužník poUŽíva.l předmětů těch, olSobně, a je ne'r o'zhodno, zd:a jich p'OUlžívá on sám, oi ~ílly piom%né. Předpokladem dalš[m
';, ~) ROZihodnUJtí Rv a R js ou civilní, Zrn t,reSltní.
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však jest, aby ř,emelsro v době, kdy lZaJhavení předmětů bylo pl''Qi\redeno ,
skutečně vylmnával, 'Pii č<emž, nep.i;,i chá,zí v úvahu, z,e z, nahoChllýJch příčin
přechodně řemeslo vykonávati nemohl. (Rozh. z 2. února 1934, R I 10/34.)

C h udá, str a II a.
Úlwl zás,t up,c e chudých, ustall1ovené!hlo pil'O žailobce !pro SpOIf u Ul'či
téhto soudu, sk'ončil p[,aJVop,1atlll.ym ,oďmlÍtnoom ža!Lolhy pro nepi'islušnost
tohoto soudu. Bylo na žalobci, aby si pro ,spor u příslušného soudu opatřil nového zástupce chudých a zařídil, aby žaloba včas (§ 232, třetí
odstavec c. ř. s.) byla podána u příslušného soudu. (Rozh. z 11. ledna
1934, Rv I 786/32.)
Komisiollá, ř.

Prodá-li kom.is'~onáX zbo'ží mu svěřtené na U'ver, dopouš,t í s,e zprojen, je-~Ii mu takový pmodJej k<>mitelllJŤJei1Il 'zaká.1<án, neho lze-li
z ,o kolností případu sOJUdJit,i, že s,e tak IstalJOI prort1i inten-CÍm komitentovým.
a (sub}eklÚivně) jedná-li v úmyslu, bry kioIIlJilte,rut nedostal alni 'zbolŽiÍ. ani
výtěžek za ně docílený, nelb :aIDelslpoň u vědmní, že komitent jich náAs~ed
kem jeho postupu nedost,Mle. (Rozh. z 2'1. plflo's ince 19'33" Zrn I 749'/33.)
nevěry

Krád e ž.
Kl'ádelž duš'evnihJo vlas,tnlictví (nedo,vl()i1ené, svémocné opisiolVlálIlJÍ a
zhotovování kopií) ne'spadá pod ustanovení § 171 tl'. zák. (Rozh. z 18.
prosince 1933, Zrn II 2.12/32.)

K r ev

II

í z k o: u š k a.

Návrh žalovaného, by byl Vle SpOIl'U o. uznání CJiŤj00yství proweden
důk&z krevní :zkouškou, ne~ze z,amítiIlourti j.e n p!I1ooo, ž,e '5,e :p r á vn í zástupce ditěte vyjád.fil proti ko.'evní zkoušc.e. (Ro'zlh. z 18. ledna 1934,' Rv 1
1338/32.)
Zástupce chudých, zřízený ve SlpOII'U žalujídmu dítěti, není oprávněn
pJ.·ojevit.i jménem lž,a lujícÍho dí·tětt,e nebo ploruČtI1Íka nelsouhi1ais s odelbráním
krve dítěti, nýbrž může tak Uč.inWi. }en poručník sám. N estač,í všeobe,cné
prohlášení pV!l'UčnÍka, že nesoiUhJ.as.í iS důkaz,em zkouškou krve, nýbJ.~ž jest
nutné jeho prohlášení, ,z da 8'ouhla,sí, či nJfJsouMa,sí s odehráním krve, 'žla lujícímu dítěti ku provedJení tohoto důkalZ11. Není třeb~ s.cihvMeni pOiruč
níkova NouhilJa,su neho' nesouhlasu pOIJ.'uČ<ensikým s.oudem, jlels,t však nutné,
hy byly 'Zjištěny i důvody poručníkova, \I1esloUihlae,u . (Rolz,h. z 3. ÚJn:o.ra
193{ Hv I 1153/3,2.)

Ma ř 'e II í ex e k u c e.
Přijal-li

a pro s6be použil majitel domu ve vnucené správě od nájemníka prom zápo,vědi Dlájemné, nezá~eží z hlediJskaJ § 3 zák čís. 78/1883
na tom, ~'e je, {přijaJ jakio poh1edávku z,e smEíniky, v níž byl novací pře
Íněněn původní obligační nárok ze smiliouvy náj€mní. (RozJl. 'Z 30. ledna
1934, Zrn I 531/32.)

nI ě II a.
Tuzemec, uzaVlJl'aJlcl smlouvu v eizí mě!llě, vyhne. se .g,ioo osudu,
kteQ'ý postihuje měnu tuz,eIDJSIDOU, mUls,í 'V1Š~ smš,e,t i změny ciz~ měny,
kterou zvolil, a podrobuje se v této příčině cizozemským zákonům, upravujicím ' otázky měny. Prorti tuzemci, uZlavř1elvšlÍmu v ro'ce' 1908 sm!lioovu
O' živ'ottním piOlj1iŠltění v mrurkách řišslwněmecké ' měny, lP~atí řišskoll1ěmecký
zakon, týkajícÍ se banJwvního, 'zákona, z,e' dne 1. června 1909 ' (RGB!., S.
515), jalmž i úplr ava řlŠlskiO!IlJěmecké . měny, k IlÍIž došlo, zákolJ1em lZe dne
30. s,r pna 19~4 (RGBl. II, S. 2M). (RJo:zh. z 19. ledna 1934, Rv I 1035,/32.)
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PaJCIll'a te,l e tTestného činu ne~ze, tlre,s tati Ip ll'O nadržlOlVáni sothě samému,
leč by šlO' o p~ípady, v nichž p,acha-teJ. SV;OIUi činnou snahu, směřUJjlÍciÍ k odvrá,c eni plOdezfeni a zahlazení důkazů SIVého, pI1Ovinění, nelOmelml na čin
lIlOIS,t vl3Js,t ní, nýbliž ji up[atlIliÍl pros.třednfuctvim o:slob třetích, trestněHpil'ávn ě
zodpovědný0h. OSloby jmenované. v § 2 16 1Jr.z.ák., jlaikož i pachate,} trestného činu jlSIŮU beztl1els tni jen, nep~isto'lljprila-li k ukrývání 's,a mému další
trestná činnost (s,V'ádění třet.ích OISIO:O v,e smyslu § 9 tl'. zák.). Z hledtislm
§§ 9, 214 tr.zálk. nezMe,ž,í na t,om, že v doibě čmu šlo j~ž o 'z aháJjenou
t Jl'elstni věc (o, ' opatoř'o,váni lSti filIlglovaných prols,tIDedků obhaj-ovacích). (RJozh .
:z 10. ledna, 1934, Zm I G87/32.)
1
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Nás i lí v e ř e j ll, é.
po rozumu § 87 ml'. z.ik. jelslt jakékoliv jedDlání

PI-ivoděnim nehezpečí

n e b 'opominutí, j-ež má podle pO'vlŠe,c hné pro:vJahy své nebo podle oko:Lruolstí,
za kterých se s,talo, poznalt e,lný směll.' nlaJ někJtell''Q'1l 'z,e škod, o něž jde" a
nezále'ží na tO'm, 'z da 'hylo skutečnému vznňku škody ~abráněnlo, dTíve či
p ozději. N ehelzpe-čné jedro.ání iPlod:Le § 87 tr. zák. lze po p'l1padě spatřo 
.va-ti v údelu bičištěm d,o ,oCihJra-nnéhO' ~ik1a. jedb'l1cíhol auta. V SlUbj:eikttivním
směru stačí, byl-li Bi pachatel' vědom, ,z'e, z jeho jedIljání může, V\z.niknouti
nebezpečí pro ~iV'ot, zdra-ví nebo tělesnou be,zpečnost lidí, a přes tOl podnikne jednáni, s,e ktm'ým jest nebezpečí to spojleIlJo. (Rozh. z 20. září 1933,
'Zm I 420;31.)
O práivním nállioku lIla ipiJn,ění, vyvůňujícím z, hl!ediska- § 98 b) ,t l'. IZáJk.,
můž'e býti řeč jien tam, kde nárook (subj,ektiV111LÍ právo) je ZMožen v lmnKl'ettních us,ta-novenicib: platnéhO' pJl"áva objektiVIliíhOl, taikž,e, pTávnímu nároku odp,ovídá na drufué sltmaně tplI'lálVD.í plOV1innOlst, <li náJrok může býti
'oprá,vněn)~m vymálh án pQ'oti povilllIlému u piřílslušných úřa-dl'!. Jde-Iii snad
jen o mOTálni ná~oik, by ve,řejné funkce nebyly 'zastávány o,solba,mi Sltrankkými a přtistupnými úplatkům, nepřichází nedos,t ateik piJ.'OotipTá,v nols ti
vymáhaného plnění v úvahu jakio skutečnlŮ'slt vyJučujicí objektivní skut]wv,o u Ipo'ClstaJtuz,!oč:inu IVyd..il1áJn,í. V subjle k!tiv"1lÍm směru není tI'e'Sm:Oist
je'o oáni (vyhrúžky) vyloučena j9ikýmkto~irv ,o mylem v ortáZ0e, zrna nál1ok,
Který má býti vynu00ván, je, po PIl'a,VU, čili nic, niťbrlž' odpovědn()lsrti ve
směru zločinu vydíránri můžl8' paJchJate~e z onoho hledÍ/sika 'zprostiti jen
·omyl O' rQ'zhodnj'rch oiko[nosteclh skutkových, jemuž ovšem jels t na l~OfVeň
kláiSt,i omyl o n10rmálcih právnÍ,ch, vyjímajíc jen omyl 'Ů předpisech hmoltného práv<li trestrrlího. (Rozh. 'ze 26. zál'Í 1933, Zm II 296/32.)

K e bi s i

II

i dem.

,í roz,š,il'ování tiskopjsu obsathujrnciho
skutkové podstaty tll.'8Islt ných

několik. ipll'ojlevů Iz akládajídC'h
!PIovahy a různého významu
a jednotný. Byl-li kd·o, pl'aiVlopl!atně odIz ák. Č,Ls. 142./1868 a !přestupek § 23 tisk.

činů

různé

'pTávního, jd~o skutek jediný
soU'z,en pro přečin čl. m. ČÚs'. 3
zák..sip áchané rozšiřováním }etáiku, brání IZlálsla da, ne bi,s in idem lop,mnému jeho stílk'ÍnÍ a ods,o uzem pro pŤe'čm §§ 488, 491 tl'. zák. a čJ. V. zák.
čís. 8/1b63 ř. zák,., spáchaný iI1ozšiřlOiv,ánÍm !téhož tisklapi:su, tXoeba.:že pll10
jiné čá.sti, jeho' obsa,hu, nelž kJte["é byly IPlotdkladem onoho, roz.sudku; · úč.in
nosttÍ. oné 'z,rusa,dly nem tu na újmu okJo~!Ilo·s,t, že tu i tam jle, kl je.dnání a
rOlz hodování pa.:ísJušný ISiŮ'ud jmého Is~o~,ení; skutečnost onoho ornsloUlZleni
j e uc1á.lo'stí plf'ocesllÍ; kteTou muz.e zrušovací soud zjistiti !přímo ze spisů.
(Rozh. z 11. října, 1933, Zm I 538/82'. )

N ,e,kalá!

soutě ,ž ,.

Mohl-li Stl výrok týmti jen aikciorV'é Ispto[e 000 sti, j.e k žaJohě podle
.§ 34, .odst. 3., lit: b) zák. čís. 111/1927, opitávn&. jen zlehčený podnik,

--

------
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zastoupený čhl:ÍJtelem podle stanov k tomu oprávnenym, nikoli předseda
správní rady jménem vlastním. (Rozh. z 8. ledna 1934, Zm I 774/32.)

N '81S P O, r II é říZ. .8 n í.
Manž,e lka toho, kdo byl zbawen svéprávno's.ti, jest úča,stnicí nesporného řÍlze,ní, 0pTá,vněIlJou p()I(:][,e· ~§ 6- a 37 zák. čís. 100/1931 k rekursu
proti schváJern iprodeje nemovitého jrnění mailllž~e~oiVa,. K,r a}ský soud, rOIz...
hoduj.:ící o usne,seniokQ1e1sního soudu po'clle § 109, druhý odstaiVelc, j. n.,
jest činným jako soud prvé stolice a vrchní soud jako soud druhé stolice,
jenž rozhodne zpll.'avidil.a ve věci. V přip.ad!elch důlež~týe.h a ;pochybných
odporučuje s,e slyše-tli plřed Ir/o'zhodnrutím i manž·e,l ku, piŮ' pii!padě i oodbliž.ší
příbuzné oplatmv'Mlcovy (§ 185 ne,sp. /plalt.). Podwe § 40 z,á k. čÍJs:. 100/193J1
lze v rekursu l.lJVáděti no·v é ,skutečno'sm a p'růvody, které s'e musí zpravidla vztaholv ati na dohu před vydáním ro:zhodn'Ultí soudů :první stJoUc.e;
skuteonosti ' pOlzději D:alsitaJé molhou být~ 'z.pra,viCLl,a jen důvodem Pil' O nové
řízení a pro us'p 1ořádáni dotčen}nch pO'lllě{rů, alLe, v Ý j; Qm e' č n č lze se do'voláv'a ti také skute'čnolsti a pruvodů, kte,r é na.s taly po,zději, jde-li O' oeh1ranu osob pod zvl.á,štni záštitou záJw[la (§ 21 obč. zák.) , měni-li nlolVé skutečnosti právní stav tak, že vzniká pochybnost o vhodnosti a účelnosti
učiněného opatření, a jde-li oop3Jtření , ktelfé by pak již nemobllo býti
nahrazeno jiným, jakž jest tmnu při svolení k pmd.e ji chlráněnclo1vých nemovit,ostí. (Rozb. z' 12. ledna 1~34 , R I G9'4/33.)
Proti usnesení rekursnilh o soudu IQI odměně b}Tvlalého pO(l.1lč:iúk.a za
vedení poručen stvi ze jmění pOllučeneova DlelIlí dOlvoi1a,cé. rekThrs přípustný.
(Ro·zh. .z 20. aedna 19,34, Rl 1274/33.)

Ob c· e (v Č

8

ch á, ch).

Bylo-li v dlobě 'p odáni žailiohy proti ·obci v Oechách o ná11radu šl{/Q-ďy
pro zanedbání mí,sJtnÍ policie s,ic'e 's právním úřadem vyř6eno, že obec j'erSlt
pov~nna k ná.hradě šlmdy, naportJom však (j:eště lp [ed vyne,s'e ním rozsudlnt
prvé ,stoUoe ) bylo t,oto rozhodnutí nejvyšším správním s,oudem pro vady
řjzení zrušeno a naří'zeno nové proj.ednáni vě' ci, jest 'z' úřadu zrušiti dosavadni ÝÍz,eD.!Í .a. žalobu ,o dmítnouti pro nerpJl'ÍpUJstnoslt pořadu pll"árva. (Rozh.
ze 4. ledna 1934, Rv I 897 i32.)
Obžalobľc, e

,s oukromý.

Sml~tí sloukromébo olblžawobce j,eho sítíhac.í [li1.'á!V>o uba,s íná a neplisll uši
jeho . pmou mocí vykázam.ému p,r ávnímu zástupci ve ~ ,tíhání poklfačo
vat.i a učinit~ po jehlO SIDJ.1:á pli J:llaJvním pře:UČlení konečný návrh nla POtres.t.~ni . . (ROIzih. z 8. ledna 19.34, Zrn I 774/32.)
Tim, že soukro~ý otbžaillohce, podavší na tébolž olbža,llova,ného dvě
tre\stiú oznámení (stíhae.i návrby) pro Ipřečin plw ti bezpečnosti cti prol t)yz
.celý' ohsah článku, navl1bl, bera · drUlbý návu.'h zpět, aby trestní iilZení
yie,šléz toh/oto dlJ.'Uhé)1o návrhu byJl0 zaISlt.:'\!VleTIlO, "poněvadž byl poďán již
' jed.en trels,t ní návl'h, číp1Ž se stalo, že s'e proti obža,lorva;nému vede ~Il.'o
,tutéž věc drvoje tre's thí řízení", nebylo, za,s~užeDlo i tl.!'eslt ní řízení z8JbJá,jlené
'oním prvým návrhem; nejde tuo oJmano,SIt trestl1l0lst činu rušicÍ po 1'OZumu §§ 4B; 259, čÍs . . 2 ta.'. , Ť • .(Rozh. 'z, 5. zláJří 1933, Zrn II 329/3;1.)
aI~i

o d k 1ad

8 X8

k~

C8

(z á k on čís. 1 / 1 933).

Ustanoveil1Í § 3 'z ákona ze dne' 21. [l'rolsinc.e 1932, ČÍ,S,. 1 Sb. z. a n.
na rok 1933, jímž byla lhůta jednoho roku, stJa,n!ove:ná druhým odstavcem
§'i 256 ex. ř. prodloužena na dva, roky; llle)lzle použíti, up1ynula-li již lhllta
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teda.

původního
účinnolsti zákona

podle

do·slovu cLruhého ocus,t avce § 256 ex. ř. v době nahyti
čís . 1/1933 Sb. z. a n. (Rozh. z 11. l edna 1934, R I

1021/33.)
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Je·s t pov~nností žalobce, by odpůrčí . právo netj.e n opodstatnil, nýbl'ž
i svou p,ohleéL:iivku v žaJ.obním žádáni přesně udal. OdlPůrč.í nál'oik IlJe~ze
lllplatúovati pro míil.'ok na výžti vné v době podání žaloby ještě nevykonatelný. (Rozh. z 21. ledna 1934, R I 1284/33·.)

Ochrana republiky.
OslaiviOV1á.ni HiJtletra (výkřhl{.em "Hei~ Hoilt1e:r ") naplňuj,e, POl -obj,e ktLvni
stránce skwtkovou podstatu přečinu podle § 14, čís. 1 zák. na oc.ha:. rep.;
děje-li se buď za okoln:olsttÍ, jež nenech.ávají lPocmylmostí o tom, že OIsl:a,va
ta je· ve vlztahu k podvlr atným snahám hnutí (Is trany jím v·ed-ené), čelicim
proti územní celistvosti a nedílnosti (ústavní jednotnosti) československé
republiky, nebo děj e-li Ise za olliOilno,s-tí, j-eJŽ ukaz,u jí na vztah os!lavy
k uplatnění rpll'otidemokratických ieLei vůd001Vských v ústavě repuhHk:y.
(RoO-zh. z 29. ledna 1934, Zm I 943/33.)
Zákon na ocha:oanlU. republiky nelS,t íhá v § 2 pO/uhý osobní (nebo
jinaJ{.ý) styk s ci,z ími čiilltie'1i, v § 17 pak prosté faktum styku se sd.ružením státu D1eiplřátelským (styk 1P1l10lstě lSipol]e,čelThský, z dův'odu o'sobl1Í známo,s ti .se členy 'OIl'ganisaoe), nýbrž v případě § 2 j,e n tako,v ý styk, }ehož
účelem byl po objektivní s-trá,l1!c'e iplo-diLe úmys~u pachate10va poikulst (ať
již mysli·tleIlný v bližší či V'zdJáJenějšá.budou Yil1JOIsti) o někttell'ý oz násilniých
činů, vzpočtených v § 1, al. 1, 2 a 3, v případě § 17 pak jen styk sledující
svým obsahem a ;podle úmyslu pachlateil.ova podporu po-dV'l'artnýClh snah
zákonem sltíhaných. Pojem ,rshil1ání" (pomoClI1ých Isiil) ve Ismysiln1 § 2, aj. 3,
předpokládá čÍ1lnolS,t hroma.dnou, ať již provláděnJou uno artu vůči ve·tJšiímu
po čtu ·osob, či opak'ovanou, byť i jen u různých jl8 dnotli-vdL (RlOzh. ze
7. února 1934, Zm I 1057/33,)
N ej.d e o zločin § 214 tL zák., aillli O' .z~olČin § 12, Č. 1, a1. 2, zák. na
ochr. rep., D1eoznámil-l[ kdo čsJ.. úřadům, že čsL státní přiJshlJšník slouží
v úderných odd'í1ech (SA) v Německu, 1Zvědě[-li o, tmu t'8 prve, když již
zlO'čin ten (§ 2 zák. 00 ochl'. rep.) hyl domonán. (RtOz:h. z·e 7. únOll'a 1934,
Zm I D40/33.)
Přistoupení k zakázanému sd[l'UJž,eDÍ znamená tC\ptT:Ve začátek (zahájeni) účasti na za,káiZaill.é činnosrti 'sdružení ve, 'smYls[u § 17, čis. 1 z-ák.
na ochr. r,e p.; tre's,tněp~ávDÍ činnost pacha,teil.orva dozlIlává svého, dokou čenÍ
tel~rve pře<rušem.ím ol11!é úča,s·ti nebOl vys,t oupením 'Z,e sd[l'Užle ní; ,t eprve' tílffiito
okamž.ikem počíná bělž:eti prom10e'cí lhůta. (Rotzh. ze 27. únoll'a 1934, Zm I
806/32.)
.
I když ohžalolVaný znalpll'Q1gram a cíJ.e NSDAP, p'o kud s,e týkají
územní ceH:stVlols·t i ČSR., nemuse,ji jebo styky s onou stranou býti příplra
vou úkladů o' repubil.iku V'e smy,slu § 2, nýbI'lž mohou spadati j1en pod
u stanoveiI1Í § 17, čiÍs. 1 zák. na oCllN". r-ep., jte--lli zjfuštěrltOt, že obsahem a úČte
lem styků těch nelbylo 1P!l'ávě uskutečňování oně·ch cílů strany. (Ro'zh. ze
7. března 1934, Zm I 1138/33.)
"SpolČtení s'e " ve smyslu § 6, č:Ús. 2, odst. 3. zák. na ocrur. l~ep., je
uskutečněno (dokonáno) , jaklllliQe s'e aJeslpoň dvě osoby buď vý'slo,vně
smluví, nebo jinak dohodu'o u (sj-ednotí) l1iaJ společném ll~ánu Zla, účely
v tomto zákonném ustanoveni citovanými. K takové dohodě (sjednocení)
není třeba výslovného ujednání, stačí i konkludentní čin, z něhož se dá
nepochybně souditi na ono spolčení se a jenž je vnějším projevem onoho
společného úmyslu. Dokonal-li kdo spolčení teprve tim, že pož<áldal jiného,
by' místo něho převzal úlohu důvěrníka pro účely. vyzvědačské, dopustil
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·s e jen zločinu podle § 6, č. 2" al. 3 zák. na ochr. rep., a nelze v jeho
jednání spatřovati i další soubě.žný zločin podle § 9 tl'. zák. a § 6, č. 2,
.al. 2 cit. zák. (Rozh. z 22. listopadu 1933, Zm II 132/33.)

o t á z k y por O t c Ů ID.
Do hlavní otázky musf býti PlQljalt také 'z álwnný ,z nak subjektivní
-skutkové podstaty (úmysl směřujkÍ k U!sffiTceru při ISiplo~uvíl1ě na vraJždě).
(Rozh. z 20. pfios'1nce 1933, Zm II 360/33.)
Pod vod .
. Právo státu na vereJny dohled ' není chráněno ustanovením § 197
tl'. zák., nýbrž ustanovením § 320 tl'. zák. Falešné údaje rázu v § 320 e)
tl'. zák. předpokládaného, učiněné ú řad y mimo případ trestního vyšetřování, spadají jen pod toto ustanovení i, byly-li svou povahou lstivým předstíráním po rozumu § 197 tl'. zák. (směřovaly-li k oklamání
úřadu a byly-li k tomu podle okolností konkretního případu způsobilé) ,
a to i, učinil-li je pachatel v úmyslu, by jimi uvedl veřejný dohled
v omyl, t. j. v úmyslu, by jimi poškodil právo státu na tento dohled ;
byly-li takové údaje učiněny o s obě s o u k r o m é, nejde vůbec o
trestný čin, náležejíc'Í před soud. (Rozh. ze 17. ledna 1934, Zm I 62/32.)

Poj i š ·e O v a c í s ID I o u v a.
přihláška pojistníka, jíž přihlašuje ve smyslu všeobecných
pojišťovacích podmínek k pojištění nový silostl'oj, nabytý ve stanovené
{lobě po tom, co přestal býti vlastníkem silostl'oje, na nějž se pojištěni
vztahuje, jest návrhem na uzavření nové pojišťovací smlouvy, nikoliv
jen návrhem na pokračování a na přenesení původní smlouvy na nový

Pokud

-silostroj. (Rozh. z 12. ledna 1933, Rv. I 1393/32.)
Převzala-li pojišťovna dosud neúčinná ustanovení § 80, odstavec
prvý, § 81, prvá věta a § 79, odstavec druhý poj. řádu do smluvních
ustanovení, jest je vykládati podle smyslu zákonných ustanoven'Í. Podle
§ 81, druhá věta poj. ř. může se pojišťovna účelového věnování odškodného kdykoliv vzdáti. Učinila-li tak a složila-li odškodné podle § 1425
'Úbč. zák. a § 307 ex. ř. na soudě, platí pro rozdělení zásady §§ 283 až
287 ex. ř., při čemž jest postupovati podle knihovního pořadí (§ 2'16
ex. ř.), nebylo-li požární náhrady použito k obnově stavby, ježto k ní
nedošlo. Byla-li však stavba již znovuzřízena, odpadá tento postup a jest
požární náhrada, pokud jí je~tě nebylo použito, zabavitelná jako každá
jiná pohledávka, a pořadí nároků jiných zásta\-ních věřitelů, nemajících
lmillOvní práva, se pak určuje podle § 286, třetí odstavec ex. ř. a při
jdou v úvahu jen tyto osoby. (Rozh. z 26. ledna 1934, R II 576/33.)
Výpověď, daná nabyvatelem nemovitosti pojištěné proti požáru
podle § 65 odst. (2:) zákona o pojišťovaci smlouvě, jest projevem dochůd
ným podle § 13, odstavec druhý zákona. Právní účinky výpovědi nastávají teprve dojitím výpovědi pojišťovně, pakli výpověď ve lhůtě § 6i:"
'Údstavec druhý zákona, byla odeslána. Teprve dnem dojití výpovědi zaniká pojišťovací poměr zcizitele nemovitosti a přestává ručení pojišťov
ny; pojišťovna má však nárok na prémii za celé pojistné období, ve kterém jí výpověď došla, a to tak, že zcizitel ruč'í za celou prémii, kdežto
nabyvatel jen za dobu až do dojití výpovědi zavčas odeslané. (Rozll.
'z 2'6. ledna 1934, Rv II 551/32:.)

Potírání pohlavních nemocí.
Skutková podstata přestupku IPlo dle § 18, ,odst. 1. zákona. o pomrání
pohlavních nemo'CÍ, vyžaduj,e' (pTavě tak ja,lw podle § 335 tl'. zák.) jen
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takovou míru 'olp~tľnosti, kte'l'ou by za da.ných oko,l ností vynamolž.il každý
rozumný a 'Z{lra-vd svého bJižlIlfuo dll1a1ý č1ověk. (Ro'zh. z 8. 'září 1933,
Zm I 48/33.)
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má konati přelíčení podle všeobecných předpisů o Ý.stním jednání. O sepsání protokolu platí předpisy §§ 207-217 c. ř. s., nikoliv ustanovení
§ 49~ c. ř. s. (Rozh. z 2. února 1984, Rv I 2114/33.)

Právní zástupci.
Zákaz, aby si právní zástupci nedali slíbiti určitou část toho, co
bude straně přiřčeno (§ 879, druhý odstavec, čís. 2 obč. zák.), vztahuje
:s e nejen na nároky, jež mají býti vymoženy sporem, nýbrž i na úmlu vu
o percentuálním h.onoráři z dosažených slev na daních a dávkách (z majetku a z přírůstku na majetku). Okolnost, ~e advoká,t prováděl někter é
práce v době, kdy ještě nebyl zapsán do seznamu advokátů, není na závadu tomu, by úmluva nebyla považována za nicotnou. (Rozh. z 11. ledna
1934, R I 1165/33.)

Pro z a t í I I n i

o p a. t

ř Co

n i.

Jde 'O zatjištění peněžllité lP'obiliedávky, třebaže se nárok ohrožené
~,trany týká i odpůrcových záJsob izbO'žlÍ a jeho pohledávek zal tře,tími
osobami, nejde-li o' to, aby byJy 'z achovány pIlO ohro:z,eno>u str,a"nu, porně
vadž zá,soby m'a jí býti pod1e s,v ého UJroelIlí Pll'O{1jáiny a dluhy vymáhálIly,
a jes,t jediným účelem ipll'ozatímníJhlOi tQ'patřem, aby tu byl určitý peněžitý
fond , z kterého by byJJa lmyta penM.itá pohledávka ohrožené stil"any,
(R.ozh. ze 14. června, 1933·, R II 196/33,.)
Pře

p r a v ni

řád.

Zák.onná domněnka, ž·e škodla ,v znikla z nebezpečí souv,Íls!Úc,ího' s p,ře
pravou v oltevi;eném v01z,e', neplI!atí, vzňal-lis,e· otevřený vŮJz naJolŽleny
mamou od holřícich jinýcJl viOIZ,Ů a vzňla,J-1i 'S'e i následující kry,t ý :vůz, nalo,z ený obilím v z,m u. (Rozh. ze· 26. kvě1m.a 1933, Rv I 122/32.)
Pří čin

nás o u v i s los t.

Příčinou

škodlivého, protJipLl'ávního, výsledku }e ktell'ák!Ůliv podmínka
jeho vzniku, kterákoliv ze skutečností nebo třeba událostí, be·z. níž by
zo·s tatních skutečnos,tí (události) škodlivý výsledek ten nevzešel, protože
by hyl vývin 'změn z,ervllÍil:lJo lŽd.vorta, skolIlčiiVší pak dotčeným výsledkem:
vůbec nťiPočaJ., anebo ne'Postoopdll k výsledku tomu. f(Rozh. ze 7. zláří
1933, Zm I 926/31.)
Pří

)ltJÍJrání
:.) jen

O

řízení před odvolacím soudem ve sporech pracovních nelze am
obdobně použíti předpisů §§ 461-501 c. ř. s. Neplatí zejména předpisy
§§ 482-493 c. ř. s. o ústním odvolacím jednáni, nýbrž odvolací soud
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~aždá
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Vázne-li na nemovitosti zákaz, zcizení z dŮV10du j~ného ne,ž poskytnut.ého úvěru, nebO' vá:z.ne-li zákaz 'zcizelJlÍ krom ě! z důvodu úvěru ješt ě
z jiného dů'Vodu, jes,t k pi:evodu l'oJruického nedílu s ,mdičů ' na děti :třeha.
·schválení Státního pozlemkiového úlřadu. (Rozh. ze 14. září 1933, R I
664/33.)
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Sčítací zásada § 173 tr. zák. nepřichází v úvahu při zločinu podvodu
křiYým svědectvím, při němž se neuplatňuje ani ze spisů nevyplývá, že
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pachatel chtěl křivou výpovědí zpusobiti majetkovou škodu. Dopustil-li
se pachatel kromě tohoto zločinu i přestupku podvodu vylákáním peněz
\l obvodu jiného soudu, je podle § 56, odst. 2. tr. ř. příslušný soud, v jehož ohvodu ,spácbJán zločin. (Rozh. z 15. února 1934, Nd II 15/34.)

Rozluka ma,nzelství.
Rozsudek v rozvodovém sporu, jenž byl vynesen na základě uznam
žalovaného, aniž soud zjišťoval anebo uváděl rozvodový důvod, nemuže
býti podkladem pro přeměnu rozvodu v rozluku (§ 17 rozl. zák.). (Rozh.
z 1. února 19'34, R I 1303/33.)
Říz

e' n í kár n é.

Odvoláni návladního komory z nálezu kárné rady je opožděné, byloli sice podáno ve čtrnáctidenní lhutě § 48 kár. stat., avšak přímo u nejvyššího soudu, odkud došlo kárné radě až po uplynutí oné lhuty. (Rozh.
z 23. února 1934, Ds I 32/33.)
Odvolání z nálezu kárné rady bylo opoveděno včas, bylo-li podáno
v poslední den 14denní lhuty § 48 kár. stat. Doručení kárného nálezu
kanceláři (kancelářské úřednici) obviněného adYokát~ stalo se s právní
platností pro obviněného (§ 44, odst. 2. kár. stat.). I když nejvyšší soud
jako kárný soud odvolaCí rozhoduje o odvolání bez ústního líčeni, je povinen rozhodnouti podle spisu (§ 50, odst. 1. kár. stat.) a podrobiti nález
přezkumu po str,á nce skutkové i právní, třebaže odvolání nebylo provedeno. (Rozh. z 23. února 1934, Ds II 8/33.)
Vi kárném řízení nelze rozhodnouti o tom, zda je duvod ke kárnému
stíhání advokáta, pokud se pro týž čin vede v-yšetřování trestní. (Rozh.
z 23. února 1934, Ds II 17/33.)

S a· m o s o ude e.
OkoJnosti, ž,e mu nebyl zl1zen po rozumu § 6 zák. čÍoS. 4'71/19'21, ob~
hájce k podání odporu, nemuže se (LolVlo,] ávati joa1lw zmatku čís. 1 § 281 tl'.
ř. obžalovaný, k,t erý ač hyl při ·h lavním pie[íčelI1iÍ /os,obně p~:íJtomen a
viděl, že se věc projednává př'ed samosoudcem - ihned se plIioltůJ tomu neohradil. (Rozh. z 19. října 1933, Zrn II 207/33.)

s o u běh.
P,ro otázku~ kteiJ.'ý trest je těžší ,po. 'rozumu prvého' odstavce § 267
tl'. ř., Jsou r,ozhodnY výhradně 'Zákonem UJSta.novené tresty, nikoli zákonná.
kvaJifikac.e jednoililiivých činu trestnýc.h; i v lP'řípade/ch, kde s,e sitř'etne
pfečin s přestupk.em, j.e použíti záJmnného před,pislU o treis tu nl3l pfe,Sltupek,
je-li t~eg,t jím lS,ta!IlJo·v ený vyš'ší než tre's t uložený 'liá!kJon'8m na 'Přečin.
(R.ozh. z 25. srpna 1933, Zrn I 719/32.)
Společenstva.

,ideální souběh zločinu zpronevěry s přečinem podle § 89 zák.

čís. 70/1873 ř. zák., vpisoval-li člen představenstva (účetní, ředitel) společenstva v účetních uzávěrkách jakQ dlužníky? fingované osoby a zá.puj:ček používal pro sebe. Po stránce subjektivní nesejde na tom, zda si byl
vědom toho, že zpusobem sepisov.á ní u'závěrek jedná proti ustanovení
§ 89 -cit. zák., nýbrž stačÍ, že činil ony nesprá-vné údaje vědomě . (Rozh.

z 18. prosince 1933, Zrn II 325/32.)
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Vnucelllou sprá.vu továilllího (p odniku jest n ·s,t aviti, je-li iÍJováJrní
podnik v likvidaci a provoz zastlaiVlen. (Rozh. z 20. května 1933, R ' I
400/33.)
S~vedení.
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Zi100in podle § 132, III. tl'. IZI31c., je dokolllán, kdy/z Ise sveéLelllí pod,a i:ilo, t. j. když pMlh atel ,osobu naClházející se k němu v ·poměIJ.'1l § 132 tr.
zák. předpokládaném, ;přů:měil k tomu, aby nějaký 'Smilný čin spáchala
nebo tr,pě1a. Byl-li smilný útok odvrá0elll (oln a o.soba jej netrpěla) , lze
pachart:,eli přičítati jen pokus. (ROIzh. z 12. říj:llla 1933, Zrn II 95/32.)

Tel e g r .a,fy.
Jde o 'p orušení předpisu § 260, čís. 3' tr. ř. a O' zmatek, čís. 3s § 281
tl'. ř., nevyslovil-li nalézací sDud v rozsudku, zda radiotelefonní zařízení
propadá, nýbrž vyhradil výrok O' tDm pDzdějšímu rDzhDdnutí. PrDpadnutí radiDtelefDnníhD zařízení netřeba vYSIDviti, nabyla-li hO' před zahájením trestníhO' řízení nebo pO' něm bezelstně (nevědDuc O' tom, že bylO'
zahájenO' trestní řízení prDti tDmu, Dd kDhO' zařízení nabyla) DSDba Dd
pachatele rDzdílná, jíž bylo dá.no pDvDlení k přechDvávání DnDho zařízeni.
(RDzh. z 11. prDsince 1933, Zrn I 299/32.)
Vyráběním ve smyslu § 24 (1) zák., čís. 9/1924 je pDkud jde o
výrDbce-amatéra - každá Dpětovaná činnost; stačí vyrDbení tří radiotelefDnických přijimačů z DchDty a bez úplaty. PDvDlení k přechDvávání
nenahrazuje povDlení k výrDbě. (Rozh. z 10. ledna 1934, Zrn I 819/33.)

Ti
ob~
. tl'.
a a

ne-

S

k

O V ~T Z

ák

O

ll.

Byl-li kdo přistižen při zakázaném rDzšiřování tiskDpisů, lze prDhlásiti za prDpadlé ve smyslu § 23, posl. věta tisk. zák. nejen tiskDpis~r
v jehO' rukou zachycené, nýbrž i tiskopisy téhDŽ druhu, jež byly zřejm ě
určeny k zakázanému rDzšiřDvání, a byly v držení par.hatelově kdekDli
nalezeny z příčiny zakročení prO' zakázané rDzĚ.iřDvání. (RDZh. z 9. ledna
1934, Zrn I 538/33.)

T r es t.
Nalézací sDud nevykročil z mDci trestní (§ 281, čís. 11 tl'. ř.), vyměřil-li za sbíhající se trestné činy, ohledně nichž bylo trestní řízení
vyloučenO' z trestního řízení O' činech, souzen}'rch soudem porDtním, dO' ..
plňkový trest převyšující s (dřívějším) trestem, ulDženým soudem porDtním, sazbu 5 let, nepřevyšující však trest stanovený v zákoně na skutek
nejpřísněji trestný (porotní). RDZh. z 19. únDra 1934, Zrn I 950/3,2:.)
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ZmatečnDst rozsudku prO' vadnost. výrDku O' trestu nenastává, kdykDliv je výrDk o trestu výsledkem porušení (nešetření) nebO' nesprávného použití zákDna, nýbrž jen tehdy, když byJ výrokem O' trestu zákon
pDrušen nebo když hO' nebylO' vůbec anebO' bylo ho nesprávně použito
ve směrech v § 281, čís. 11 tř. ř. výlučně (v}- četmD) uvedených. (Rozh.
z 12. únDra 1934, Zrn I 243/32.)
Po účinnost,i zákonů čís. 31/1929 Sb. z. a n. (§ 21) a čis. 209/1931
. Sb. z. a n. (§ 8), je mzbodným znakem pro pioUJz,ití mÍJrn ější s3.tzby tJ.'estní
ve smyslu čl. 1. §§ 1, 6 zák. čÍls. 471/1921 Sb. z. a n., j'iž jen povaha oinu,
ilikoli té,ž znehodnocení peněz. Tím, že po'rot'l1í s'o ud v doda.tklové otáz ce
pOl'Oltcům jlal w předpoklad použití ntž,šlÍ sazby til'e,s tní neuveJd[ znehodnocení pe,něz, neporušil zá,k oll. (Rozh. z'e 27. června 1933, Zrn II 162'/33.)
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V přj,pa,dech v nichž je trelsltný čin ohro'žen v z.áJwně buď vězeIl!Ím
nebo. pokJuto'u má sloudza okoh1Jols tí zv];:1štního z.ře,teJe hodnýclh uznati
přímo na Ipeněžitou pokutu · a niJwlrilv {plřeměnou vě,zéní za poUžit,í § 261
tr. zák. (Rozh. 'zle. 27. zá.li 1933, Zrn I 473/32.)
II é h o ev 1. II a ř. čís. 1 64/33).Souhlasný názor nižších soudů, že tím, že se strany při předběžném
vyjednávání o uzavření pachtovní smlouvy shodly na výši pachtovného,
nebylo ještě pachtovné závazně ujednáno, nýbrž že se tak stalo teprve
konečným uzavřením pachtovní smlouvy, nepříčí se zákonu (§ 46 (2)
zák. čís. 100/19B-l). - (Rozh. z 25. ledna 1934: R II 567/33.)
Souhlasný názor nižších soudů, že pacht~Tř různých celků, jež dohromady mají výměru přes 2'50 ha, nemůže se domáhati úpravy pachtovného podle vládního nařízení ze dne 29. července 1933, čís. 164 Sb.
z. a n., není nezákonný (§ 46, odst. (2'.) zák. čís. 100/1931 Sb. z. a n.)
(Rozh. z 25. ledna 1934, R II 570/33.)
.
Vládní nařízení čís. 164/19'38 .sb. z. a n. nevybočuje z rámce zmocňovacího zákona ze dne 9. června 1933, čís. 95 ISb. z. a n. Úprava pachtovného podle vládního nařízení čís. 164/1933 Sb. z. a n. není omezením
vlastnictví ve smyslu § 109 (1) ústavní listiny. (Rozh. z 1. února 1934,
R I 28/34.)
.
Spoluúčastní-li se služka, mající také jin3T obor působnosti (v do- ·
mácllosti, . v obchodních místnostech) při polních pracích se zaměstna
vatelem (pachtýřem) a se členy jeho rodiny jen na výpomoc, není vyloučen nárok pachtýřův podle § 1 vl. nař. (Rozh. z 3. února 1934>
R II 574/33.)
Vládním nařízením čís. 164/1933 Sb. z. a n. nejsou chráněni pachtýři větších hospodá~ských celků, hospodaří-li na více než 250 ha vůbec,
ať již v tomto souhrnu jsou ičásti pozemky vlastní anebo pozemky
pachtované od několika osob. (Rozh. z 9. února 19'34, R II 16/34.)
Opatř.ení vládního nařízení čís. 164/1933 Sb. z. a n. nejsou zásahem
do soukromého vlastnictví, jaký mají na mysli §§ 108 a 109 ústavní
listiny. Ustanovením § 1 vl. nařízení čís. 164/1933 ISb. z. a n., podle
něhož se vyžaduje, aby pachtýř obdělával zemědělský pozemek sám
nebo se svou rodinou, je zdůrazněn jen požadavek, a l' pachtýř se svou
rodinou sám při obdělávání pozemku ručně pracoval; nezáleží však na.
tom, zda při tom pracuje vlastními potahy či cizími. (Rozh. z 9. února.
1934, R II 23/34.)

Úp r a va pac h t o v

,II

Urážka IlJa cti.
Pro posouzení cti toho kterého člověka mají důležitý význam netoliko všeobecné názory spoluobčanů vůbec, nýbrž hlavně -, pokud by
ovšem neodporovaly snad povšechným názorům o slušnosti - i názory
oněch užších kruhů společenských, v nichž dotčená osoba žije a pracuje a vůči kterým převzala určité povinnosti. (Rozh. z 11. prosince 1933,.
Zrn I 828/31.)
IS mrtí uraženého pomíjí právo na trestní stíhání založené urážkou na cti. Příbuzným zemřelého, uvedeným v § 495 (2) tr. zák., nepři
sluší právo žádati potrestání pro urážku zesnulého, spáchanou za života.
uraženého. (Rozh. z 16. ledna 1934, Zrn I 872/33.)
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Podle § 335 tl'. zák. podléhá trestu též čin, kterého se obžalovaný
dopustil z nevědomé nedbalosti, totiž když si následky svého činu neuvědomil, ačkoliv je podle předpisů zvláště vyhlášených nebo podle
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svého stavu, úřadu, povolání, své živnosti, svého zaměstnáni nebo vůbet>
podle svých zvláštních poměrů nahlížeti mohl. Nerozhoduje o sobě, že
obžalovaný následky svého jednání nepředvídal, jestliže jen ohrožení
lidské bezpečnosti bylo pro něho za náležité pozornosti předvidatelné.
Nemůže se zprostiti viny proto, že následky svého činu nepředvídal.
že totiž o nich byl na omylu, když následky ty byly předvidatelné li on
je nepředvidal jen z omylu, který si sám zavinil nedostatečnou pozorností. (Rozh. z 25. října 1933, Zm II 73/32.)
V e ř e j nás pol e C, II O S t.
Lze vydati 'směnečný platební přílki3JZ pll10rti veřejným sp,QIlečníkům ~
jimi byJi v dOlbě, kdy směnka V1znikla, :břeba:že' s,e' směnečný dluh
podJe ohsahu směnky Is.trul splatným terprrv1e pO' vý1stUipu společniků ze
společnO's,ti. étačÍ, podep1saJ.-li ve:řejm.ý společník bli.:wklosměnku před vystoupením ze sp1alečno,sti, třebaž'e směnik:a byla vYipJněnaruž po jeho vys,toupeni ze společnosti. (R,ozh. ze 27. Iz áií 1933, Rv I 1563/33,.)

kteří

Vlast'nicťvL
Při dražbě movitých věcí nenabývá se vlastnictví již udělením pnklepu, nýbrž až zaplacením nejvyššího podání a odevzdáním (veřejn~Tm:
orgánem). O nabytí věcí prodejem ~ volné ruky (§ 280, prvý odstavec
ex. ř.) platí předpisy §§ 423 a násl. obč. zák. K upitel nenabývá tu vla~t
nictví již usnesením exekučního soudu, že se přijimá jeho návrh, by
z volné ruky převzal zabavené věci za odhadní cenu, nýbrž teprve odevzdáním. Povolení prodeje z volné ruky nanahrazuje prohlášení podle
§ 428 obč. zák. (Rozh. ze 27. ledna 1934, Rv I 1870/3,2.) ·
.

v y h O š t ·ě n í.
VyhošťovaC'i právo přiznané obcím ustanovením čl. m. zákona ZE'
dne 5. března 1862, čís. 18 ř. zák. zahrnuje v sobě jen oprávnění zakázati určitým osobám bydlení v obci, nikoliv i oprávněni zakázati jim i
přechodný pobyt v obci. VráJtil-li se kdo do obce, z níž byl vyhoštěn podle
čl. III . .zák. čís. 18/1862., dopustil se přestupku § 32'4 tr. zák. jen, učinil-li
tak za tím účel em, by v obci trvale bydlel, nikoliv i, učinil-li tak jen za
účelem přechodného (krátkého) pobytu v obci. (Rozh. ze 26. února 1934~
Zm I 1061/33.)
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1

ne-

Ld by

ázory
pra1933,
uráž[lepři

:iyota.

Ivaný
nepodle

II

Účinky zastaveni vyrovnacího rízení podle § 65, čís. 1 vyl'. ř., nastávají již dnem vydání zastavovacího usnesení, nikoliv teprve jeho
pravomocí, i tehdy, bylo-li řízení zastaveno pro nedostaveni se dlužníka
k vy.rovnacímu roku podle § 45, odst. 1. vyr. ř. (Rozh. z 19. ledna 1933 ~
R I 1269/33.)
Vymáhající věřitel, opírající svůj nárok i o obživnutí pohledávky
podle § 67 vyr. ř., není podle §§ 54, čís. 2 a 55 ex. ř. povinen, by v návrhu na povolení exekuce tvrdil a dokázal předpoklady obživnutí pohledávky. (Rozh. z 1. března 1934, R I 24/34.)
K neplatnosti úmluv podle § 55 vyl'. ř. se nevyhledává, by věřitel
někoho slibováním výhod pro dlužníka nebo jiným způsobem o bm y s I ně přiměl ku převzetí závazku bez právního podkladu, aniž
vědomí věřitele, že se mu ujednáním vůbec dostává výhody. Rozhoduje
jen objektivní hledisko, zda se věřitel i takovým ujednáním dostalo proti
ostatním věřitelům téhož druhu zvláštní v-$rhody, čili nic. (Rozh. z{'!
24. února 19'34, Rv II 43/34.)
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Poskytují-li rodiče výživu a zaopatření s·v ému synu nikoliv plníce
svou povinnost podle § 139 obč. zák., nýbrž z důvodu služebního poměru, spadá poměr ten pod ustanovení § 2 vyživ. zák. PoruRení povinnosti k výdělečné čin:r;l.Osti jest spatřovati v tom, přijme-li někdo
zaměstnání pod obvyklou míru odměny za takových podmínek, které
zabezpečují jeho vlastní výživu, za kterých mu však nezbude na plnění
vyživovací povinnosti. Námezdní poměr vylučuje nárok podle § 3 vyživ. zák. (Rozh. z 18. ledna 1934, R. I 10.76/33.)
Soud, rozhoduje o ťom zda má býti učiněn návrh na stíhání pro
trestný čin podle § 8 zák., jest opr,ávněn uvažovati o vhodnosti a odů
vodněnosti návrhu na stíhání, jakož i o tom, zda zjištěné okolnostI
odůvodňují podezření z řečeného přestupku. Ustanovení § 84 tl'. ř.
nepřichází tu v úvahu. (Rozh. z 1. února 1934, R I 1296/33.)
' Domněnka § 2 (1) vyživ. zák. neplatí, jde-li jen o ná,r ok dítěte proti
otci na odměnu za konané služby. (Rozh. z 9, února 1934, Rv I 2324/33.)

Zákaz zcizenÍ.
Zák.o'tz zcizení, za.ps.aný do pozemkové knihy podle § 364 c) o,bě .
zák., nepŮJSohí p:roti os,obám kniihovně o,pr,á.iVněllJým, jichž prá.va rprřed
cházej.i zápis záJkazu. Při povolení exekuce vnucenou drař.bolU k reaJrusia d
zást.avního práva, p'ředchá,ze.jícího záptiJs záJkazu zeize!l1á, neilze přezkon
mávat,i, 'z(l1, se vk'lad ZI~staVil1Ílho práva, jemuž ,podle, ohsahu pozemkové
knihy nebylo odptoro;váno, stal p,r ávem či nepirávem, an dJ.užn.ík tehdy
ješt,ě nebyl kniho'Vním vlastniJlm-m, nýbrl"z 's,tal s'e j~m tepnve zál'oveň s,e
zápisem záJcazu zciz,ení. (Rolzh. z 29. záJl'i 1933', R II 372/33.)
Zneuntěni

(§ 506 tl'. zák.)
mall1ŽeLsltví, j,eho,ž splnění 'z ávisí na tom. že
os'oha, us,t anovením § 506 tr. Iz,á k. cbráněna, ze slŮlUlož'e, k níž' náSlledkem
takového s.libu diojde, oMhortní, j,e způsobillým pIfI01sMedkem svedení ve
smyslu § 506 tl'. zák. K nalP~něI1Í ,skutkové podstaty pvels,t upku § 506 tl'.
zák. je lilOlstejné, z jaké pohnutky ISle odepírá soulož (IÚ-va,hy náJbOlženslkB,
mravní, panenský stud a pod.); stačí, ~,e be,z, ,odsrtmnění té,t o pohnutky
příslibem man:želství by ke sVlole[1í il~ sou~o'ži nebylo d:OŠi1ol. (Rozh. z 20.
června 1933, Zrn I 54/32.)
I

podmíněný příslib

z pro n e v ě I' a.
HájH-li 'se pachatel (jedmart:el po.jdMo,v ny) tím, že byl oprá,yněn vyhirati prémie pl'oti súčtová.ní j[db: s Ipmw]semi, které měl 'z uzavřenýoh
obchodů od pojišť<orvny dostávati, želptoč~1Ja1 s úhradolU na neodvedené čáslti
vybraných prémií pr:ovisemi, jelž od pOljišťlo;vny GolStme, a že byli. pevně
přesrvědčen, že jím uzavřené pojistky btudJOll pojd.šťo.vnoru přija,ty a plI'Oto
vybral a s,i ponechal prov1Jsi ze vše'ch uzavřenýrch ,olbchodů včetně obchodů pwk pojišťovnou neuznaných, byla by subd'ektiVIl1Í skutkoV1á pod·s tata zprone'V,ěry, spáchané polIJ:e1cháJ1.Ím si a !Pioumtím plflO seibe· č,áJslti vybiraných Pll'émií, opodJstaItně[1aa splněna jen, kdyby bylo zjištěno buď,
že pachatel v době s'ouzené,ho skutku vědě~, že !ho poViinnosti k ztaJslánÍ
(odvedení) vlš,e ch vybran:ý'c h prémií pojišťlovně nezprošťuje a k 'Plol1l.echání
s-obě neb ale,spoň k poru;žívámí (pIDO vlaslt ní úč<e,ly) čáJsrtJÍ nebo. oelku VjT_
braných pll'émií neopra,vňuje, ani předploik1ad, žle mu ji,ž pi'Í.sluŠí, neho
dodatečně z obchodů j,tž ujednaných, aVŠlak do's ud :Ploljišťo,vno'll n8lschválených, neho jinak VlZnikI1Jou pflolV1isllÍ nebo, jiůnaké ná.roky ve výši zadr~ené (použité) částky, ne b o kdyby bylo zjlištěno, že pachatel v oné
době věděl, že l10rvé obchody, z nichž pll'OViS8 očekJával, nebudolu pojiJšťov-
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nou sdlVáleny neho nebuclolll s'tranami, s n:imilŽ je ujednal:, plněny, nebo
ŽIJ jinalk mu z obchodu těch nevzniknou 1lJlá r,o ky jim uplla,tňované. Zpraveni pa,c}uttele 'Po jišťovnou o ,nelscbiváilJel1Í toho kte'rého' obchodu, jehož
uzavře ní bylo mu podnětem k e srážce z vybraných préInÓi, přichiáze1lo
by pro 0;),10 zjištění v druhém z naJznačených dvou směrů v úV3Jhu jen,
pokud se slta10 před tím, n81ž pachatel dJotč,ené čálslti inkasa, pro, své vlaJstní
účely použil, :před pok-ládaj e, že je k tomu ,oprávněn nárDkem na, příští
ipol'Ov,i/s.i. (RDZb. z 8. září 193,g, Zm I 269/32.)
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Správní úřady nejsDu přislušny rDzhDdDvati spDr mezi příslušníky
židDvské autonDmní orthDdDxní nábDženské Dbce na SlDvensku o. "vlastnictví ke kDstelním sedadlům". (Nál. z 2. prDsince 1933, č. 20.114.)
Výměr okresního úřadu, jímž za platnDsti nař. Č. 8/19,28 ,Sb. odmítnuto. bylo jako nepřípustné DdvDlání, pDdané prDti rDzhDdnutí téhož
úřadu, nařizujícímu e x e k u ční vymáhání církevní daně a Dznačenému
sp rávně jako kDnečné, ne pDdléhá DdvDlání na, zemský úřad (§ 126 Spl.
ř., č. 8, Ddst. 1. Drg. zák.). (NáL z 24. ledna 1934, Č. 221.840/33.)
UstanDveni § 13, odst. 2,. pDSl. věta nař. č. 124/1928 Bb. o tom, že
duchDvní nemají nárDku na doplatek kDngruálních platů za dDbu, po
kterDu nebyli čsl. státními Dbčany, neodporuje předpisu § 6 zák.
Č. 152/1926 Sb. Duchovní, kterému bylo. uděleno československé státní
občanství podle zák. č. 152/1926 Sb., nemůže OdvDzDvati z § ,6 tohoto
zákDna ná,rDk na doplaceni kongruálních požitků podle zákona č. 122/
192'6 Sb. ode dne 1. ledna 1926. (Nál. z 24. ledna 1934, č. 1142.)
;Ke zřízení rodinného. hrobu (hrobky) na konfesním hřbitově římskD
katDlickém ve smyslu zák. č . 96/2'5 Sb. je třeba schválení příslušného
ordináře nebo zmocněnce jím delegDvaného. (Nát ze 7. února 1934,
Č.

1688.)

010.
Bylo-li rozhodnutím ministerstva financí o stížnosti prDti vymerení
pDhledávky clo. sice sníženo, ale ne v takové míře, jak se tDho stramL
dDmáhala, ježto. bylo. ZbDŽí zařaděno. pod jinousaz. pol., než jaká byla
stranou uplatňována, privem mDhl úřad uložiti straně náhradu výloh
znaleckého posudku podle § 112, Ddst. 7. cel. zák. Č . 114/27 Sb. (Nál. ze
4. prDsince 1933, Č. 14.714/31.)
Daně.

DohDdci (sensálDvé) pražské pen ě žní bursy nejsDu vyňati z pDvinnosti všeDbecné dani výdělkové podle § 47, odst. 1., Č. 2 zák. o př. d.,
č . 76/1927 Sb. (Nál. ze 6. prDsince 1933, Č. 20.791.)
Otázku zdanitelnosti čás tek , vyplacen3"ch soukrDmému zaměstnanci
na nDcležném a stravném, nelze posuzovati jedině s hlediska § 17, Č. 4
z. o př. d., nýbrž dlužno podle § 29 z. o př. d. a prDv. nař. k § 29,
Ddst. 1., zjišťDvati, do jaké míry jsou tyto částky náhradou skutečných
břemen, spDjených s výkonem služby, jež nejsou podle § 11, odst. 2.
zákDna důchodem dani pDdrDbeným. (Ná1. ze 6. prosince 1933, Č. 20.792.)
Zák Dnem je kryto ustanDvení vládního. nařízení z 20. prDsinee 1927,
Č . 175 .sb. z. a n. k § -117, Ddst. 4.,' zák. o. př. d:, že stavbě - mající jinak
náležitosti budovy ' - neubíráJ povahy budovy té okolnDst, že má býti
po uplynutí určité doby zbDřena. Ustanovení § 134, odst. 3. zák. o př. d.,
že nelze pro. budovu, pDstavenDu na určitý čas, pDyoliti daňové DSVO-
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bození od daně domovní , vztahuje se také na stavby z ap očat é po
31. prosinci 1926, pro které platí § 49 zák., č. 44/1927 Sb. Budovou, zří
zenou k trvalým účelům ve smyslu § 117 zák. o př. d., č. 76/1927 Sb.,
rozuměti je budovu zřízen,ou k účelu, který podle svil hospodářské povahy je trvalým. Budova je ve smyslu § 117 zák. o př. d. pevně spojena
se zemí, nemůže-li bez porušení své stavební podstaty býti od země , na
níž stoj'í, odloučena a na jiné místo přenesena . (N ál. z 9. prosin ce 1933,
č. 2'0.854.)
Ustanovení § 253, odst. 3. zák. o př. da.ních, neposkytuje straně
právního nároku na prominutí zmeškané odvolací lhůty. (N ál. ze
16. prosince 19'33" č. 6083/32.)
Částka, kterou obdržel starý akcionář z prodeje svého odběrního
práva na nové akcie, není zdanitelným příjmem .dle § 7 zák. o př. d. ;
ustanovení provád. nařízení č. 175/1927 Sb. k § 7, odst. 1., prohlašující
v odst. 2. takové částky za příj e m dani podrobený, není ve shod ě se
zákonem. (Ná1. z 20. prosince 1933, č. 6900.)
Ustanoven'Í (1.) odstavce prováděcího nař. č. 175/1927 Sb. k § 17,
č. 1 zákona o přímých daních, že slovy "rozmnožení majetku" rozumí
se netoliko zvětš e ní jmění ve smyslu obohacení, nýbrž i z vě tšení ma jetku
ve smyslu rozš'íření př íjmových pramenů (na př. uložení kapitálu), t edy
výdaj za účelem nabytí samého pramene příjmu, nebo zařízení k rozšíření podniku (investice), nebo konečně "splácení dluhů", je ve shodě
se zákonem. Ustanovení § 21 zák. č. 76/1927 Sb. o př. daních nezakládá
právní nárok poplatníkův na slevu daně důchodové. (Nál. z 21. prosince
1933, č . 22.0.26.)
Vyměřovací řízení jest ve smyslu § 213 zákona o přímých daních
ukončeno, ustanovl-li vyměřovací úřad základ a výši daně a poplatníka
o tom platebním rozkazem vyrozumí. (NáL z 23. prosince 1933, č. 21.785.)
Promlčecí lhllta podle § 45, odst. (3.) zák. o dani z obratu, č. 2'68/
1923 Sb. počíná uplynutím správního roku, ve kterém se stala daň splatnou podle platebního rozkazu [§ 20, odst. (1.)]. (N ál. z 2. ledna 1934,
č. 22.p87/33.)
Návstavbou podle § 134, odst. 1<., lit. c) zákona o př. d. z 15. června
1927, č. 76 Sb., není pouhé rozš'Íření existujícího již patra. (N ál. ze
3. ledna 1934, č. 22.636/33.)
Výdaje na byt a výživu poplatníka nemohou býti podle § 17, č. 4
Sb. odečteny ani tou částkou, o kterou byly
zák. o př. d. č. 76/1927 <
nutně zvýšeny výkonem poplatníkova povolání mimo dům (noDležné a
stravné). (Nál. z 9. ledna 1934, č. 22,.793/33.)
Ustanovení § 79, lit. g) zák. o př. daních, č. 76/1927 Sb., vztahuje
se též na tantiemy, které pobírá zaměstnanec podniku, podrobeného
zvláštní dani vydělkové, jsoucí s oučasn ě ' societerním orgánem podniku
toho, výhradně podle smlouvy ve své vlastnosti zaměstnance podniku.
(N ál. z 31. ledna 1934, č. 20..125/33.)
Ustanovení § 79, lit. 11,) zák. o př. daních, č . 76/1927 Sb., týká se pokud jde o Jiné podniky než spořitelny - odm ě ň, které společenští
orgánové subjektll zvláštní daně výdelkové dostávají ve vlastnosti societerních orgánů příslušných společenskiT ch útvarů , nevztahuje se však
na služební platy, které dostávají - jsouce současně zaměstnanci podniku, výhradně v této své vlastnosti zaměstnanců poplatného podniku
v důsledku svého zaměstnaneckého poměru; tyto částky tvoří režijní
položku odčítatelnou s hlediska §§ 76, odst. 2. a 77, odst. 1. zák. o př.
daních. (Nál. z 31. ledna 1934, č. 11.439/33.)
Částka zaplacená v důchodkovém upouštěcím řízení není srážkovou položkou podle § 15 zák. o př. d., odčítatelnou od výtěžku podniku,
podro1;>eného všeobecné d~ni výdělkové, pokud byla zaplacena za úče
lem, aby majetek poplatníkův a jeho zdroje (oprávnění související s podnikem) byly zachovány v neztenčené míř e. (N ál. z 31. ledna 1934,
č . 18.6,23/33.)
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Listiny, vydané o podílech na společnosti s 1'. o., nejsou eennými
papíry podle čl. 2" odst. 4., smlouvy mezi republikou Československou a
královstvím maďarským o zamezení dvojího zdanění v oboru přímých
daní č. 227/24 Sb. Ustanovení čl. 9, odst. 2., Č. 1 ve spojeni s ustanovením čl. 2, odst. 4., uvedené smlouvy se týká, pokud jde o podíly na
společnosti s r. o., pouze určení, který stát jest oprávněn uložiti dávku
z majetku z tohoto druhu majetku. (N ál. z 15. února 1934, Č. 2838.)
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10 letá lhůta pro vydrženi domovského práva na Slovensku podle
§ 2 zákona Č. 222/1896 ř. z. a § 13, odst. 2. zákona Č. 236/1920 Sb. ne·
poč ínáJ teprve dnem účinnosti posléze .cit. zákona. (N ál. z 27. ledna 1934,
Č.

1564.)
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Zákon Č. 438/1919 Sb. nedává v řízení o prohlášení elektrického
podniku za všeužitečný sousedním soukromým (v'šeužitečným) podnikům
elektrickým postavení procesní strany. (Nál. ze 14. února 1934,
Č. 7983/31.)

Hor n í p r á v o.
Pro zjišťová.ni, zda kutéř ve smyslu § 16 hor. zák. v minulém roce
ve svém kutacím obvodu s pracemi kutacími započal, resp. v nich pokrač oval, není. v zákoně předepsáno žádné zvláštní řízení, může protu
báňský úřad k účelu tomu použíti každého způsobilého prostředku prů
vodn'ího, tedy také na př. sdělení úřadu okresního, obecního nebo zprávy
če tnictva. I když jsou na všeobecném kutacím povolení závislá výhradná
kutiska, smí báňský úřad, nejsou-li dány předpoklady ~ 16 hor. zák.,
požadované prodloužení tohoto povolení odepříti, aniž by musil dříve
provésti řizení podle §§ 241 a 242 hor. zák. (N ál. z ln. ledna 1934, č. 176.)
Ustanovení vlád. nař. Č. 8/1928 Sb., pokud se podle své povahy
k tomu hodí, sluší podle § 2 ob. zák. hor. subsidierně použíti i na řízem
pře d úřady báňskými. Báňský úřad není oprávněn odmitnouti bez dalšího doplnění podání strany jen proto, že není náležitě podepsáno (§ 19
vl. nař. č. 8/1928 Sb.) (Nál. z 31. ledna 1934, Č. 2034.)
V § 2 zákona č. 242/1922 Sb. o pojištění u bratrských pokladen
hornických nebyla pojistná povinnost odkazem na ~ 131 . ob. hor. zákona
omezena na provoz v měrách již propůjčených. (Nál. z 28. února 1934,
Č . 4ú44.)

ob e c n í
"Pen ěž itým

věc

i.

výtěžkem

lesa" za určitý rok ve smyslu § 4 zák.
Č . 421/1919 lSb. rozumí se pen'íz, docílený za těžbu toho kterého roku bez
ohledu na to, v kterém období do obecní pokladny došel. (Nál. z 14. prosince '1933, č. 2'1.200.)
Na základě § 28, bodu 2. a § 35 českého obet:ního zřízení nemůže
obe c rozšířjti ohlašovací povinno st, uloženou osobám cizim podle ~§ 5
až 9 min. nařízení, č. 33/1857 ř. z. na osoby, jež mají v obci , řádné bydliště, a nemůže ani od všech osob, jež podle cit. předpisů ,isou k hlášení povinny, požadovati, aby na ohlašovacím lístku oznámily obci téz
svoje náboženstvi (konfesi) a obcovací řeč. (Nál. z 19. prosince 1933,
Č . 21.014.)
Exekuci administrativní pro nedoplatky obecních příspěvků, poplatků a samostatných dávek podle ~§ 41 a 44 ob. fin. nov. Č. 329/1921
Sb. nařizuje obecní starosta a prov?,dí ji berní úřad podle před n isll o
dobývání nezaplacených daní přimých. Předpisy vl. n ař. č. 8/1928 So ~
o politické exekuci se na ni nevztahují Ustanovení vl. nař. Č. 143/1922
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Sb. k §§ 41 a 43, dle něhož příspěvky, poplatky a dávky včas nezapravené vymáhati lze exekucí p o I i ti c k o u (neb exekucí soudní), je
v rozporu s předpisy §§ 41 a 44 ob. fin. nov. Č. 329/1921 Sb. a tudiž je
neplatné. (N ál. z 18. ledna 1934, č. 19.301/33.)
Za určení stavební čáry podle § 18 stav. ř. mor. nelze předepsati
poplatek za přeměnu pozemku dosud nezastavěného na staveniště ve
smyslu § 5 prav. o popl. stav. (ve znění vzore. prav. vl. nař. č. 143/1922
Sb.), nebyla-li při tom vymezena plocha, která se uznává za zastavitelnou. (Nál. z 18. ledna 1934, Č. 559.)
Byl-li k žádosti vyměřujícího úřadu na,řízen soudní odhad nemovitosti za účelem zjištění hodnoty ve smyslu § l7, odst. 4. d. p., a byl-li
poplatník o tom vyrozuměn, nemůže již vyměřující úřad - upustě od
svého návrhu na soudní odhad - hodnotu tu bez souhlasu poplatníka
stanoviti na základě udání strany ve smyslu odst. 2., § 17 d. p. (N á1.
z 1. února 1934, č. 1404.)
Okolnost, že část kupní ceny je splatna až při splnění podmínky,
pod níž nemovitost koupen~, nevylučuje pokládati onu částku za sou-o
část kupní ceny samé. Úplata, ujednaná za uprázdnění bytu v domě,
je součástí trhové ceny za dům ve smyslu § 5 dávkových pravidel. (Nál.
z 8. února 1934, č. 249'4.)
úbytek, resultující ze změny počtu objektů činžovní dani podrobených a jejich výnosu není úbytkem, jaký má na mysli § 1. odst. 3.
zák. Č. 77/1927 Sb. Zákon č. 77/1927 Sb. - na rozdíl od zák. č. 169/1930
Sb. - neomezuje obec, aby výši přirážek vyp očetla pouze na základě
úroků a splátek, které se stanou splatnými t eprve v rozpočtov é m roce ,
nýbrž chce obci umožniti, aby při tom přihlížela i k nedoplatkům na
úrocích a splátkách z let dřívější ch, pokud jsou dány ostatní předpo 
klady) § 1, odst. 5. (Ná1. z 15. února 1934, č. 20.368/33.)
U budov, u kterých se podle § 1, odst. 2. pravidel pro obecní dávku
z nájemného, upravených podle čl. VI. vl. nař. Č. 15/1928 Sb., béře za základ pro vyměření dávky nájemné nebo nájemní hodnota, jež byla základem daně činžovní na rok 1927, odčítají se položky, vyloučené z celkového .nájemného (nájemní hodnoty) při vyměření dan ě činžovní na
tento rok. (N ál. z 22. února 1934, Č . 3566.)

Poj i š tě ní

S O

c i á 1 ni.

kočovného

orchestru ve smyslu § 2, odst. 1., bodu 5. zákona Č. 89/1920 ISb. o pensijním pojištění, nepomíjí již tím, že zaměst
nanci ';6ho byli zavázáni účinkovati v orchestru jen pro určité stanoviště. (Nál. z 9. ledna 1934, Č. 21.320/33.)
Pojistná povinnost učně nezaniká už faktickým vřerušením prací
sezonního podniku (zednického), zůstává-li učeň ve fysické pohotovosti
vůči svému zaměstnavateli. (N ál. z 30. ledna 1934, Č . 17.782/32.)
Skutečnost, že nemocenská pojišťovna vzala bez přihlášky zaměst
navatelovy jeho zaměstnance do své evidence, nezprošťuje zaměstna
vatele sama o sobě povinnosti k náhradě · podpůrného nákladu podle
odst. 2. ~ 20 zák . . 221/24 ve zn ě ní zák. 184/28. (Nál. z 23. února 1934,
Povaha

Č.

16.625/31.)

.

,

:

I i ..:

účinnosti zákona Č. 221/2'4 Sb. ve zn ěn í zákona Č . 184/1928 Sb.
nemá spoltčenstevní nebo gremiální nemocenská pojišťovna nároku, aby
ministerstvo sociální péče podle § 278, odst. 5., schválilo takovou zm ě nu
stanov pojišťovny , která rozšiřuje její působnost. (Nál. z 23. února
1934, Č. 17.338/31.)

Za

Politické úřady nejsou kompetentní k žádosti rozhodčího soudu
úrazové pojišťovny rozhodovati otázku existence dobrovolného úrazového pojištění. (N ál. z 28. února 1934, Č. 4554.)
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Poplatky.
Zní-li plná moc na více advokátů, řídí se vyse pevného kolkového
poplatku podle počtu zmocněných advokátů. (N ál. z 19. prosince 1933,
<:; . 21.074.)

Žádost za výmaz exekučního zástavního práva, i když nebyla podána u soudu knihovního. nýbrž u exekučního soudu. podléhá kolkovému poplatku jako k n i h o v n i podánÍ. (Nál. -z 19. prosince 1933,
č.

21.661.)

Postoupil-li komanditista svůj společenský vklad třetí osobě, která,
misto něho vstoupila do společnosti jako nov~T komanditista, ponechavší
v ní postoupený vklad jako svůj majetkov}' vldad, došlo ke společenské
smlouvě . jakou má na mysli saz. pol. 9'1. (55. lit. B 2. c) popl. zák.
(Nál. z 21. prosince 1933, č. 19.482.)
Záruční prohlášení, učiněné př e d soudem u příležito s ti mimosoudního nuceného narovnání, je podle § 123, lit. b) popl. pravidel p o v in e n
o hl á s i t i k v y měř e n i pop I a t k u s o u d. Za ohlášení podle cit.
§ 123, lit. b) nelze pokládati vyrozumění, jehož se dostává fin. úřadu
v zastoupení státu jako věřitele. (Nál. z 18. ledna 1934, č. 885.)
Nabytím směnky na cizí úč e t. zakládajícim ob ě h směnky podle
§ 10 zák. Č. 48/1928 Bb., je také přijetí směnky do úschovy pro tř e tí
osoby. (N ál. ze 16. února 1934, č. 3338.)
Protokol, sepsaný v řízení o odporu proti zatímnimu opatř e ní podle
§ 398 ex. ř.. podléhá soudnímu poplatku podle pol. 2 a) sazby soudních
poplatků z 22. března 1922, Č. 123 Sb., nikoliv podle pol. 2 c) téže sazby,
:J, to i tehdy, byl-li protokol sepsán, ovšem jen o tomto odporu, soudem,
který je k povolení opatření příslušný jako soud procesni. (Nál. z 26.
linora 1934, č. 14.644/3-1.)
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vrácení poměrné části poplatku podle § 61 příď. zákona
nemá strana právního nároku na náhradni úroky. (Nál. z 20. ledna 1934,
V

Č.

případě

746.)
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Zákaz noční práce podle § 8 zák. Č. 91/1918 Sb. o osmihodinné dob ě
pracovní nepostihuje osobní pracovní výkony zaměstnavatele a člentl
rodiny, kteří nejsou k němu ve služebním neL pracovnim pom ě ru. (Nál.
ze 6. prosince 1933, Č. 10.391.)
'.'

lOra
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Policejní

Podle §§ 25 a 35 přílohy A min. nař. z 19. ledna 1853, č. 10 . ř. z.
může okresní úřad žádati vyúčtování veřejné sbírky provedené jménem
obce i na osobách, které při provedení této sbírky spolupůsobily. Obec
nemá však právního nároku, aby úřad svého dozorčího práva proti těm
to osobám použil. (N ál. z 13. prosince 1933, č. 22.79'5.)
Předpoklad příkazu n6bo zákazu podle odst. 1. článku 3. zákona
č . 12'5/1927 Sb. je dán i tehdy, jsou-li tu objektivni skutečnosti, z nichž
lze usuzovati, že veřejný pořádek. klid a bezpečnost porušeny býti m oh o u.' (N át ze 17. ledna 19'34, č. 482.)
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Oznámení o zamýšleném utvoření spolku podle zákona Č. 134/1867
z. nevyhovu je předpisu § 4 tohoto zákona, je-li podepsáno jen jediným
proponentem. (N ál. z 5. ledna 1934, Č. 2,2.390/33.)
ř.
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Školství.
Nejvyšší počet členů - zástupců škol v místní školní radě, stanovený v odst. 2. § 20 zák. č. 292/1920 ,sb., platí jen pro případy, · kdy jde
o školy té h o ž vyučovacího jazyka. (Nál. ze 13. prosince 1933,
Č . 2,1.198.)
Správcem samostatné školky mateřské (§§ 5, 10, H, odst. 2. min. nař.
Č . 108/1872 ř . z.) může být jen osoba, znalá vychovávacího jazyka této
mateřské školky. Není vyloučeno, aby průkaz znalosti vychovávacího
jazyka byl správcem podán i jiným způsoberu, nežli zkouškou dospě
losti, složenou před komisí příslušného jazyka. (N ál. z 20. prosince 193n,
č. 5049.)
Vydržovatel církevního ústavu pro vzdělání učitelů na Slovensku
nůmá právního nároku, aby ministr zřídil na jeho ústavu komisi pro
skládání zkoušek učitelské způsobilosti. (N ál. z 20. prosince 1933,
Č. 21.438.)
Učiteli měšťanské školy, čl enu Národního shromáždění, nepř í sluší
nárok na výplatu vánočního příspěvku l)odle zákona ze 14. října 1930,
Č. 144 Sb. (N ál. z 5. ledna 1934, č. 21.357/3,3.)
Učitel veřejné školy národn'í, pověřený po čas potřeby prozatímní
správou školy, nemá právního nároku na nl1turální byt nebo na příbyteč
né po rozumu § 15, odst. (2) ziko č. 104/1926 Sb. (N ál. z 11. ledna 1984,
čís. 90.)
Praxe aspirantů lékárnictví, konaná ve veřejné lékárně, není "studiem na učilišti" podle § 24, odst. 2., č . 1 zákona č. 104i1926 Bb. Z. a n.
(N ál. z 2,7. února 1934, č. 4162.)
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Jde-li o vyřízení žádosti bývalého rakouského invalidy o zvýšeni
ipvalidní renty v důsledku zvýšení invalidity, sluší míru invalidity zjišťovati superarbitračním řízením ve smyslu § 71 zák. č. 158i1875 ř. Z.
Pfedpisy zákona č. 133/1930 Sb. o požitcích vá.lečných poškozencú platí,
pokud zvyšují nárok na invalidní důchod vzhledem k ust. § 15 zákona.
č. 288/192'4 Sb., také pro bývalé rakouské invalidy. (Nál. z 12. prosince
1933, Č. 2:1.347.)
Ustanovení § 28, odst. 4. zákona o požitcích válečných poškozencú
č. 142/19'20 Sb. ve znéní zákona č . 133/1930 Sb .. nezakládá n&roku na mimořádnou přihlá šk u o důchod pro sirotky. (N ál. ze 13. prosince 1933,
č. 21.039.)

Vod n i p r á v o.
Věcná nedostatečnost

projektu vodního díla není for m á 1 11 í v ~
d o u ve smyslu § 19, odst. 3. vlád. nařízení z 13. ledna 1928, Č. 8 Sb.
Pi'edpokladem nároku na uznání podniku za konkurujíc'í ve smyslu § 94,
lit. b) čes. vod. zák. jest, aby konkurent nejen nejd~le do skončení vodoprávního řízení v cizím podniku uplatnil vůči tomufo podniku svůj konkurující nárok, ale aby také nejdéle do té doby předložil vodoprávnímu
ůi;adu o svém konkurujícím podniku projekt způsobilý k vodopráyuímu
projedná.vání. (N ál. z 22. prosince 1933, č . , 9685 .)
Zaměstnanci veřejní.

Dobu ve smyslu § 15, odst. 3., posl. věty platového zákona Č. 103/
1926 Sb. pro vyloučení posledního náslužného přídavku z a poč i t a t e ln o u, jsou i válečná pololetí, započtená podle zák. č. 457/1919 ,sb. (Nál.
z 8. ledna 1934, č. 2765/32.)
Účast soudcovského čekatele na kriminologickém kursu ve smyslu
oběžníku ministerstva spravedlnosti z 18. září 1930, Č. 30.314/1930, ne ní
služebním výkonem. (N ál. z 19. ledna 1934, Č. 699.)
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Za úřední cesty, konané ve vlastním
úředn íkiim důchodkové finanční kontroly j

kontrolním obvodu; přísluší
e n paušální n áhrada, stanovená v § 6 zák. č. 28/1920 Sb, (Nál. z 10. února 1934, č. 2628.)
Jmenování úředníka býv. samosprávného okresu v Čechách na novu systemisované místo je provedeno "podle platných předpisů " ve
smyslu odst. 2., § 212 pl. zák. jenom tehdy, hy la-li již před 1. prosincem
1928 s}Tstemisace tohoto místa podle odst. 2., § 212 plat. zák:. dohlédacím úřad em schválena. (Nál. ze 17. února 1934, č. 3509.)
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ZdravotnictvÍ.
Proti úřednímu výroku, jimž připuštění určité osoby k výkonu zubolékařské praxe v určitém místě bylo prohláš6no za právně účinné , nepřísluší stižní právo ani lékařské komoře ani lékařům v místě usedlým.
(Usnesení z 9. prosince 1933, č. 12.102.)
Ani pomocná síla, zaměstnaná u zubního lékaře , není-li zubním lékařem

nebo ranhojičem ve smyslu §§ l ' a 6 zákona č. 303/1920 Sb. nebo
koncesovaným neb oprávněným zubním technikem ve smyslu § 2' cit. záko na, nes m í - a to ani pod dozorem nebo na příkaz svého zaměstna
vatele - vykonati žá.dný úkon, spadaj'ící pod pojem zubního lékařství.
Zubní lékař, který nařizuje, dovoluje nebo trpí, aby jeho pomocná síla,
jíž S6 nedostává zákonné kvalifikace k úkonům spadajícím pod pojem
zubního lékařství, úkony takové vykonávala, provozuje zubní lékařství
proti předpisúmzákona č. 303/1920 Sb. (N ál. z 23. ledna 1934, 6. 484.)
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Ž i .v n O st e n S k é P r á v O~
Zákon c. 112/19'27 Sb., kterým se zavádí prúkaz zpLlsobilosti pro
živnost hostinskou a výčepnickou, se vztahuje také na živnosti reální.
Ten, kdo nabyl radikované živnosti hostinské před účinností zákona
č. 112'/1927 Sb., kterým se zavádí prúkaz zpťlsobilosti pro živnost hostinskou a výčepnickou, ;jest podle § 3, odst. 1., bod 1, lit. a) osvobozen od
p růkazu způsobilosti , zavedeného tímto zákonem. (Nál. · ze 14. prosince
1933,

č.

16.797.)

Majitel živnostenského listu, znějícího na výrobu cem6ntového zboží
a umělého kamene, ne n i oprávněn zřizovati ehodníky z umělých kamenů, jím vyrobených. (Nál. z 15. prosince 1933, č. 21.437.)
Zakáže-li okresní úřad na základě § 54, odst. 2. živn. řádu zamě s t
návati ženy jako číšnice ve všech živnostech hostinských a výčep ni c 
kých svého okresu, nepozbývá tento zákaz povahy generální úpravy
uvedené kategorie živností tím, že si úřad vyhradí povolovati ze zákazu
výjimky v případech zvláštního zřetele hodných. (Nál. ze 16. ledna 193-4,
č.

3.

O

Zákaz § 3, Č. 4 známkového zákona č. 19/1890 ř. z. vztahuje se i na
vy obrazení a nápisy, které, byť i samy o sobe nebyly zpúsobilé vzbuditi
p ohorše ní, přece účinek takový mohou vyvolati ve spojení se zbožím,
které se chrání známkou, obsahující toto vyobrazení neb nápis. (Nál.
z 5. prosince 1933, Č. 20.465.

490.)

.

Z § 2Q živn. řádu neplyne, že 'by v případě přenesení koncese hostinské a výčepnické, obsahující i jiná oprá,vnění než v tomto § uvedená (§ 16 c), d), e) a kavárny), bylo potřebí nové koncese. (Nál.
z 23. ledna 1934, č. 1010.)
Jestliže živnostenský úřad podle § 54 ž. ř. pravoplatně upravil provozováni určitého živnostenského podniku po stránce jazykové, nelzev trestním řízení pro nezachování tohoto příkazu zákonitost jeho již popírati. (Usnesení ze 17. února 1934, č. 10.178/1930.)
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Odnětí koncesdvané živnosti podle § 139, lit. b) ž. ř. není na pře
kážku, že v dob ě odnětí koncese byly již závady, pro které dána byla
opětovná písemná. výstraha, odstraněny, nestalo-li se odstranění to ve
Ihútách, ve' výstrahách uvedených. (Nál. z 19. února 1934, č . 13.120/32.)
Na udělooí dispense podle § 13 a), odst. 6. živn. ,řádu , nemi strana
právního nároku. (N ál. z 30. září 1933, č. 15.791.)
Podle . volebn'ÍllO řádu pro volby v živnostenských společenstvech a
sp olečen s tevních jednotách, vydaného vlád. nař. Č. 10/1929 Sb., je kandidátní listina stižena pouhou formální vadou ve smyslu 3. odst. § 7 tohoto vlád. nařízení, jestližE:} v ní není vyznačeno, pro který druh voleb
s ou čas ně konaných je podána. (Nál. z 24. řIjna 1933-, Č. 17.610.)
§ 15, Č. 4 živn. ~ádu nevyžaduje, aby d6pravní prostředek byl pro
obecenstvo na veřejném místě pohotově na pe vn é mst a n o v i š t i.
(Nál. z 27. října 19'33., Č. 17.740.)
Trestní nález stavebního úřadu , vyslovující, že zednický mistr dopustil se přestupku stavebního řádu tím, že . provedl stavbu bez povolení
přLslušného úřa.du, n\3Jzbavuj.e ž~vnOlSltenský úřad 'piovinnosti, aby, udílej e
pro t.entýž čin výstrahu podle § 139, lit. b) živn. řádu , samostatně zjistil
si pro tento účel skutkovou podstatu. (N ál. ze 4. listopadu -1933, Č. 17.790.)
V řízení o ud ě l e ní dispense podle § 18, odst. 4. živn. zákona č. 259/
1924 Sb., nepřísluší 'živnostensk ému společenstvu pOlst8Není strany. (NáL
z 24. listopadu 1933, Č. 17.380.)
Zednický mistr, který svoji živnost přeložil ze Slovenska na úz emí,
kde platí zákon o stavebních živnostech Č . 193/1893 ř. z., jest opr áv'n ěn
živnost zednick ého mistra prováděti v rozsahu § 3 tohoto zákona. (N ál.
z 28. listopadu 1933, č. 19.396/32.)
.
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Otázka, zda akt, proti n ěmuž byl vznesen opravnj'r prostředek, jest
aktem ničím , je pro otázku včasnosti onoho opravného prostředku bez
významu. (N á1. z 30. září 1933, č . 16.267.)
Bylo-li rozhodnutí straně doručeno před účinno s tí vlád. n ař. Č. 8/
1928 Sb., počíná tříle~i lhúta, stanovená v § 87 tohoto na.řízení, pro podúní návrhu na obnovu řízení dnem účinnosti tohoto nařízení. (N úl. 7Je
6.

října

1933,

Č.

16.408.)

.Jestliže žalovaný úřad .rozhodnutí, n ař íkan é stížností k nejvyšš'Ímn
správnímu soudu, po podané stížnosti odvolal s výhradou nového rozhodnutí, jest řízeni o této stížnosti přes stěžovatelovo prohlášení, že trvá na
meritorním vyřízení stížnosti - zastavití podle § 44 zák. o· správ. soudě,
prohlásil-li stěžovatel - po odvolání naříkaného rozhodnutí - před úřa
dem správním, že béře bezpodmínečně zpět onen svůj opravný prostředek,
ktery žalovaný úřad odvolaným naříkaný m rozhodnutím vyřídil. (Usnesení z 27. řijna 1933, č: 17.132.)
Ž:ádi-1i. vla.stník bndovy, ve lzteré jri ná IOls oua P·POvoiznj e hotel nebo
pensionát, o povolení ku pronájmu tMo budo vy k jiným účel úm, než pře
chovávání cizinců podle 1. věty § 1 zák. Č. 54/1920 'Sb., nemá v řízení
o této žádosti majitel ko'ncese, opravňující ku provozováni hotelu nebo
pensionátu, postavení strany a není proto ani legitimován, stěžovati si
k nejv~nšš ímu správnímu 30uc1u na. mz-hodnutí, kterým mini&ter·s tvo' obchodu žádosti vla~tníka budovy . vyhovělo. (N ál. z 21. listopadu 1933,
Č. 19.480.)

".

"

. Námitka místní nepříslu š nosti vyměřovacího úřadu mus'Í býti uplatií.ována ve správním říz e ni. (N á1. ze 16. prosince 1933, č. 16.561/31.)
Není porušením § 63, odst. 1. spr. ř. (nař. Č. 8/1928 Sb.), jestliže
úřad určí počet a osoby znalců , .aniž vyčkal, až mll strana v · t é příčině
u č iní návrh. (N á1. ze 30. prosince 1933, Č. 3828/32.)

