
., 

Z právní praxe. 
Přehled judikatury nejvyššího soudu. 

A. Ve věcech civilních. 

Advokáti. 
Kandidát advokacie, žádající o zápis do seznamu kandidátů advo

k acie, nemusí sice býti úplně bezúhonný, avšak r.esmí býti odsouzen pr0' 
trestný čin, uvedený v § 3 soudní insturkce Č. 81/1853 ř. z. I ten, kdo se 
nemíní věnovati soudcovskému stavu a žádá o přijetí do soudní praxe, 
podléhá ustanovení § 3 soudní instrukce Č. 81/53 ř. z. Ustanovení § 2' 
a novely k adv. řádu Č. 40/22 Sb. z. a n. nelze použíti ani obdobou na 
zápis do seznamu kandidátů advokacie. (Rozh. ze dne 2. května 1935" 
R I 434/35.) 

A ll. U i t y. 
Předpisy § 2,16 ex. ř., odst. 2. a ~ 18 lm. ř., pokud poskytují jen tří

letým opětujícím se dávkám stejné pořadí s právem samým, se nevztahují 
na anuity. ] anuity starší 3 let požívají pořadí jistiny, pokud nejsou 
promlčeny podle ~ 1480 obě. zák. K tomuto promlčení lze přihlí~eti jen 
k námitce stran. Nevznesl-li účastník proti přikázání anuit odpor z dtl.
vodu promlčení, nemůže to doháněti v opravném řízení. (Rozh. ze dne' 
29. května 19,35, R II 242/35.) 

A u t O ID O bil y. 
S hlediska vyvmem podle § 2 aut. zák. nezáleží na tom, zch řídič 

zodpovídá podle všeobecných zásad občanského zákoníka za vlastní za
vinění. Řidič automobilu, jenž "iděl na vzdálenost 50 kroků malé děti, 
měl učiniti veškerá opatření, měl výstražné znamení opakovati, nesměl 
v jízdě pokračovati, nýbrž ji měl zmírniti a po případě zastaviti. Nelze-li 
pochybovati o tom, že, kdyby byl řidič užil všech opatrností, nebylo by 
došlo k úrazu dítěte, nepřichází v úvahu případné spoluzavinění rodičů 
dítěte z důvodu opominutého dozoru. (Rozh. ze dne 21. března 1935, 
Rv I 588/33.) 

Bank y. 
Ustanovení 4. odstavce čl. XXXV. zák. Č. 54/32 Sb. z. a n. · vztahuje-

. se jen na takové společenské podniky, které byly se sanovanou bankou 
hospodářsky spjaty aspoň poloviční účastí na základním kapitálu buď 
již v době, kdy představenstvo banky bylo zpraveno o poskytnutí pod
pory z veřejných prostředků po vyhlášení zákona Č. 54/32 Sb. z. a n. nebo' 
v případě, že byla bance poskytnuta podpora ještě před vyhlášením 
zákona Č. 54/32 Sb. z. a n., již v době tohoto vyhlášení. Poskytnutí úvěru: 
není trvalou účastí na základním kapitálu akciové společnosti ve smyslu 
odst. 4., čl. XXXV zák. Č. 54/32 Sb. z. a n. (Rozh. ze dne 16. května 1935, 
Rv II 282'/35.) 

Ku provedení úsporných opatření podle čl. XXXV, odst. 3. zák. 
Č. 54/32 Sb. z. a n., není povolán rozhodčí soud, zřízený podle odst. 5., 
§ 17 b), čl. XXVII téhož zákona. Snížení odpočivných a zaopatřovacích 
požitků ve smyslu zák. Č. 54/32 Sb. z. a n. (odst. 4., čl. XXXV) musí 
předcházeti jejich přezkoušení v tom směru, zda jejich smluvní výměra. 
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byla nepřiměřeně veliká (nadměrná) a teprve podle výsledku tohoto pře
zkoušení lze přikročiti k jich snížení. (Rozh. ze dne 16. května 1935, 
Ev II 155/35.) 

D á v k 3J Z II a jet. k u. 
Uplatnění věcného olyčení za dávk~ z majetku podle § 62 zák. 

Č. 309/20 Sb. z. a n. nemuze se státi přímym exekučním zákrokem proti 
novému vlastníku nemovitosti, nýbrž teprve zvláštní platební výzvou 
ve smyslu prováděcího nařízení č. 463/20 Sb. z. a n. (k § 62, příp. 61 posl. 
,odst.). Nebyl-li tento postup v exekučním návrhu tvrzen a exekuční 
návrh byl opřen jen o platební výzvu, která zněla na bývalého majitele 
nemovitosti, nikoliv na stralll~ povjnnou, nelze exekučnímu návrhu vy
hověti. (Rozh. ze dne 17. dubna 1935, R I 52/35.) 

Doložka (valut ová). 
, Domáháno-li se dvěma žalobami zaplacení činže a náhrady z,a UZ1-

vání přenechaného inventáře za různá období nájemní smlouvy, jde co 
·do přípustnosti dovolání o samostatné pohledávky. Bylo-li v nájemllí 
'smlouvě ujednáno, že kdyby nastala za smlouvy změna kursu česko
:slovenské koruny k dolaru podle stavu ze dne smlouvy a kdyby rozdí.l 
v kursu činil nejméně 20% tehdejšího kursu, se má o tento rozdíl činže 
ZYýšiti, pokud se týče snížiti, - platilo toto ujednání stejnou měrou na 
prospěch nebo ke škodě té neb oné strany podle toho; jak se vyvinou 

kursovní poměry. Mezitímní určovací návrh, týkající se t. zv. dolarové 
·doložky, jest přípustný, měla-li rozhodnutím o něm býti rozřešena nejen 
otázka nároku na zaplacení nájemného pro spor, v němž byl návrh uči
něn, nýbrž i pro budoucně splatné nájemné. (Rozh. ze dne 11. dubna 1935, 
]~v I 14/35.) . 

D O II O vn í c i. 
Právní poměr v příčině užívání domovnického bytu nelze zrušiti 

příkazem podle § 567 c. ř. s., i kdyby byl domovnický poměr ujednán na 
'určitou dobu. (Rozh. ze dne 25. dubna 1935, Rv I 684/35.) 

D o·v ol e n á. 
"Vysazením" z práce zaniká nárok zaměstnancův na dovolenou jen, 

'když doba, po kterou zaměstnanec v tom kterém roce pro "vysazení" 
:Z práce nekonal službu, dosáhla nebo překročila dobu dovolené, stano
venou v § 17 zákona o obell. pomocnících. (Rozll. ze dne 100. května 1935, 
,Rv I 742/35.) 

Dražba,. 
Dražební řízení lze po povolení opětné dražby zrušiti na návrh vy

'máhajícího věřitele jen za souhlasu všech osob jmenovaných v § 154, 
·odst. 1. ex. ř. (Rozh. ze dne 1. března 1935, R II 576/34.) 

Při předražku mohou podle uvážení soudu jako jistota býti při
puštěny též vkladní knížky domácí spořitelny, hospodářské nebo jLné 

~záložny nebo i jiných peněžních ústavů v § 56 c. ř. s. nejmenovaných. 
(Rozh. ze dne 21. března 1935, R II 104/35.) 

Bylo-li povoleno nové dražební ří~ení před uplynutím lhůty § 151, 
o'čLst. 3. a § 200, Č. 3 ex. ř., lze se tomu brániti jen rek u r sem, ni
koliv žalobou podle § 35 nebo 36 ex. ř. (Rozh. ze dne 15. března 1935, 
Rv II 66/35.) , . . -

Při venkovských statcích nemůže v případě § 151, odst. 3. ex. ř. ani 
pi'o jinou pohledávku, než ohledně níž dražební řízení bylo zastaveno, 
býti navrženo opětovné zahájení dražebníhó řízení před uplynutím půl 
Toku od dražebního roku. I když nebyla do usnesení, jímž dražební ř'ízení 
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podle § 151 ex. ř. bylo zastaveno, pojata doložka že do půl roku od dra
žebního roku nemůže býti navrženo, by dražeb~í řízení bylo znovu za
há jeno, nemá to vliv na pozdější rozhodování o novém návrhu na . za., 
hájení dražebního řízení, a jest povinný oprávněn podati rekurs proti 
usnesení, jímž byla exekuce nucenou dražbou nemovitosti povolena" ač 
ještě neuplynula půlroční lhůta, třebaže si nestěžoval do onoho zastavo
vacího usneseni. (Rozh. ze dne .28. března 1935, R I 283/35.) 

Ex ek uc e. 
Bylo-li v zápovědi vydané za berní exekuce uvedeno, že českoslo

venský stát jako vymáhající věřitel je oprávněn pohledávku dlužníka do 
v}'še vymáhaných daní vybrati, jest československý stát oprávněn 
i k tomu, by na základě rozsudku, jehož si dlužník vydobyl proti pod
dlužníku, vedl exekuci primo proti poddlužníku, pokud se týče proti jeho 
právním nástupcům, a to každou exekuci i exekuci na svršky. (Eozh. 
ze dne 1. března 1935, R I 84/35.) 

Byla-li navržena exekuce jen na mzdu, nelze do mzdy beze všeho 
čítati i diety, jež jsou vypláceny povinnému, pracuje-li jinde, mimo 
smluvenou odměnu za práci. (Rozh. ze dne 2. března 1935, Rv 1 630/33.) 

Měl-li v době zabavení pohledávky dlužník již exekuční titul pro 
tuto pohledávku a na jeho ,základě již vedl exekuci, nelze vykonati práva 
dlužníkovi z toho vzešlá jinak, než vstoupením do exekuce na místo 
původního vymáhajícího věřitele pokračováním v ní. (Rozh. ze dne 
8. března 1935, R I 1521/34.) 

(' Návrh na povolení exekuce jest zamítnouti, není-li z něho jasno, 
zda vymáhající věřitel navrhuje exekuci na členské podíly člena spole
čenstva, či na to, co pro člena společenstva vybude při jeho výstupu ze 
společenstva. Vymáhající věřitel, navrhující exekuce zabavením a při
kázáním vypořádacího podílu člena představenstva, nemůže se domáhati, 
by spol«;lčenstvu byla po povolení exekuce soudem doručena výpověď 
podílu povinného. (Rozh. ze dne 14. března 19035, R I 129/35.) 

O návrhu na odklad exekuce jest příslušný rozhodovati exekuční 
soud (na Slovensku) i tehdy, byl-li návrh učiněn samostatným podáním. 
O takovém návrhu není povolán rozhodovati soud, jenž byl dožádán, jen 
o výkon povolené ji~ dražby. (Rozh. ze dne 14 .. březn,a 1935, Nd I 94/35.) 

Podle § 39, č. 1 ex. ř. se nevyžaduje, by neúčinnost exekučního 
titulu byla vyslovena právě rozsudkem, stačí, byl-li jinak prohlášen za 
neúčinný. Nebyl-li rozsudek pojišťovacího soudu, vyměřující invalidní 
důchod podle poměrů v době jeho vynesení, jako takový zrušen, nýbrž 
ústřední sociální pojišťovna po lékařské prohlídce vzhledem k změněným 
zdravotním poměrům výplatu invalidního důchodu zastavila, stal se tiin 
rozsudek pojišťovacího soudu, založený na jiném skutkovém základě, 
bezpředmětným. (Rozh. ze dne 16. března 1935, R I 20/35.) 

Ve Velké Praze jest i po zřízení okresního soudu exekučního (vl. 
nař. č. 165/19,26) příslušným k povolení exekuce vyklizením nemovité 
věci na základě mimosoudní výpovědi jako dříve okresní soud, v jehož 
obvodě jest předmět najatý nebo pachtovaný (§ 4, odst. 1., č. 5 ex. ř.). 
(Rozh. ze dne 29. března 1935, R I 270/35.) 

Podle § 350 ex. ř, může věřitel, jemuž přísluší vykonatelná pohle
dávka peněžitá, již na základě exekučního titulu, který vyslovuje pří
pustnost exekuce na nemovitost povinného, vésti na . tuto nemovitost, na 
které není ještě vloženo pro povinného právo vlastnické, exekuCi kni
hovními zápisy a tedy i vnuceným zřízením práva zástavního a za tím 
účelem prokázav nabytí práva vlastnického způsobem vyhovující~ § 87 
kn. zák., domáhati se jednak knihovního vkladu tohoto práva ve pro
spěch povinného a na základě tohoto zápisu práva zástavního pro svou 
vykonatelnoll poh.ledávku, (Rozh. ze dne 17. dubna 1935, R I 1698/34.) 

25 
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v y r o v n a c í s o u d -je příslušný povoliti exekuci podle výpisu ze 
seznamu přihlášek ve vyrovnacím řízení. (Rozh. ze dne 25. dubna 1935 
Nd II 44/35.) 7 

Nařízení o vyklizení, vydané podle § 125 stav. řádu pro Čechy ze
dne 8. ledna- 1889, čís. 5 z. z. čes. obecní radou obce jako stavebního 
úřadu první stolice, není exekučním titulem podle § 1 ex. ř., i když 
okresní úřad potvrdil jeho vykonatelnost. (Rozh. ze dne 2. května 1935 . 
R I 377/35.) , 

For ID a S ID 1 u v. 
Byla-li písemnost smlouvy určena vůlí stran, platí předpis § 886 

obě. zák., že smlouva přichází k místu teprve jejím podpisem a platí po
dle § 884 obč. zák. právní domněnka, že strany před podpisem nechtějí 
býti vázány. Ústní ujednání neplatí v takovém případě ani jako před
běžná smlouva podle § 936 obč. zák. (Rozh. ze dne 24. května 1935, Rv I 
1070/33.) 

Jistota. 
Složením jistoty k soudu je podle §I 56 C. ř. s. a '§ 78 ex. ř. zřízeno 

zástavní právo k předmětu složenému pro nárok, vzhledem k němuž jis
tota byla dána, a nelze jistotu tu -bez svolení vymáhajících věřitelů ani 
vydati, ani ji k jinému účelu použíti. (Rozh. ze dne 6. března 1935, R I 
90/35.) I 

Jur i s d i k Č II í nor ID a. 
Soud nemuze učiniti opatření podle § -61 j. n. sám od sebe, nýbi,ž, 

jen k návrhu. (Rozh. ze· dne 12. dubna 1935, R I 220/35.) 

Klid řízení. 
Nenavrhl-li žalobce ihned při prvním roku rozsudek pro zmeškání 

proti nedostavivšímu se žalovanému, nemůže tak učiniti dodatečně a 
nastal klid v řízení. Návrh na pokračování řízení, jsoucího v klidu, uči
něný před uplynutím 3 měsíční lhůty, případně jiné smluvené lhůty, jest 
odmítnouti z úřadu nebo· k návrhu. 'Nestalo-li se tak, jde o vadu, jež je 
napravena tím, že druhá strana se pustila do jednání, nevytýkajíc po
rušení předpisů o klidu řízení. (Rozh. ze dne 2,9. května 1935, R II 220/35.) 

K O nkur s. 
Úpadce není oprávněn k rekursu proti rozhodnutí správce a proti 

usnesení věřitelského výboru o odporování právních jednání. Proti usne
sení konkUl'sního komisaře, jímž vzal na vědomí usnesení věřitelského 
výboru o přístupu správce konkursní podstaty k trestnímu řízení pro 
maření exekuce jako soukromého účastníka, jest rekurs úpadce nepří
pustný. Dohoda o uhrazovací jistině pro vybývání patronátních břemen 
není součástí zpeněžovacího řízení v konkursu. Patronátn~ jmění a s ním 
spojená patronátní práva náležejí do konkursní podstaty. Je-li násled
kem zlÍiboru nemovitostí spojených s patronátem stanovena uhraz'uvací 
jistina k zajištění vybývání patronátu, jde o vylučovací právo podle ~ 12 
konk. ř. Vlastník zabraného statku zůstává i nadále patronem, pokud 
mu zůstal kmenový zbytek statku, a může mu býti ponechána i správa 
tohoto odděleného jmění. Vlastník pozbývá patronátu, tudíž i práv i po
vinnosti pozbytím zbytku kmenového statku; tento zbytek kmenovéhO' 
statku není vyloučen z exekuce a nále,ží do konkursní podstaty. Úpadce 
není oprávněn se statkem tím volně nakládati a o něm právní jednáni 
s účinností proti konkursním věřitelům kona.ti. Totéž platí i o uhrazovací 
jistině. Úpadce není proto ani oprávněn k rekursu proti usnesení kon
kursního komisaře, jímž bylo vzato na vědomí usnesení věřitelského· vý
boru o schválení dohody ,o' 1:lhra.zoyaGÍ jistině. Proti v'stupu správce 
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kůnkursní půdstaty dO' exekučníhO' řízení, zahájenéhO' průti úpadci, není 
úpadce ůprávněn k rekursu. (Růzh. ze dne 16. dubna 1935, R l 394/35.) 

K půhledávkám za půdstatůu půdle § 49, č. 2 kůnk. ř., náleží i ná
k lady spůru ulůžené správci konkursní půdstaty. Třebas byla půukázána 
útratůvá půhledávka půdle růzvrhůvéhů usnesení správci kůnkursní půd
staty, nejde O' .lehů ůSůbní nárůk, nýbrž O' půhledávku kůnkursní půd
staty samé, zúčastnil-li se' správce kůnkursní půdstaty růzvrhůvéhů ří
zení v tétO' vlastnůsti. (Růzh. ze dne 8. května 1935, R I 192/35.) 

K o r r e a 1 i ta. 

Předpis § 891, věta třetí ůbč. zák., není hmůtně právním ustanů've
ním, nýbrž ůbsahuje průcesuální předpis, platný v důbě vydání ůbčan
skéhů zákonal a zrušený čl. l, odst. 2. uv. zák. k civ. ř. s. (Rozh. ze dne 
10. května 1935, Rv I 1120/33.) 

Kou P ě. 

Mělo-li dojíti půdle prodejních podmínek k přijetí kupitelovy ob
jednávky proda,telem potvrzením objednávky nebo r e á ln í m plněním 
podle objednávky, nedošlo k ujednání (hotovosti) smlouvy, jestliže pro
datel po dojití objednávky neoznámil ihned objednateli, že jeho na
bídku přijímá nebO'l bez průtahu jí nesp.Inil. Zásadě půcúivéhů O'bchodo
vání se piičí, neuznává-li příjemce nabídky zrušení pevně u(ijílených mu 
příkazu, nebyl-li by přitom vázán lhutou dáti objednateli potvrzení o ob
jednávce, nebo je vl1bec dáti nemusil, nebo můhl-li by ůbjednávku 
'V liborvolné lhutě reálně plniti:. (Růzh. ze dne 21. hřezna 1935, Rv I 
363/33.) 

Změnily-li se po prodeji zboží na ú věr majetkůvé poměry ve smyslu 
§ 1052 ohč. zák. v neprospěch kupitele, nemusí sice prod,atel plniti, 
nemuže vša,k jednostranně modifikovati kupní smlouvu tak, že by z ní 
elimino'Val ujednání o úvěru a tak se zbavil, povinnosti plniti předem na 
úvěr a si osoborval pJ'ávo plnit~ jen proti hotovému zaplacení. Odvolává-li 
se prodatel na. změněné půměry a odpírá-li se zřetelem na ně plniti bez 
hotového zaplacení nebo zajištění, dlužno věc půsuzovati tak, jako by 
mezi stranami byla hned od počátku stanovena růzvazůvací půdmínka 
ve smyslů kla.usule "rebus sic stantilbus" a že nastává zrušení smlouvy, 
jestliže tato podmínka nasta,ne. (Rozh. ze dne 13. dubna 1935, Rv I 
821/33.) 

Má-li ten, kdo na,byl 'Věci kůupí nikoliv od oprávněnéhO' vlastníka, 
nabýti 'Ve smyslu § 367 obč. zák. 'Vlastnictví k 'Věc,i, musí jak v době 
uzavření kupní smlouvy, tak i odevzdání koupené věci, a byla-li věc 
odevzdána pod ůdkládací půdmínkou, i po' celou dobu až do splnění 
podmínky býti bezelstným, t. j. nesmí míti vědomůst O' tů~ že zciZitel 
nebyl vlastníkem proda,né věci. (Rozh. ze dne 25. dubna 1935, Rv I 
1007/33,.) 

Předpis § 921 obč. zák. není předpisem práva veolícíhO'. Byla,-li 
kupní smlouva o prodeji] věci (motůcyklu) ' s' výhradůu práva vlast-' 
nického shodou vulí stran zrušena, jest na žalobci, jenž se domáhá 
vrácení věci, by se hránil případnému nároku žalolvanéhů na vráceni 
splátky kupní ceny podle § 9'21 obč. zák. námitkou, že není povinen 
k vrácení splátky p,roto, ž,e I!1á proti žalovanému nárůk prO' ůpotřebení 
nebo půškO'zení věci a by námitku tu též skutkově opods,ta,tnil. N e
učinil-li ' tak, není překážky, by nebylo vyhověno, žalobě na vydání věci 
jen za současného vrácení přijaté ,' splátky z ruky dO' ruky. Žalobce 
neomlouvá námitka" že bude moci teprve po, vrácení věci spolehliVě 
zjistiti její ISltav. CRozh. ze dne' 26. dubna 19'35, Rv I 668/33.) 

25* 

", 



N áj em. 
. . Městská rada pražská jest oprávněna uza,vírati nájemní smlouvy. 
~Rozh. ze dne 4. dubna 1935, Rv I 45-9/35.) 

Nejasnost úmluvy. 
Úmluva, že má býtí plněno podle ' libo'vůle dlužníka" omezuje práva 

věřitele více než úmluva, že se má plniti '"podle možnosťi' nebo "až se 
dá", a jest proto tako-vou nejasnou úmluvu vyložit tak, že se splnění 
pokládá za ujednané "podle možnosti", nebo "až se dá". (Rozh. ze dne 
25. dubna; 1935, Rv I 979/33.) 

N e k a,l á s O u t ě z" 
Výhoda, p~skytnutá tisku v § 3 zák. proti nek. sout., nevztahuje se 

na žaloby zdržovací a odstraňovací, aniž na povinnost k veřejnému od
volání. (Rozh. ze dne 1. března 19'35, Rv I 166/35.) 

Drogista může býti soutěžitelem lékárníka, i když není oprávněn 
k prodeji léčiv. (Rozh. ze dne 4. května 1935, R I 331/35.) 
, Nejde o jednání, příčící se dobrým mravům soutě,že, bylo-li zákaz
níkům, žádajícím určité zboží (Maggi), vydáváno j in é zboží, bylo-li 
v prodejně na místě dobře viditelném vyvěšeno tištěné upozornění, dobře 
čitelné velkého rozměru, hlásající, že se v prodejně .prodává jen to to 
jiné zboží. '. . , 

Nepříčí se dobrým mravům soutěže, naléváno-li zboží určité firmy 
do nádob firmy jiné. (Rozh. ze dne 12. dubna 1935, Ry II 1065/33.) 

Nemanželské otcovství. 
Procesní soud, mající rozhodnouti po vyhovění odporu podle 

§ 156 obč. zák. o žalobě z nemanželského otcovství, nesmí se obírati 
otázkami, vyhrazenými v § 156 obč. zák. soudci nespornému,nýbrž jen 
vlastním předmětem žaloby. (Rozh. ze dne 1. března 1935" Rv II 120/35.) 

. Byla-li ' žaJoba, podaná toliko o uzp.ání otcovství, pravoplatně za
mítnuta jen z formálního důvodu, že není předpokladů pro žalobu určo
vací, o otcovství k nemanželskému dítěti a O, závazcích z nemanželského 
ótcovství nebylo však vůbec rozhodnuto, nebraní zamítací . rozsudek 
o této positivní žalobě určovací podání žaloby ani 'o témže 'nároku, -
není-li tu již dřívější překážky -, a nelze mluviti proto 'o materielní 
právní moci v příčině žaloby na určení otcovství a plnění výživného. 
(Rozh. ze dne 15. března 1935, R II 66/35.) ' , 

Žalobu o uznání nemanželského otcovství jest posuzovati poill.e 
práva platného v zemi České a Moravskoslezské, měla-li v době porodu 
nemanželského matka a tedy i dítě,' jakož ' i žalovaný bydliště v Čechách, 
třebas zplození dítěte se stalo na Slovensku. V případě výměry výživ
ného jest dovolání nepřípustné jen ' tehdy, jde-li o ', souhlasné rozhodnuti 
nižších soudů. (Rozh. ze dne 29. března 19'35, Rv II 232/35.)-
. Tím, že matka dítěte dala je zapsati na farním úřadě 'dó matriky 
křtěnců jako nemanželské, nebylo manželi matky dítěte odňato opráv
není k žalobě podle § 158 ' obč. zák. (Rozh. ze dne 17. dubna 1935, 
Rv I 1244/33.) 

Ne z a m ě ' s t n .a ní. 
, Pojistnými prém~emi nejsou v § 2 by zák. ' Č. 34/34 · míněny příspěvky 

k sociálním~ pojištěnÍ; ' , ~' 
" Předpokladem § 4" odst. 2. zák. Č. 34/34 Sb. z. a n. není, by osoba, 

provozovavši živnost, které ' se musila vzdáti pr,o , hospodářské poměry, 
splnila , ~o.rmální 'předpisy živnostenského řádu pro oprávnění k provozu 



živnosti, nýbrž stačí, že byla samostatně vydělečně činnou. (Rozh. ze dne 
21. března· 1935, R I 238/35.} 

Útraty sporu a exekuce jsou příslušenstvím vymáhané pohledávky, 
sdílejí její osud, nezáleží na tom, zda vznikly před; či ' po 28. únoru 1934 
a platí o nich ~ . 1 zák. č. 34/34 Sb. z. a n., platí-li pro pohledávku .samu. 
(H.ozh. ze dne 22. května 1935, R II 227/35.) 
. Úroky pohledávek, vymáhaných proti nezaměstnaným, .isou jich 
příslušenstvím, takže při posouzení, zda jde o zákonnou výjimku podle 
§ 2, lit. c) zák. č. 34/34 Sb. z. a n. rozhoduje jen vznik pohledávky a 
nikoliv jejího příslušenství. (Rozh. ze dne 22. května 1935, R I 412/35.) 

Výhod zákona č. 34/34 Sb. z. ('!, n. není účasten, kdo převedl po
zemky v dražbu dané po vydání zákona jako nezaměstnaný jen proto,' 
by oddálil uspokojení pohledávky vymáhajícího věřitele podle tohoto. 
zákona. Byl-li takové osobě přece povolen odklad podle zákona č. 34/34 
Sb. z. a n., jest vydra,žitel, který pozemky vydražil bez jakékoliv vý
hra,dy, oprávněn k rekursu. (Rozh. ze dne 22. května 1935, R I 424/35) 

N e Z á k O 11 11 O S t. 
Pojem "nezákonnosti" podle § 46 (2.} nesp. zák. byl zákonem vy-o 

ložen v čl. V, č. 1 nov. a jest tohoto zákonného výkladu (§ 8 obč. zák.) 
použíti při rozhodování všech případů po účinnosti novely, t. j. od 
1. ledna 1935. Neúplnost řízení mohla by býti nezákonností jen, kdyby 
byl porušen předpis § 23 nesp. zák. (LRozh. ze dne 15. března 1935, 
E II 27/35.) 

Ob n O v a. 
Obnova řízení z důvodu § 530, č. 7 c. ř. s. nemá místa v rozepřích, 

v nichž platí zásada vyšetřovací, pokud lze nové skutečnosti a průvody 
uplatniti ještě v řízení opravném. (Rozh. ze dne 27. dubna 1935,. 
Rv I 2625/34.) 

Oboha,cení. 
Žalobou z obohacení nelze odstraniti právní následky pravoplatného 

rozvrhového usnesení, šlo-li o pohledávku, jež byla přihlášena k roz:
vrhovému roku a o .níž a o jejímž pořadí bylo ptavoplatně rozhodnuto. 
v r ozvrhovém usnesení. (Rozh. ze dne 28. března 1935, Rv I 2309/33.) 

o d p _ů r č í 11 á rok. 
Odpůrčí nárok, tvrzený spoluvlastníkem proti druhému spoluvlast

níku, nebrání o sobě žalobě podle § 830 obč. zák., podané druhým spolu:' 
vlastníkem. (Rozh. ze dne 2. března 1935, R I 47/35.) 

Och r a 11 a n á j e ID n í k ů. 
O tom, zda byt je podle § 26 (1), č. 12, a zák. o ochraně nájemníku 

ve znění vyhlášky ministerstva sociální péče ze dne 24. března 1934, č. 62 
Sb. z. a n., vyňat z ochrany, rozhoduje jen stav bytu v době výpovědi 
nebo v době, kdy jej zákon z ochrany vyjímá, nikoliv úmluva stran o po
vaze bytu při uzavření nájemní smlouvy. (Rozh. ze dne 25. dubna 1935, 
R I 368/35.) 

O P r a v n Ý pro S tře dek. 
Výrok o útratách lze za souča.sného odporu proti rozhodnutí ve 

veCl hlavní napadati jen odvoláním. Vyžádal-li si procesní -soud prvé 
stolice vyhotovení svého rozsudku a doplnil-li je. útratovým výrokem, 
jest počítati lhůtu k odvolání·, s nímž byla spojena stížnost do výroku 
o útratách, od doručení opraveného písemného rozsudku. (Rozh. ze dne 
28. března, 1935, R I 261/35.) 
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Do usnesení odvolacího soudu z doby po 1. lednu 1935, jímž bylo 
odmítnuto odvolání, ježto jde o nepatrnou věc (mezi 301-500 Kč), jest 
nepřípustný rekurs na dovolací soud, třebas o d vol á ní bylo podáno 
před 1. lednem 1935. (Rozh. ze dne 29. března 1935, R I 229/35.) 

Podáním odvolacího spisu, v němž byl napaden rozsudek prvního 
soudu v celém rozsahu, je právo strany podle § 461 c. ř. s. vyčerpáno. 
Bylo-li odvolání vzato zpět a nahra,zeno novým odvolacím spisem, jest 
toto odmítnouti jako nepřípustné, protože zákon iúá na mysli jen jediný 
odvolací spis. (Rozh. ze dne 29. března 1935, R I 243/35.) 
, Není přípustné napadati rozhodnutí jen proto, že jest opatřeno dtl
v ody, ač to zákon nepředpisuj e, jak tomu jest v případě, kde konkursní 
komisař, nevyhověv sám . rekursu proti svému rozhodnutí podle § 192, 
odst. (3.) konk. ř. , přeclJloží spisy' rekursnímu soudu k rozhodnutí. (Ro·zh. 
ze dne 16. dubna, 1935, R. I 393/35.) . 

Prohlásil-li odvolací soud v rozsudku dovolání za přípustné, protože 
jde o rozhodnutí zásadního významu, nelzel dovolání odmítnouti jako ne
přípustné proto, že nejde vpravdě o rozhodnutí zásadního významu. 
(Rozh. ze dne 17. dubna 1935, Rv I 637/35.) 

Nedostatek odvolacího návrhu podle § 467, č . 3,a '§ 471, Č. 3 c. ř. 
s ., není vadou formální , kterou by bylo lze napraviti podle §§ 84 a 85 
c. ř. s. (Rozh. ze dne 29. května 1935, R II 231/35.) 

Pell S i j II í P O' j i Š. t ě II i. 
Zákonem ze dne 21. února 1929, č. 26 Sb. z. a n., o pensijním po

jištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách byla uložena ohla
šovací povinnost t o I i k o zaměstnavateli. Tato povinnost .nestihá úřed
níky zaměstnavatelovy ani podpůrně, a nejsou proto civilněprávně od
povědni pojištěncům z náhrady škody, . vzniklé jejím porušením. Pověří-li 
zaměstnavatel některého ze svých úředníků prováděním ohlašovací po
vinnosti a úkolů s tím spojených, jest nepořádné plnění svěřeného úkolu 
úředníkem ohroženo toliko pořádkovým trestem, stihajícím nedbalého 
úředníka. (Rozh. ze dne 1. března 1935, Rv II 83/35.) . . 
. Právo srážky podle § 68 (2) zákona ze dne 21. února 1929, Č. 26 Sb. 
z. a n., přísluší zaměstnavateli jen za předpokladu, že pojistné prémie 
řádně a včas plní a uplatní své právo ke srážce nejdéle ve lhůtě' tří mě
síců ode dne splatnosti měsíční prémie,. uvedené v § 68, odst. 3. cit. zák. 
Lhůta ,ta je lhůtou preklusivní, nikoliv promlčecí. Prošla-li tato lhůta 
marně, jest tím nárok zaměstnavatelův na srážku nadobro ztracen a ne
sejde na tom, byly-li prémie zaměstnavateli předepsány či nikoliv, nebo 
zda je zaměstnavatel nositeli pojištění dosud neodvedl. 

Souhlas zaměstnancův se srážkou polovice do dat e č n ě předepsa
ného pojistného, ač právo zaměstnavatelovo ke srážce preklusí zaniklo, 
př!Íčí se ustanovení §11 zák. Č. 26/29 Sb. z. a n;, a úmluva o tom je ne
přípustna a absolutně · neplatná. (Rozh. ze dne 2. března 1935, Rv I 
1750/33.) 

P I II á ID oe. 
Pro objem vplné moci dirigenta bankovní pobočky, tedy jako ob

chodního zmocnence, je směrodatný rozsah plné moci, jak se jevila na 
venek. (Rozh. ze dne 31. května 1935, Rv II 653/33.) 

Poj i S t k y. 
Nárok povinného na vydání pojistek, jsoucích v soudní úschově, ne

může býti zabaven podle § 296 ex. ř ., nýbrž jen podle '§ 295 ex. ř. zápo
vědí · úřadu poukazujícímu, i kdy ž pojistky zní na doručitele. ~talo-li se 
tak, je vykonáno zabavení nároku na vy dání pojistek nejen vůči soudu, 
jenž má pojistky v úschově, nýbrž i vůči pojišťovnám. Zabavení nároku 
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na proplac.ení pojistek (zabavení pohledávek z pojistek plynoucích) lze, 
pokud pojistky jsou v soudní úschově, provésti .jen podle :§ 294 ex. ř . 
zákazem pojišťovnám, aby dlužníku platily. Návrh na povolení exekuce 
zabavením nároku dlužníkova na vydání pojistek a zabavením jeho ná
roku nal proplacení pojistek nemusí obsahovati udání, zda jde o pojistky, 
znějící na doručitele nebo na určitou obmyšlenou osobu. (Rozh. ze dne 
2. května 1935, R I 418/35.) 

Poj i š ť O v a e í sml o li V :1. 

Poskytla-li pojišťovna ve všeobecný-ch pojišťovacích podmínkách 
k zapravení následné prémie vyčkáva.cí lhůtu s tím, ž~, nebude-li v této 
lbútě zaplaceno, zůstane povinnost .pojišťovny k náhradě ode dne splat
nosti prémie po onu dobu v klidu, pokud prodlení trvá, a zaslala-li pojiš
ťovna upomínku o zaplacení následné prémie se složenkou poštovniho 
šekového úřadu, místo, 'jak obvykle, přede dnem splatnostiJ o několik dní 
později, neručí pojišťovna za pojistnou příhodu, která nastala před za
placením prémie, zbývalo-li pojistníkovi ještě dost času a tím i osobní 
možnosti, sjednaným mlčky způsobem pojistnou prémii zaplatiti do dne 
pojistné příhody. (Rozh. ze dne 2. března 1935, Rv. I 619/33.) 

Z pojištění proti úrazu, jež se podle pojišťovacích podmínek nevzta
huje na. úraz při používání silostroje, jsou vyloučeny jen ty škody, které 
v konkretním případě vznikly způsobem, jak bylo silostroje použito. Spe
cifická škoda pojištěného nenastala z použití silostroje, stál-li v době 
p ojistné příhody rozkročmo nad motocyklem a byl zraněn přijíždějícím 
a utem. (Rozh. ze dne 22. března 1935, Rv I 777/33.) 

Smrt pojistníka nemá v zápětí zánik pojišťovací smlouvy proti po
ViUlléJl1u ručení z provozu silostroje. (Rozh. ze dne 28. března 1935, Rv I 
870í33.) 

Propadná lhůta, do které podle pojišťovacích podmínek musí býti 
první prémie zažalována, platí nejen pro případ, že prémie nebyla vůbec 
zaplacena, nýbrž i pro případ, že byla · zaplacena jen částečně. Nebyla-li 
prémie v ptopadné lhůtě zažalována, jest pojišťovací smlouva zrušena, 
třebaže poji~ťovna dala jiným způsobem (přijetím částečného placení pré
mie a upomínkou o nedoplatek) najevo, že nepomýšlí na zrušení smlou
vy. Byla-li upomínkou pojistníkovi dána dodatečná lhůta, nebyla tím . po
sunuta sI1latnost, nýbrž udělena jen sečkávaCÍ lhůta k zapravení nedo
platku. a nelze propadnou lhůtu počítati teprve od konce dodatečné . lhllty. 
(Rozh. ze dne 28. března 1935, Rv 1964/33.) 

Změna místnosti po zcizení pojištěné věci nemá o sobě v zápětí zá
nik pojišťovacího poměru, nebyl-li ujednán zánik přemístěním; nýbrž 
změna ve skutečné , nikoliv jen právní moci k věci podle § 309) prvá 
veta obč. zák. 

Constitutum possessorium není změnou v úschově; změna v úscho
vě nastává teprve skutečným pozbytím jakékoli moci zcizitele nad v~ci. 

Nabyvatel vykonává skutečnou moc nad pojištěnou věcí, byť i v je: 
jím používání neučinil žádné změny, rozhoduje-li o způsobu používání 
'věci Oll. 

Oznámil-li zcizitel pojišťovně zc.izení pojištěné věci, aniž se zmínil 
!) změně v úschově, bylo na pojšťovně, aby upozornila zcizitele, že po
jišťovací smlouva zaniká teprve změnou v úschově . N eučinivši tak; za
bránila sama, že se zavčas nedověděla o změně v úschově. (Rozh. ze dne 
11. dubna 1935, Rv I 1297/33.;) 

Přijala-li pojišťovna návrh za odchylných podmínek, zamítla jej ve 
skutečnosti a k ujednání smlouvy nedošlo. Pojistka, obsahující toto práv
ně neúčinné přijetí, jest novým návrhem pojišťovny pojistníku, jenž musí 
jím býti písemně přijat, byla-li podle tohoto nového návrhu vyhrazena 
pro veškerá prohlášení pojistníkova písemná forma.. (Rozh. ze dne 
4. května 1935, Rv I 970/33.) 
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Ustanovení '§ 32, odst. 3., zákona o poj. smlouvě č. 501/17 ř. z., jest 
nutícím pravidlem, ale jen ve prospěch pojistníkův. (Rozh. ze dne 4. 
kv-étna 1935, Rv I 1039/33.) 

Pop 1 a t k y. 
:!\'a základě smluvního závazku, zapraviti poplatky z převodu, nelze 

se domáhati i náhrady toho, co bylo složeno na poplatky v upouštěcím 
řízení, netvrdil-li a neprokázal-li žalobce, že poplatky byly příslušným 
finančním úřadem pravoplatně vyměřeny, a že použil přípustných oprav
ných prostředku proti vyměření těchto poplatků. (Rozh. ze dne 15. břez
na 1935, Rv I 887/34.) 

Pořad pr áv a. 
Nároky uvedené v § 66 vlád. nař., č. 113/26 Sb. z. a n., jsou nároky 

soukromoprávními. Rozhodování o nich náleží soudům. (Rozh. ze dne 
31. května 1935, R II 230/35.) 

Pořadí. 

Pro pořadí kn~ho,vní žádosti je rozhodnou jen doba, kdy podání 
došlo do podatelny; doba, kdy došlo podání listovnímu, a doba, kdy 
listovní proti předpisům, zejména § 77 (3.) j. ř., zapsa,l knihovní žádost 
do deníku pro věci knihovní, je bez významu. Předpis § 76 (3.) j. ř. 
vztahuje se jen na příp'ady, kde se podání dostane listovnímu o myl e m,. 
nikoliv z vůle žada,telovy. (Rozh. ze dne 28. března 1935, Rv I 200/35.), 

p O Z Ů S tal o s t. 
, K projednáni pozůstalosti ohledně substitučního, jmění (§ 608 obč. 

zák.) jest příslušným soud, jenž projednal pozůstalost po původním 
zůstajViteli. (Rozh. ze dne 28. března 19'35, Nd II 36/35.) 

Vykonavatel ,poslední vůle jest oprávněn navrhnouti, aby pozůsta
lostní soud ustanovil správce pozůstalosti. Vykona,vatel poslední vůle 
jest oprávněn k rekursu pro1ti UJSnesení, jímž byla svěřena sprá,va po
zůstalosti dědici, jenž podle jeho názoru nebyl povolán zůstavitelem 
podle poslední ivůle za dédice. Náhradní dědic jes,t již před uskutečněním 
4ědického nápadu oprávněn zasahovati~ ať již návrhy nebo- stížno1stí, do' 
otázky správy pozůstalosti. Nestačí, že zůstavitel ustanovil sám určitou 
o~obu substitučním , opa,trovníkem, nýbrž opatro-vníka jest ustanoviti 
soudem. Takový opa,trovník jest účastníkem řízení a jest ho slyšeti o' 
návrz'ích dědice. (Rozh. ze dne 11. dubna 1935, R II 77, 78/35.) 

Týká-li se za,žalovaná ' pohledá;vka podniku vedeného nadále pod 
firmou zemřelého zůstavitele na úč~t pozůstalosti, není závady, aby 
nebyla ža,lována pozůstalos,t jako kupec' pod touto firmou. (Rozh. ze dne; 
8. května 1935, Rv I 737/33.) 

P r a c-o v n í soudy. 
Spory ze služebního poměru obecních zřízencl1 (§ 24 zák. Č. 16/2Ql 

Sb. z. a n.) patří před pracovní soudy. (Rozh. ze dne 9. března 1935, 
Rv II 235/33.) 

Do usnesení odvolacího soudu ve sporech pracovních, jímž bylo, 
odmítnuto od;volání z rozsudku pracovního soudu, jest přípustný rekms. 
V pracovním spoi'u o hodnótu vyšší než 30'0 Kč musí oc1volání obsahova,ti 
odvolací návrh. Nedostatek návrhu není jen fo·rmální vadou, již by bylo, 
lze napraviti podle § 85 c. ř. s. i po uplynutí neprodluži.telné odvola.cí. 
lhůty stanovené ' v § 29 zák. 'o prac. soudech. Neobsahovalo-li odvolání 
v pracovním sporu odvolácí ná,vrh" jelst je, odmítnouti usnesením. (Rozh., 
ze dne 22. března 1935, R II 139/35.) , 
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Pro jev v III e. 
Je-li k uza.vřerií smlouvy jménem spolku · podie jeho stanov, potřebný 

projev výboru spolku, lze i z konkludentních činů tohoto výboru us,~
zOlvati na pojetí a projev určité smluvní vůle předpokládajíc, že výbor' 
ten byl podle stanov způsobilý k usnášení se. (Rozh. ze dne 29. května 
1935, Rv I 860/33.) 

Prozatímní opatření. 
Prozatímní opatření, jímž bylo odpůrci uloženo, aby vydal navrho

vateli klíče k určitým místnostem, jest vymáhati exekucí podle § 34& 
ex. ř. , nikoliv podle '§§ 353-358 ex. ř. (Rozh. ze dne 11. dubna 1935, 
R I 303/35.) 

Prllvodlll usnesení. 
Rozhodl-li procesní soud, že v případě pot.řeby vyslechne určitou 

csobu jako stranu, nelze usnesení tomu odporovati samostatným oprav-' 
ným prostředkem. (Rozh. ze dne 15. května 1935, R II 226/35.) , 

Pře p r a v n í řád. 
Domněnka čl. 90 § 3 žel. přepr. řádu byla vyvrácena tím, že bylo'. 

prokázáno, že dobytčata byla poraněna prudkým nárazem při posuno
vání vlaků. Na žalované dráze bylo, aby prokázala, že mezi uhynutím 
dobytčat a prudkým nára,zem při posunu; není příčinné souvislosti. (Rozh. 
ze dne 14. března 1935, Rv I 569/33.) 

Doznal-li odesilatel, že balení bylo nedostatečné, ;vadné, nebyla zá
konná domněnka, že škoda vznikla z této příčiny, vyvrácena tím, že bylo 
zjištěno, že poškození vzniklo nesprávným a nedbalým uložením balíku 
ve vagoně železničními zřízenci. (Rozh. ze dne 14. března 1935,Rv I 
572/33.) 

Pře v zet i (13 O dni k u). 
Převzetím podniku podle § 1409 obč. zák. není pouze vstup do' 

nájmu . krámu. (Rozh. ze dne 18. května 19035, Rv I 873/33.) 

Pří r II s t e k. 

Dohoda stavebníka s vlastníkem pozemku, podle níž se sta.veb
ník zavázal vystavěti na vlastníkově pozemku dům, byť na vlastní ná
klad a risiko, při čemž byl zamýšlen převod pozemku na stavebníka až 
po depurací, vylučuje nabytí pozemku stavebníkem podle § 418 obč. zák. 
(Rozh. ze dne 2. května 1935, Rv I 397/35.) 

P ř' ís I u š e n s tví. 
Věci určené k užívání při provozu živnosti hostinské a výčepnické 

v části domu, ale ne k trvalému užívání domu, nejsou příslušenstvf 
(domu). (Rozh. ze dne 3; května 1935, R II 196/35.) 

R O z hod čís mlo· u v a. 
Měl-li podle rozhodčí smlouvy býti zřízen vrchní rozhodce ,,"olbou 

rozhodců oběma stranami jmenovaných, a kdyby se- rozhodcové o volbě 
vrchního rozhodce nedohodli, měÍ rozhodnouti los mezi oběma jmeno
vanými, byla vyloučena možnost, aby byl rozhodce jmenován soudem 
podle § 582 c. ř. s. (Rozh. ze dne 4. dubna 1935, Rv I 977/33.) 
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R o z vrh (v ex e k u ci). 
Exekuční zástavní právo, vydobyté pro pohledávku, zaniká jejím 

'zaplacením. Ustanovení § 469 obč. zák. neplatí při exekučním právu 
:zástavním. Přihláška takové pohledávky k rozvrhu nejvyššího podáni 
by mohla přivoditi její přikázání, jen došlo-li při jejím placení k jejímu 
výkupu podle § 142,2 obč. zák. (Rozh. ze dne 2. března 1935, R II 40/35.) 

Daň domovní a pozemková z nemovitosti, která jest ve spoluvlast
nictvi, postihuje celá jednoho každého ze spoluvlastníků a jest i při 
-vydražení ideální části nemovitosti přikázati celé daně s úroky, pokud 
'byly přiznány. Exekuční poplatek jsoucí příslušenstvím daní ne starších 
než dvouletých má s ními pořadí přednostní. (Rozh. ze dne 23. března 

1935, R I 73/35.) 
Byl-li úvěrní poměr vlastníka nemovitosti k věřiteli poměrem ryze 

osobním, nepřešel na nového nabyvatele nemovitosti, nebylo-li nic 
;smluveno, a tento ručí převzatou nemovitostí jen za pohledávky, které 
na nemovitosti byly z tohoto úvěru v době jejího převzetí právem zá
'stav ním zajištěny. Vzdal-li se knihovni dlužník podle § 469 a) obč. zák. 
disposičního práva s právem zástavním a závazek ten byl knihovně po
znamenán při další úvěrové pohledávce téhož knihovního věřitele, jde 
v této příčině sice o závazek ,dlužníka jen proti tomuto věřiteli, ale, 
dokud poznámka ta není vymazána, jde ono vzdáni se disposičního 
práva se zástavním právem k dobru následujícím knihovním věřitelům. 
:Převod zástavního práva se zaniklé pohledávky na pohledávku novou 
lze provésti jen knihovně, to i v tom případě, že jde o novou pobledávku 
téhož věřitele; nestalo-li se tak, nemá ani tento knihovní věřitel nárok 
na uspokojení z exekučně prodané nemovitosti pro onu novou pohle
dávku. Účinnost ujednání mezi zástavním věřitelem a dlužníkem proti 
třetím osobám, zejména knihovním věřitelům o tom, že se zástavní 
právo, zřízené pro určitou pohledávku, bude vztahovati i na pozdější po
'hledávku věřitelovu, předpokládá knihovní zápis onoho ujednání. (Rozh. 
ze dne 4. dubna 1935, Rv II 306/33.) 

Na útratovou pohledávku správce konkursní podstaty nevztahují se 
ustanovení § 172, posl. odst. k. ř., a §§ 210 a 211, posl. odst. ex. ř. Roz
'hodnutí konkursního komisaře ve smyslu § 50, odst. 3. konk. ř., má býti 
-vyžádáno e x e k u ční m s o ude m před vydáním rozvrhového usne
sení. Ustanovení § 50, odst. 3. konk. ř., vztahuje se i na útratové po
hledávky správce konkursní podstaty, které s exekučním prodejem a 
rozvrhovým řízením nes'ouvisí. I když z výtěžku vnucené správy nemo
vitosti správci konkursní podstaty nebyly útraty, týkající se vnucené 
'správy, přikázány, ježto správce konkursní podstaty ,k ní jako vymáha
jící věřitel nepřistoupil, musí mu býti přikázány z nejvyššího podání, 
'prohlásil-li: je konkursní komisař za náklady této zvláštní podstaty. Tím
to rozhodnutím konkursního komisaře jest exekuční soud vázán. (Rozh. 
ze dne 12. dubna 1935, R II 114/35.) 

Přihlásil-li berní úřad k rozvrhu výtěžku za ideální polovici nemo
vitosti přednostní pohledávky státu, jež byly zajištěny na celé nemovi
tosti v pořadí přednostním podle § 216, Č. 2 ex. ř. , a jenom z tohoto 

,důvodu se dostalo státu úhrady jeho přednostních pohledávek, na něž by 
'se bylo jinak nebylo v knihovním pořadí dostalo, nemůže s~ zadnější 
'v ěřitel, jenž vyšel se svojí pohledávkou naprázdno, domáhati ustano
vení náhradní pohledávky podle § 222 ex. ř. v pořadí knihovního zajiš
-tění přednostních pohledávek státu též na druhé neprodané polovině téže 
-nemovitosti. (Rozh. ze dne 11. května 1935, R II 224/35.) 

R O z, vrh 'o výr O k. 
Nebyl-li pn rozvrhovém roku přítomným sdělen nárok, k němuž 

:bylo soudu hleděti podle § 210 ex. ř. , takže hypotekární věřitelé nemohli 
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použíti práva podle § 213 ex. ř., může soud vyšší stolice na opravný pro
středek tohoto věřit.ele zrušiti rozvrhové usnesení a věc vrátiti rozvrho
v ému soudu. (Rozh. ze dne, 23. května 1935, R I 482/35.) 

Směnky.. 

Nebyl-li napaden právní nárok nižších soudů, že skripturní akt 
nem~ povahu indosamentu, . nelze uznati, že takový skripturní akt způ
sobil přetržení řady indosamentů. (Rozh. ze dne 2. května 1935, Rv I 
696/35.) , 

Byla-li jako směnečník označena politická strana, jest směnka ne-
platná. (Rozh. ze dne 8. května 1935, Rv I 782/35.) . 

S I uže b ní po měr. 
"Vysazením z práce" rozumí se všeobecně přerušení pracovního 

poměru bez ná,roku na mzdu. Byl-li zaměstnanec vysazen pro t i s v é 
V' ů I i, má nárok na mzdu za celou dobu, co byl vysazen. (Rozll. ze dne 
1. března 19'35, Rv I 115/35.) 

Rozvázáním služebníhO' poměru pensionováním končí po,vinnost 
zaměstnancova konati služby a nastává podle § 1154 obč. zák. tím 
okamžikem s p I a t n o s t všech druhů odměny zaměstnancovy, pokud 
jsou co do důvodu i výše zjistitelny. 

Má-li býti vypla,cena, bilanční remunera,ce z čistého zÍlSku (záložny) 
a je na výši tohoto zisku též závislá, může zaměstnanec uplatňovati 
nárok na ni teprve od valné hromady, kdy teprve je jis,to, zda bude 
vykázán čistý zisk ' a, jak s ním bude naloženo'. (Rozh. ze dne 5. dubna 
1935, Rv I 2340/34.) 

Ujednání zaměstnav;a,tele se zaměstnanci o placení důchodové daně 
za ně vztahuje se i na na pot o m n í přirážky k důchodové dani za,
vedené zákony ze dne 28. listopadu ' 1931, Č. 177 Sb. z. a n. a ze dne 
15. července 19'32, Č. 120 Sb. z. a n. (Rozh. ze dne 11. dubna 19'35, 
Rv I 2400/33.) 

Zrušil-li zaměstna,va,tel bezdůvodně a předčasně služební smlouvu 
se zaměstnancem-úředníkem, nelze, v tom, že zaměstnanec n3ito konal 
v' podniku na základě nové smlouvy . se zaměstna,vatelem IplG krátkou 
předem stano.venou dobu prozatímní práce jako' truhlářský mistr, spatřo
vati jeho ' souhlas se z,rušením předchGzí smlouvy služební. Ve výzvách 
zaměs,tna,va,telových na zaměstnance, aby přišel opět do práce, je spatřo
vati jen nabídku k uzavření nové služební smlouvy. (Rozh. ze dne 
9. května 1935, Rv I 2634/33.) 

Nenastoupil-li zaměstnanec dG 7 dnů po skončení cvičení ve zbrani 
práci, má se za to, že vystoupi,l, třebas mu byh dána v t. ZIV. ochranné 
době výpověď ze služebního poměru. V takovém případě nepHchá,zejí 
v úva,hu ustanovení §§ 37 a 38 zák. Č. 154/34 Sb. z. a. n. (Rozh. ze dne 
9. května 1935, Rv II 309/35.) 

Sociální pojiš, ťění. 

Počal-li zaměstnanec vykonávati práce nebo služby, dříve než do
konal svůj 60. rok, podléhá povinnému pojištění invalidnímu a starob
nímu, třebas napotom svůj služební. poměr přerušil a počal v něm pokra
čovati teprve po dosažení 60. roku. (Rozh. ze dne 23. května 1935, Rv I 
585/35.) 

Předpis § 97, odst. 1., 2., zák. Č. 221/24 Sb. z. a n., platí i v pří. 
padech §§ 103 a 141 téhož zákona. Nároky lékařovy podle §§ 103 a 14l 
promlčují se podle § 1486, Č. 6 obě. zák. Naléhavost první pomoci jest 
posuzovati jen podle zákona ě. 221/24, Sb. z. a n. (Rozh. ze dne 31. květ:. 
na 1935, R II 241/35.) 
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S.olidari ta; 
Přejímatelé podniku, blízcí příbuzní zcizitelovi, ruCl za dluhy pod

niku solidárně. (Rozh. ze dne 23. května 1935, Rv I 1211/33.) 

s O U sed S k é právo. 
Ustanovení § 364, II. obč. zák. nepředpokládá, aby vlastník pozemku 

souseda, sám obtěžoval. Zákaz obtěžování podle § 364, II. obč. zák. můř.e 
směřovati i proti vlastníku sO!lsedního pozemku, byť tento pozemku 
s.ám neužíval, nýbrž třetí osoby, jsou-li tyto s vlastníkem pozemku 
v právním poměru a užívajíce pozemku, obtěžují souseda. (Rozh. 7,e dne' 
29. kv'ětna 1935, Rv I 958/33.) 

S pol k y. 
Spolkový zákon č. 134/67 ř. z. nemá ustanovení o likvidaci spolku 

a nelze užíti obdobně předpisů o likvidaci obchodních společností :t. 
společenstev. Neupravují-li ani stanovy likvidaci spolku a l'ozeš81-li se 
tento způsobem ve. stanovách upraveným, zanikl jako právnická osoba 
3, pozbyl způsobilosti podati žalobu a býti stranou' v rozepři, třebas Za-o 
loba byla podána na základě procesní plné moci, podepsané před ro'Z
cllOdem spolku. (Rozh. ze dne 10. května 1935, R I 413/35.) 

S P O ř i tel n y. 
I u sanovaných spořitelen je přípustno nejen snížení nadměrnýr,h 

platů vedoucích úředniků, nýbrž i -zrušení jejich služebních poměrů vý
povědí jim udělenou podle čl. XXXV a XLIX zák. č. 54/32 Sb. z. a n. 
Smlouvy jsou zrušitelné bez ohledu na ustanovení jakýchkoliv úmluv. 
Ustanovení § 20 zák. o obch. pom. má tu platnost normy velící. Byl-li 
služební poměr zrušen výpovědi, má zaměstnanec po dni zrušení jen 
nárok na odbytné, bylo-li ujednáno smlouvou, ' případně na odpočivné . 
Zaměstnanci, jehož služební poměr byl zrušen předčasně přes to, že 
s ním byla smluvně ujednána delší výpovědní lhůta nebo výpověď vy
loučena, nemá se dostati náhrady za škodu vzniklou mu výpovědí podle 
zákona. Zůstávají však v platnosti smlouvy upravující zaopatřovací 
nároky po rozvázání služebního poměru s obmezením v zákoně uvede
ným. Výbor spořitelny je oprávněn svěřitI v příčině služebního poměru 
svého zaměstnance vhodná opatření svazu čsl. spořitelen. Stalo-li se tak 
a uznal-li svaz na -zTušeni služebního poměru výpovědí, byl výbor spo
řitelny povinnense tomu podrobiti. Služební poměr byl rozvázán výpo
vědí, danou zaměstnanci svazem za spořitelnu předpoldádajíc, že výpo
věď byla dána orgánem svazu oprávněným k tomu podle jeho stanov. 
(Rozh. ze dne 10. května 1935, Rv I 33/35.) 

S t a veb n í r u c- h. 
Zákaz zcizení a zavazení ve prospěch čsl. státu váznoucí na nemo

vitosti podle § 43 zákona o stavebním ruchu č. 44/27 Sb. z. a n. brání 
i· exekučnímu zcizení nebo zatížení. (Rozh. ze dne 23. května 1931'5,. 
R II 229/35.) 

Škoda. 
Hospodář, který zjednal k mlácení odborníka, jenž provozuje se 

svou mlátičkou mlácení po živnostensku a za plat pro třetí osoby a 
provedl i postaveni mlátičky, neručí p0dle § 1157 obč. zák. za následky 
úrazu, jejž utrpěl zaměstnanec, ' pracující z příkazu hospodáře na vále 
mlátičky, následkem vadného · opatření a postavení válu. (Rozh. ze dne 
8. března 19035, Rv I 337/33.) 



381 

Státní úředník, přejímaje úřad ro.zho.dčího., musí po.čítati s tím, že 
rou nebude uděleno. k to.mu nadřízeným úřadem svo.lení. Převzal-li pro.to. 
úřad ro.zho.dčího. bez výhrady, zejména bez výhrady so.uhlasu nadřízeného. 
úřadu, vzbudil u stran o.právněné přesvědčení o. platném ustano.vení ro.z
ho.dčího. so.udu a jest mezi tímto jeho. zaviněním a způso.beno.u ško.do.u, 
v zniklo.u stranám jednáním po.dle příkazu ro.zho.dčího. so.udu, dána i pří
činná so.uvislo.st, musil-li ro.zho.dce 'v důsledku zákazu nadřízeného. úřadu 
o.d ro.zho.dčího. úřadu o.dsto.upiti. (Ro.zh. ze dne 21. března 1935, Rv I 
889/33.) 

N áro.k na náhradu ško.dy, vzešlé bezdůvo.dným o.dsto.upením o.d 
zasno.ubení, k němuž do.šlo. a jež bylo. zrušeno. na území Slo.venska, jest 
Po.suzo.vati po.dle práva slo.venského., byť o.ba sno.ubenci příslušeli do. 
t. zv. histo.rických zemí republiky Česko.slo.venské. (Ro.z. ze dne 25. dubna 
1935, Rv I 734/33.} , 

T r al d i c, e. 
Byly-li předmětem zastavení věci, jež připo.uštěly hmo.tné o.de

vzdání, jež nebylo. ani po.dlé názo.ru o.bcho.du o.btížné, nebylo. po.dmínek 
pro. o.devzdání zástavy znameními. Dání o.bcho.du do. zástavy hro.madně 
o.devzdáním klíčů o.so.bě , jež zůstala v o.bcho.dě pro.davačko.u , se slo.vy: 
"M;ite celý o.bcho.d v zástavě, jak to. sto.jí a leží," nevyho.vuje předpisu 
§ 452 o.bč. zák. (Ro.zh. ze dne 6. března 1935, Rv II 344/33.) 

Ú P ~ a, va pac h t.o v II é h~. 
Do. výměry zemědělské půdy po.dle .§7 vl. nař. Č. 164/33 Sb. z. a, n. 

je po.čítati i pachto.va:q.é po.zemky, jež byly pachtýřem po.nechány v po.d
pachtu, třebas že se po.nechání v po.dpachtu nestalo., dobro.vo.lně, nýbrž 
bylo. určeno Státním po.zemko.vým úřadem. (Ro.zh. ze dne 2. května 1935" 
R II 205/35.) , 

Ú r a, z. 
" Platnými záko.nnými předpisy" po.dle § '47 I. zák. o. úr. po.j:, je -ro.z ':

uměti i záko.n o. pro.vo.zu silo.stro.jů Č. 1Q2/08 ř. z. "Po.ško.zeným" po.dle 
§ 10 zák. Č. 162/08 ř. z. je ten, kdo. ' utrpěl ško.du přímo. pro.vo.zem silo.
s tro.jíl. "Třetím" po.dle § 127 I. zák. Č. 501/17 ř. z. 0. , po.j. sml. jest, kdo. 
utrpěl po.jistno.u přího.do.u ,bez,pro.střední š~o.du a jeho.ž ško.da ,má býti 
po.jištěním kryta. (Ro.zh. ze dne 29. května 1935, Rv I 1676/33.) 

V á r eč II é P r á v o. 
Várečné , právo., spo.jené s nemo.vito.stí, n'ení samostatným předmě

tem exekuce. Exekuce ,na "jiná, práva majetko.vá" po.dle § 331 ex. ř. a 
dal. předpo.kládá práva aspo.ň co. do. výko.nu zcizitelná a přeno.sitelná, 
tedy ve pro.spěch třetí o.so.by zpeněžitelná. (Ro.zh. ze dne 16. května 1935, 
R I 381/35.) 

Věc, p ráz d II i II O- v á. 
Jde o. věc. prázdnino.v;o.u (§ 224, Č. , 7, no.vý doslo.,v., c. ř. s.), do.má-, 

há-li se zaměstnanec na zaměstnavateli náhrady ško.dy pro.tó, že ho. za
městnavatel "přihlásil" u úrazo.vé po.jišťo.vny nižším výdělkem, než sku
tečně po.bíral, takže mu byl vyměřen úrazo.vý důcho.d nižším penízem, 
než by se mu do.stalo. při řádném přihlášení. (Ro.zh. ze dne 29. března 
1935, Rv I 2151/33.) 

V II U C e, II á spr á v a. 
, Vnucený správce dlužníko.vých -pachtovních p-rá-v - není oprávněn 
k rekursu pro.ti usnesení o. o.dkladu dražby po.dle záko.na č. 33/34 Sb. 
z. a n. (Ro.zh. ze dne 15. března 1935, R I 79/35.) 
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Propachtování živnosti hostinské a' výčepnické nebrání její vnucené 
správě. (Rozh. ze dne 23. května 1935, R I 399/35.) 

Výchov a. 
Do rozhodnutí soudu . II. stolice v otázce, komu z rodičů má dítě 

býti dáno do výchovy a výživy, jest dovolací rekurs přípustný ; ustano
vení čl. V, č. 2 zák. č. 251/34 Sb. z. a n. tu nedopadá. (Rozh. ze dne 
18. května 1935, R I 516/35.) 

Vyj e v O v a cíp ř í s a ha. 
Vymáhající věřitel může se domáhati vyjevovací přísahy, i když ne· 

vedl dříve exekuci na nemovitost a na pohledávky povinného. (Rozh. 
ze dne 21. března 1935, R I 188/35.) 

Vyl U Č o'v aJ C' í Ž. a 100 b a. 
Vylučovací žalobu podle § 357, odst. 2., zák. č. 76i27 Sb. z. a n., jež 

byla podána před uplynutím 30 denní lhůty v ustanovení tom uvedené, 
jest vž.dy pro nepřípustno·st pořadu práva odmítnouti; lhostejno, že v době 
vynesení rozsudku v této žalobě 30 denní lhůta k rozhodnutí o odporu 
uplynula. Ustanovení § 406 c. ř . s. má na mysli jen rozepře, pro něž je 
pořad práva přípustný, nikoliv i případy absolutní nepřípustnosti podle 
§ 42 j. n. (Rozh. ze dne 16. května 1935, R 1 450/35.) 

Vlastník movité věci, jež byla bez jeho svolení zastavena osobou, 
jíž vě c svěřil, nemá práva nedopouštějícího výkon exekuce zabaveJ1ím 
této věci, již bezelstný zástavní věřitel realisuje své smluvní zástavní 
právo zabalvi1. Nezáleží na tom, že exekuce byla po,volena, na základě 
exekučního titulu, vydaného v žalobě o zaplacení zajištěné pohledávky 
proti osobě , která věc zas tavila, a ne o žalobě zástavní. (Rozh. ze dne 
16. května 1935, Rv I 884/35.) 

Výměnek. 

Zřídil·li spoluvlastník bez souhlasu druhého spoluvlastníka výmě
nek na částech, k nimž mu nepříslušelo výhradní právo s nimi naklá
dati, jde v příčině těchto částí o absolutní neplatnost zřízení výměnkU! 
s hlediska hmotněprávního. Exekuční soud je oprávněn na odpor zad
nějších věřitelů zkoumati hmotněprávní pla.tnost formálněprávně plat
ného vkladu a zkoumati, zda a pokud věcná vlastnost výměnku má ab
solutní platnost s hlediska hlPotněprávního. Byl-li zřízen výměnek, ob
sahující užívání fysických částí nemovitosti na ideální polovině nemovi
tosti bez; souhlasu druhého spoluv~astníka, nelze odepříti výměnkáři věc
né právo na užívání nedílné polovice fysických částí nemovitosti; v tako
vém případě je plnění bez souhlasu druhého spoluvlastníka nemovitosti 
nemožné in natura a je proto při rozvrhu nejvyššího podání užíti obdobou 
ustanovení §§ 227 a 211 ex. ř. a oprávněnému hraditi odškodnění přiká
záním jistiny nebo úroku. (Rozh. ze dne 8. května 1935, R II 330/35.) 

Výpově ď. 

Námitkami proti mimosoudní výpovědi zahajuje se sporné řízenL 
Námitky jako obranu proti nároku strany vypovídající lze kdykoliv zpět 
vzíti, ale tím sel soudní sporné řízení neukončuje a nelze tu ani obdobně 
použíti § 237 c. ř. s. o zpětvzetí žaloby. Zbaví-li se vypovídaná strana. 
zpětvzetím námitek jediné obrany, kterou podle zákona proti výpovědi 
má, nelze tomu rozuměti jinak, než že, uznává nárok, jejž proti ní činí 
strana vypovídající a jest k návrhu této, učiněnému při ústním jednání, 



p 

383· 

vynésti rozsudek pro uznání (§§ 395 a 572 c. ř. s.). (Rozh. ze dne 21. břez-· 
na( 1935, R I 260/35.) 

Pronajal-li jeden z obou spoluvlastníků byt ve společném domě, za
ručiv nájemci současně ochra,nu podle zákona o ochraně nájemníků, a 
vypovídají-li oba takto pronajaty byt, schválil tím druhý spoluvlastník 
celé jednotné právní jednání prvního spoluvlastníka, tedy pronájem i za-o 
ručenou ochranu, která byla podmínkou celého smluvního obsahu. (Rozll. 
ze dne 8. května 1935, Rv I 791/35.) 

Vyro \vná,ní. 
Obživnutí celé vyrovnací pohledávky nastává podle § 57, zákona ze 

dne 10. pros,ince 1914, č. 337 ř. z. samOo sebou, moc·í onoho zákonného' 
ustanoveni, nesplnil-li dlužník včas a plně potvrzené vyrovnání. Exekuční 
za,bavení pohledávky, jež podle § 57 vyl'. ř. celá obživla, vztahuje se na, 
celou pohled~vku, nebyla.-H již exekuce obmezena na její část nebo 
nedal-li vyrovna,cí věřitel - p:ovinný - jasně najevo' ještě před jejím 
zabavením, že nehodlá uplatniti práv z obživnutí pohledávky a že se 
obmezuje jen na její vyrovnací část. (Rozh. ze dne 30. března' 1935" 
Rv I 823/33.) 

Slova předpisu § 47 vyr. ř. č. 331/1914 "to, co plněno na základě' 
úmluvy ... " jest pojíma,ti ve smyslu užším a je rozuměti pln ě ním 
jen to, co bylo plněno s k u teč n ě n a p o hle d á v k u, tedy buď' 
placení ve smyslu § 1412 obč. zák. nebo dání něčeho, jiného na místě· 
placení (§ 1414' obč. zák.), nelze však za, plnění v tomto' smyslu poklá-· 
dati ji~ zřízení práva zásta,vního, byť se stalo v důsledku plnění smluv
ního záva,zku uloženého dohod.ou nicotnou podle § 47 vyr. ř. Domáhánf 
se prá,va na vrácení zásta,vy za tohoto sta,vu věci není časově obmezeno' 
předpisy § 47 vyr. ř. (Rozh. ze dne 11. dubna 1935, Rv I 973/33.) 

v Ý s 1 ech str a n. 
Byla-li jedna ze stran slyšena pod přísahou v prvé stolici, nemuze. 

býti druhá strana připuštěna o téže okolnosti v odvolacím řízení anI' 
k n e pi ř í IS' e ž n é m u výslechu. Stranu v prvé stolici přísežně slyšenou 
může odvola.cí soud opětně vyslechnouti, ovšem s upozorněním na jejf 
již složenou přísahu. (Rozh. ze dne 22. března 1935, Rv II 192/33.) 

VysvědčenÍ. 

Nárok na vydání vysvědčení podle § 1163 obč. zák. předpokládá, že· 
byla mezi stranami sjednána služební smlouva,. Ani z ustanovení § 1 a 5 
zákona ze dne 19. srpna. 1925 č. 2,03 Sb. z. a n. a z ustanovení § 1 (3l' 
vládního nařízen.í ze dne 14. května 1926, č. 71 Sb. z. a, n. nelze odvoditi. 
soukromé právo na vydání vysvědčení vůči jiné' osobě než zaměstna
v'ateli. (Rozh. ze dne 18. dubna 19'35, Rv I 2561/33.) 

Výtka vad. 
Nestačí, ;vytýká-li kupitel, že zboží -nevyho·vuje smlouvě nebOl zá

konu, nýbrž výtka musí obsahova,ti údaj určitých vad zboží, aby pro
datel věděl, o jaké vady jde. Otázka, zda výtka jest dostačitelná a 
včasná, jes t otázkou právní, jejíž řešení přináleží soudu a nikoliv 
znalci. (Ro·zh. ze dne 25. dubna 1935, Ry I 702/33. ) 

V Ý ž i v n é. 
Nárok podle § 154 obč. zák. je ná.rokem soukromoprávním, podlé.· 

hajícím volné smluvní dis,posici stran. N o;vá úprava výživného, na n.ěmŽ: 
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se strany, dohodly, je možna jen, kdyby se poměry, za nichž k dohodě 
o výživném došlo, podstatně změnily tak, že strany mohly stěží na 
2:měnu takovou pomýšleti. (Rozh. ze dne 1. března 1935, Rv II 105/33.) 

Nárok manželky na placení výživného nezaniká tím, že byla soudně 
vyzvána, aby se vrátila do společné domácnosti k manželu, což však. 
neučinila ve stanolvené jí lhůtě. (Rozh. ze dne 6. března 1935, Rv I 221/35.) 

Z á P 11 r číž a lob a. 
Proti zápůrčí žalobě knihovního vlastníka stavby na vyklizení této 

stavby může se žalovaný brániti námitkou, ' že nabyl naturálního vlast
nictví stavby. Nezáleží 'na tom, že námitka byla opřena o předpis § 418 
<>bč. zák., jestliže ve skutko,vém přednesu žalovaného jsou obsa,ženy 
vi5echny zákonné předpoklady nabytí naturálního vlastnictví podle § 372 
ob. zák. (Rozh. ze dne 2,2. května 1935, Rv I 853/35.) 

Zastupování. 
. Jednání jednatele bez příkazu jest pro osobu, za niž bylo jednáno, 

jen tehdy závazným, schválila-li jednání nebo si přisvojila výhodu z něho 
plynoucí. Zmocnění ke sporu, udělené jednatelem bez příkazu za stranu, 
jest vůbec nepřípustné. Do usnesení odvolacího soudu, jímž byly uloženy 
'útraty podle § 38, d.ruhý odstavec, c. ř. s., jest pIipUlstný rekurs. (Rozh. 
ze dne 8. března 1935, R I 132/35.) , . 

I společník veřejné obchodní společnosti, jenž jinak podle zápisu 
v obchodním rejstříku je vyloučen ze samostatného zastupování nebo 
i ze zastupování společnosti vůbec, může vystupovati jako zmocněnec 
:společnosti a může v této vlastnosti uložiti jí závazky, byl-li k tomu 
zmocněn společníky, ke kolektivnímu zastupování oprávněnými, a jed
nal-li v mezích svého zmoc,nění. 

Udělení obchodní plné moci jest již v tom, že principál trpí, aby jin~T , 
tedy i společník, jinak ze za,stupoávní vyloučený, vystupoval v právním 
;styku jako jeho zmocněnec. (Rozh. ze dne 5. dubna 1935, Rv II 98/33.) 

Zemědělci. 

Nelze přerušiti spor proti pozůstalosti po zemědělci k vymožení po
'hledávek, jež jinak nemohou býti podle § 1 vládního nařízení ze dne 
13. července 1934, č. 142 Sb. z. a n., vymáhápy. (Rozh. ze dne 4. dubna 
1935, R I 292/35.) 

Proti zemědělci nelze, jsou-li tu podmínky §§ 1 a' 6 vl. nař. č. 142/ 
1934 Sb. z. a n., povoliti ani vnucené zřízení zástavního práva. Nebyl-li 
povinný v exekučním návrhu označen ' jako zemědělec, nýbrž jako za
hradník, neměl ' soudce, povolující exekuci, konati šetření o tom, zda po
v innému přísluší výhody vl. nář. č. 142'/34 Sb. z. a n., nýbrž, bylo podle 
obsahu exekučního návrhu navrženou exekuc.i povoliti a ponechati dluž
níku, by se domáhal jejího zrušení podle § 39, Č. 2 ex. ř. (Rozh. ze dne 
28. března 1935, R I 282/35.) 
_ , Na zemědělcovy pohledávky z prodE{je zemědělských výrobků jeho 

-podniku jsou exekuce nebo zajišťovací opatření pro pohledávky vzešlé 
'před 9. květnem 1933 nepřjpustné. K nepřípustnosti je hle,děti z úřadu. 
{Rozh. ze dne 29. kyětna 1935, ,R I 440/35.) 

Z mat e č n o s t. 
Zmatečností podle § 477, č. 4 c. ' ř. s. není, byl-li o termínu nuceného 

prodeje svršků uvědomen povinný osobně a ne vykázaný právní zástupce 
-povinného. ' (Rozh. ze dne 27. dubna 1935, R II 152, 153/35.) 
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I 'při Íleohro.ženém zastupování klienta je advokát vždy povinen vy~ 
střícise všeho; co odporuje zákonům, a voliti cesty k dosažení práva jen 
podle zákona; je tudíž . pQvinen vyvarovati se takových invektiv proti 
odpůrci, které trestní zákon kvalifikuje za' trestný útok na če.st. (Rozh. 
ze dne 6. března 1935, Ds II 2/35.) 
. Porušení povinností povolání, nevyhověl~li advokát soudnímu usne:-

sení, jímž bylo jeho mandantu uloženo složiti zálohu na znalecké výlohy, 
ačkoli mu stl:ana soudem určenou částku k tomu účelu odevzdala; je 
nerozhodné, že podle právního názoru obviněného břímě důkazu nespočí~ 
valo na jeho mandantu. (Rozh. ze dne 29.- května 1935, Ds I 13/35.) 

. Advokát je oprávněn a podle § 9 adv . . ř. i povinen přimlouvati se 
u vyrovnacích věřitelů za přijetí vyrovnací kvoty jeho mandantem na~ 
bízené. Nabídl-li se vedle toho, že by souhlas věřitele s přijetím vyrov~ 
naciho návrhu a určité vyrovnací kvoty tlumočil při vyrovnacím roku, 
nelze v tom spatřovati porušení § 10 adv. ř. (Rozh. ze dne 29. května 
1935, Ds I 41/34.) . 

Zlehčení cti a vážnosti stavu, provedl-li advokát proti dlužníku, jenž 
bez upomínání zaplatil jeho mandantu soudně stanovené útraty, zůstav 
dlužen jen 1 Kč, exekuci pro tento n,edopl;;ttek, aniž naň dlužníka dříve 
upozornil. (Rozh. ze dne 29. května 1935, Ds II 28/34.) 

Zlehčení cti a vážnosti stavu, obrátil-li se obviněný advokát na od
půrce svého mandanta s doporučením, aby vzal žalobu zpět,· neupozornil 
ho však, že zpětvzetí žaloby má za následek povinnost nahraditi odpůrci 
procesní náklady (§ 237, odst. 3. c. ř. s.). (Rozh. ze dne 29. května ·1935, 
Ds II 9/35.) 

B é z t. r e S t, n >O S t. 
Podmínkou beztrestnosti pro účinnou lítost podle § 187 tl'. zák. je, 

aby celá š k o d a z činu vzniklá byla pachatelem napra-vena dříve, nežli 
soud nebo jiná vrchnost zví o jeho provinění. 

Jde-li o více trestných činů, jest tuto podmínku posuzovati u kaž~ 
dého z nich samostatně. (Rozh.· ze dne 2. července 1935, Zrn I 650/35.) 

Krá de ·z,. 
Zlaté věci, zůstavší po kremaci mrtvoly v jejím popelu, patří do 

pozůstalosti zpopelněných osob; zaměstnanec krematoria, který si je -beze 
svolení oprávněných zástupců pozůstalosti ponechá, dopustí se krádeže 
(nikoliv zpronevěry). (Rozh. ze dne 27. dubna 1935, Zrn I 961/34.) 

Okolnost, že předmět, k němuž se nesl krádežný úmysl, v době 
útoku byl na jiném místě, než kde jej pachatel očekával - i když tam 
byl odstraňován přes noc třeba pravidelně -, je cizí, na vůli obžalova
ného neodvislou přek.ážkou, která bránila provedení krádeže. Nelze proto 
mluviti o nezpůsobilém předmětu útoku nebo o předmětu neexistujícím. 
(Rozh. ze dne 24. června 1935, Zrn II 240/35.) 

Krádeže - nikoli zpronevěry - se dopustí zaměstnanec, který si 
přivlastní obsah zásilky, odevzdané mu zaměstnavatelem s příkazem, aby 
ji podal na poštu. . -

Rovněž jde o krádež, přisvojil-li si zaměstnanec poštovní známky, 
které jsou mu v kanceláři zaměstnavatelově k disposici pi'o frankování 
-dopisů. (Rozh. ze dne 1. července 1935, Zrn I 26/35.) 

Mař e ní ex e.k li c e. _ 
"Vzdáním se" (sich entauBern) je rozuměti každý čin, jímž se majet

kové předměty staly věřiteli za účelem jeho uspokojení· nepřístupnými, 

26 
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ať se tak stalo jednáním předmět přemíštivším nebo prá,vním jednáním 
úplatným nebo bezplatným. 

"Vzdání se'" je pojmem širším než pojem prodeje věci a zákon jej 
staví na roveň 'pojmům "věc majetkovou pokaziti, zničiti, učiniti bez:" 
cennou neb odstraniti". (Rozh. ze dne '7. června 1935, Zrn II 515/34.) _ 

Exekuce hrozí nejen tehdy, má-li věřitel v rukou exekuční titul 
nýbrž již od okamžiku splatnosti nároku, ví-li pachatel, že jeho věřite( 
neuspokojí-li ho sám, bude vymáhati svůj nárok žalobou a exekucí. ' 

, .Předmětem přečinu nebo přestupku podle § 1 zákona o maření exe-
kuce mohou býti toliko věci, které jsou v době exekuce, byť i jen hrozící,. 
vlastnictvím exekutovým. (Rozh. ze dne 29. srpna 1935, Zrn I 204/35.) 

N á r O k y S O li k r O ID é h O ú č a s t n í k a,. 
O nárocích poškozeného na odškodnění za úraz v podniku, jehož. 

86 domáhá na obžalovaném, jenž n e byl podnikatelem, platí 'ustanovení 
§ 47 zákona o úrazovém pojištění dělnickém (č. 1/88 ř. z.); obžalovaný 
ručÍ' za škodu, pokud způsobil úraz třebas jen nedbalostí, podle předpisl1 
občanského práva (§§ 1294, 1295, 13,23, 1327 obč. zák.). Byl-li obžalovaný 
podnikatelem, platí o náhradních nárocích vůči němu ustanovení § 46 zák. 
čís. 1/88 ř. z. ' (Rozh. ze dne 17. května 1935, Zrn I 554/35.) 

N e k a 1 á s o u těž. 
-Osoby, působící jen. ve služebním poměru, nemají postavení pod

nikatele a tím ani soutěžitele podle ~ 46 zákona proti nekalé soutěži. : 
Pojem veřejnosti ve smyslu § 2, odst. 4. cit. zák., není naplněn již 

tím, že údaje byly učiněny na místě všeobecně přístupném nebo jen před 
více lidmi. 

Je tu však sdělení pro větší okruh os'ob nejen, bylo-li řízeno na vše
chny· osoby současně, n,ýbrž i dálo-li se postupně ;roztrušováním od osoby 
k osobě. (Rozh. ze d.ne 2. dubna 1935,- Zrn I 1353/34.) . 

Ochranacti. 
K důkazu omluvitelného omylu se vyžaduje zjištění tákových okol

ností, ze kterých by každý člověk průměrných vlastností při normální 
bedlivosti čerpal přesvědčení o ' pravdivosti uvedených nebo sdělených 
urá~livých skutečností,. (Rozh. ze d.ne 31. květn;1 19.35, Zw I 1~57/34.) 

Ani podle zákona ó ochraně cti (čís. 108/3S Sb. z: a n.) , nejsou ob
chodní a průmyslové podniky (hospodářské podniky vůbec, tedy ani 
družstv~) oprávněny k obžalobě pro trestné činy proti , bezpečnosti cti. 

_ Pokud je v útQku .pi·oti hospodářskému podniku zároveň ublížení 
na cti Dsob na podniku spolupůsQbících ' (společníků, majitelů atd.), jsou. 
jen ť)Tsické osoby, takto na cti dotčené, oprávněny k soukromé oMalobě; 
a , to nikoli ja~o ~'epresentanti podniku, nýbrž jako soukromé osoby, je
jichž cti , se po případě dotýká útok" směřující proti pódniku. (Ro·zh. zé' 
dne 15. června 1935, Zrn I 1171/34.) 

Och ran a ' tep ubl i k y. 
Skutečným vstupem do oddílů SAo a službou v nich nastává vlastní 

spolčeni se k úkladům o republiku (§ ' 2, a1. 1 zák. č: 50/23) a tím vzniká 
ono nebezpečí pto stát, kterému má brániti ustanovení' § 12, čís. 1, odst~ 
2. zák. na ochr. rep. Při tom chys,taným zločinn}Tffi podnikem ve smylslu 
tohoto ustanovení zůstává stále ona trestná činnost, směllljící k úkla
dům o republiku. - - ' 
" Vstupoy;i.ním ~es_koslovenských státních pří~h,lšníků do oddílů SAo 

z,esHúje se moc tě~h~o oddíliJ. a trvá stále nebezpečí chystaného zločin:
néhó podniku podle § 2 cit. zákona. Neoznámí-li tudíž kdo, že česko-
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slovenský státní příslušník slouží v úderných oddílech SAo V ' Německu, 
dopouští se zločinu podle § 12, čís. 1, odst. 2. zák. na ochr. rep. . 

Pod trestní sankci § 17, čís. 1, odst. 2. zák. na ochr.rep. je postaven 
styk s tajným sdružením, sledující svým obsahem podporu podvratných 
snah zákonem stíhaných. Náleží sem i styk, jímž se takovému sdružení 
poskytuje alespoň morální podpora v jeho podvratných cílech. (Rozh. 
ze dne 31. května 1935, Zrn II 130/35.) 

Pod dojmem skutečností , opatření a · předmětů, jež mají podle ~ 6, 
čís . 2, odst. 1. zák. na ochr. rep. zůstati utajeny pro obranu republiky, 
spadají i skutečnosti, opatření a předměty rázu politického, je~li vzhledem 
k jejich povaze třeba, by zůstaly utajeny pro obranu · republiky. .' . 

Osobu, jež sleduje v zájmu státu nebo jeho obrany v cizině činnost 
čsl. státních příslušníků tam se zdržujících a upozorňuje zdejší úřady 
na to, že určitý čsl. státní příslušník zaujímá v cizině nepřátelské stano"
visko proti čsl. státu, je, mělo-li její oznámení o zmíněné činnosti čsl. 
státních příslušníků pravdivý podklad, pokládati za předmět, jenž má 
zůstati utajen pro obranu republiky. (Rozh. ze dne 1. dubna 1935, Zrn I 
70/35.) 

Povšechná výzva k pořádání demonstrací ve pros,pěch požadavků 
dělnictva není sama o sobě trestná (§ 15, Č'Ís. 4 zák. na ochl'. rep.). (Rozll. 
ze dne 25. června 1935, Zrn I 1279/34.) . 

Tajnost určité organisace nelze vykládati z jejího vnějšího charak
teru nebo znaků a tajný její ráz nelze ještě vyloučiti pro její poměr 
k vlastnímu státu nebo pro její formální totožnost s . pojmem národa 
a státu. 

Německá národně socialistická strana dělnická (NSDAP.) je tajnou 
organisac'í ve smyslu § 17 zák. na ochl'. rep. (Rozh. ze dne 28. června 
1935, Zrn I 583/35.) 

. Ke skutkové podstaťě přečinu podle §. 17, ' čís'. 1, odst. 2:. 7.akona 
čís. 50/23 Sb. z. a n., stačí podpora členU- tajné organisace v jejich pod
vratných snahách, i když v ní Iiemají významné (vynikající) role. (Rozh. 
ze dne 1. července 1935, Zrn II 210/35.) 

O t á z k Y. por O t c Ů ID. 

Nesprávným slovním označením trestného činu v záhlaví formuláře, 
na němž jsou napsány otázky porotcům, nebyly porušeny předpisy o kla
dení otázek, obsažené v §§ 318 až 323 tl'. ř. 

Nesprávné slovní označení trestného činu v záhlaví formuláře , na 
němž jsou napsány otázky por.otcům, není součástí právního poučení 
předsedova. . ' 

Dodatkové. otázky podle § 319 tl'. ř. nespadají- pod ·předpis · prvé, 
nýbrž pod předpis druhé věty § 329 tř. ř. (Rozh. ze dne 3. června 1935, 
Zm I 531/35.) . 

Podílnictví. 
K objektivní skutkové podstatě zločinu podle § 185 tl'. zák., pokud 

jde o ubývání a na sebe převedení ukradené věci, se vyža.duje aktivní 
činnost pachatele. ' . 

Požití odcizených potravin . spadá Dod poje;m. "přeyedení. .na sebe': 
V případech podílnictví podle § 186 a) tl'. zák. nemá sčítací zásada 

§ 173 tl'. zák. místo. 
Vyžaduje se tu, aby s~ vědomí podílníkovo q hodnotě ukradených 

věcí vztahovalo na tu kterou krádež, z niž podílník jednu nebo více věd 
na. sebe př.evedl. (Rozh. ze dne 26. dubna 1935, Zm.r 1130/34.) . 

Pod ID í n ě n é .0' d S O li Z e n í. 
Neměl-li soud, rozhodující více · trestních případů, kde pn výměře 

t restu· obžalovanému měl býti vzat zřetel na předpis §. 265 tl'. ·ř. , vůbec 

26* 

I , 
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vědůmůsti o. této. jejich spůjitostI, tato. skutečnůst nemůže mu býti po. 
pravůmůci růzsudků půdnětem, aby důdatečně ješt.ě řešil ůtázku, zda půd
míněný ůdklad výkůnu trestu měl či neměl býti půvolen a zda nyní má 
či nemá býti pro. tuto. skutečnůst výkůn trestu nařizůván. V případech 
tůhůtů druhu je můžnů půstupůvati jedině půdle § 8 (2) zákůna čís . 562/19 
Sb. z. a n. (Růzh. ze dne 28. května 1935, Zm I 534/35.) 

Po d vod. 
LstivÝn:t předstíd:ním ve smyslu § 197 tr. zák. je jakékůliv neprav

:divé tvrzení, jež směřuje k. ůl~lamári.í jiného. a je půdle ůkůlnůstí kůn
kretníhů případu způsůbilé k ůklamání. 

Půjem , ,,lstivůst" nepředpůkládá zvláštní ůpatrnůst (nedůvěřivůst~ 
klamané ůSůby, ani zvláštní záludnůst neb úskůčnůst klamu. 
. Z důsahu ůchrany § 197 tl'. z. vykrůčuje důvěra ~lama~é ůsůby jen 
tehdy, může-li klam už 'v důbě klamu býti klamanůu ůsůbůu půznán jaků 
klam bez dalšího. pátrání a bez důkladnějšího. růzmyslu průstředky, které 
rn,á klamaná ůsůba 'pů ruce již v důbě J<,lamu. (Růzh. ze . dn.e 22. června 
1935, Zm I 641/35.) 

P ok li s. 
~ Ani s hlediska půuhéhů půkusu zlóčinu . či přečinu nemá pro. trest
nůst vinnikůvu významu, zda tiskůvý důhlédací úřaq. při tiskůvé pře
hlídce shledal v ůbsahu tiskůpisu závadu či nikůli. (Růzh. ze dne 
24. června 1935, Zm II 232/35.) 

Pot r a, v i n y . 
. Růzemlétí zkaženého. masa, určehéhůk ůbchůdu nebo. k . ťržbě, je již 

-"připiavůván.ím" potravin ve ' smylS~u ~ 14, ČÍS. 1 zák. . čís, 89/1897 ř. z. 
(Růzh. ze dne 24. ' května 1935, Zrn I 586/35.) 

Promlčen-í. · 

.. . Pro. délku. _ průmlčecí lhůty. je ro.zhůdná skutečná půvaha trestného. 
č,inu, jak se jeví po. průvedeni hlavního. přelíčení, nikůli způsůb, jak byl 
'sůuzený skutek kvalifikůván veřejným žalůbcem v dřívějším ()bdůbí trest
ního. řízení. (Růzh .. ze dne 24. května 1935, Zm I 551/35.) 

Průvodní řízení. 

. Půněvadž půjem "průvůdnihů průstředini" ne~í v trestním řádu 
vůbec vymezen, spadá sem vše, co. je půdle lůgických zásad s to., aby 
zalůžilů důkaz; nalézací soud , může .učiniti _zdrůjem svého. přesvědčení 
o. růzhůdné skutečnůsti i důznání ůbžalůvanéhů třebas ničím nepůdporo
vane. (Rozh. ze dne 22. června 1935, Zm I 6/35.) 

P ů vod S k é P r á v o . . 
Skutkůvé půdstaty § 46 (1), č. 1 až 3, zák. č. 218f26 Sb. z. a n., smě

TUJlk ůchraně nikůli půvůdce průti zásahu do. jeho. puvůdských práv, 
nýbrž k ochraně veřejnůsti · průti klamům. Zájem půvůdcův, á,by nedůšlú 
·k takůvým klamum veřejnůsti, je chráněn ustanůvenimi §§ 60, 47, č ; 4 
cit. zákůna. . . ' 

Trestné činy, zařazené do. ustanůvení § 46 zák. o. právu půvůdském, 
vyžadují vesměs úmysl klamati -veřejnůst; půku.d se týče kruhy zájemců. 

, An~ ,úplná , shůda titulu . s , titulem jiD;éhů díl!L ne~iní pach~tele trest
nÝ!ll, je-li klamavá půvaha titulu vyvážena jinými ůkůlnůstmi,· jež vy
hičují po. 'stránce ůbjektivní můžnůst ůmylu kupujicích při jejich pru-
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měrné pozornosti (a tudíž ' zpravidla i po stránce subjektivní úmysl pa
chatelův klaID:ati) . • (Rozh. ze dne 7. června 19'35, Zm II 213/35.) 

R e fo l' ID, a, t i o i II pe i li s . 
. Porušení zákona v ustanovení § 477, odst. 2. tl'. ř., uložil-li odvolací 

soud ' obžalovanému k jeho odvolání z výroku o trestu na místo trestu 
na svobodě (48 hodin vězení) trest peněžitý (5000 Kč), avšak náhradní . 
trest na svobodě pro případ nedobytnosti trestu peněžitého vyměřil delší 
(50 dní vězení), než na jaký uzn,al prvý soud. (Rozh. ze dne 20. května 
1935, 'Zm II 48/35.) . 

R O z S ude k. 
Rozsudek, vynesený v nepřítomnosti obžalovaného (§ 427 tl'. ř.) , 

je vždy huď vyhlásiti obžalova.nému samému soudcem nebo doručiti or
gánem doručným (poštou) nebo konečně veřejnou vyhláškou, nehledě , 
k tomu,má:..li obžalovaný zplnomoc.něného obhájce čili nic. 

Doručení takového rozsudku obhájci nenahrazuje doručení jeho ob
žalovanému. (Rozh. ze dne 6. dubna 1935, Zm II 81/35.) 

Při nezměněné totožnosti žalobního skutku má soud uznati obžalo
vaného vinným trestným činem, jaký v něm sám shledává, nemá jej však' 
zároveň zprostiti pro trestný čin v obžalobě jmenovaný. (Rozh. ze dne · 
29. srpna 1935, Zm I 204/35.) 

Říz e II í v e věc ech t i S k O v Ý c h. 
Tiskové dohlédací úřady nemají zákonné povinnosti potlačiti každý 

tiskopis, který svým obsahem zakládá skutkovou podstatu nějakého 
trestného činu, nýbrž zákon sám (§§ 48'(, 493 tl'. ř.) normuje pouze mož
nost jeho zabavení. (Rozh. ze dne 24. června 1935, Zm II 232/35.) 

T i S k O v Ý z á k O ll. 

Dokonaným rozšiřováním ve smyslu § 6 tisk. zákona a čl. IIL, č. 3 
zák. č. 142/68 ř. z., je též odbyt tiskopisů, tudíž i jejich chování na prodel 
oez ohledu na to, zda již došlo ku prodeji určitých výtisků čili nic, a je-, 
Jich vykládání na veřejných místech . . (Rozh . . ze 'dne 9; dubna 1935; 
Zm II 21/35.) 

Podle prvého odst. § 23 zák. o tisku je trestný každý, kdo sbírá' 
předplatitele nebo upisovatele, . nemaje k tomu písemného povolení, vy_o 
daného k tomu zvláště úřadem bezpečnosti. Způsob, jakým se sbírání 
děje, je lhostejný a zejména není omezen na ony způsoby, jak je vyžado
vala nedovolená kolportáž podle prvé, ustanovením § 19 (1), č. 1 zákona 
č. 126/33 Sb. z. a n., zrušené věty tohoto odstavce; Trestné je tudíž sbí-' 
rání předplatitelů nebo upisovate1ů i rozesíláním tištěných prospektů .. 
(Rozh. ze dne 26. dubna 1935, Zm I 1211/34.) . 

Ke skutkové podstatě přečinu podle § 24 zák. ó tisku není třeba, 
aby nově uveřejněný spis (obraz) byl zcela totožný se spisem (obrazem) 
dříve zabaveným; stačí, že je vědomě tiskem znovu uveřejněn obsah za
baveného spisu . (část původního obrazu) v takové formě, že je jí vy- . 
jádřen myšlenkový projev, obsažený v původním díle. '. 

Zhotovení povinných výtisků, jimiž se vědomě uveřejňuje zaba-' 
yenf spis, a předložení jich podle § 17 zák. o tisku bezpečnostnímu úřadu,. 
Je čI~nostÍ, vedOUCÍ ke skutečnému vykonání přečinu podle § 24 cit. zák: 
Byl-ll potom tiskopis zabaven, nelze tVl'diti, že k dokonáiní trestného činu 
nedošlo z vůle samého tiskaře-pachatele, nýbrž čin nebyl dokonán jen 
pro překážku odjinud v to přišlo·u. JRozh. ze dne . 25. dubna 1935 Zm II 
506/34.) , '. " . 
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Skutková povaha precmu podle první věty § 24 zák. o tisku ne
vyžaduje vědomí pachatelovo o zápovědi, nýbrž stačí ,kulposní nevědo
most pa,chatelova o ní. 

Nezjednal-li si pachatel - vydavatel knih - jistotu o tom, zda byl 
skutečně soudním nálezem zapovězen spis, jehož obsah je zřejmě způ
sobilý hrubě poruš~ti veřejnou mravopočestnost .a vzbuzuje tudiž pode
zření, že jeho rozšiřování bylo zapovězeno, a spis přes to rozšiřoval, od
povídá za to podle cit. místa zákona, byť i o zákazu nevěděl. (Rozh. ze 
dne 26. dubna 1935, Zm I 1211/34.) . 

S hlediska § 24 tisk. ·zák. ani skutečnost, že jsou na tiskopisu uve
dena jména nakladatele a, tiskaře, nezbavuje rozšiřo,va,tele povinnosti, 
aby se spolehlivým způsobem přesvědčil, zda je rozšiřování onoho tisko
pisu náležitě vyhlášeným so~dcovským nálezem zapovězeno či nikoli. 

'J de o ideální souběh přečinu nebo přestupku zanedbání povinné 
péče podle čl. III, Č. 3, 5 zák. Č. 142/1868 ř. z. (ve znění § 42 zák. na 
ochr. rep.) s přečinem podle § 24 tÍJSk. zák., rozšiřoval-li pachatel z ne
dbalosti tiskopis, zakládající svým obsahem skutkovou podstatu zločinu 
neb přečinu, proti zápovědi, nálezem soudcovským vyřknuté a náležitě 
vyhlášené. 
_ Přestupek nedovolené kolportáže podle § 1, odst. 1. a 3. zák. č. 126/ 
~3 Sb. z. ~ n. a spoluvina na něm nejsou trestnými činy náležejícími před 
f.l.oud. (Rozh. ze dne 19. června, 1935, Z,m II 347/35.) 

Nedbalost, jež se vyžaduje ke skutkové podstatě zanedbání povinné 
péče podle čl. III, Č. 3 zák. Č. 142/1868 ř. z., je dána již tenkrát, když 
pachatel rozšiřoval tiskopis, zakládající svým obsahem skutkovou pod
statu zločinu neb přečinu, ač tak z některého z důvodů v citovaném 
ustanovení zákona uvedených činiti nesměl. Na trestnosti rozšiřovatele 
nic 'nemění, že 'nevěděl o nále.žitě vyhlášené soudcovské zápovědi roz
šiřování tiskopisu, bylo-li mu čítati s možností, že zákaz byl vydán. 
(Rozh. ze dne 19. června 1935, Zrn. II 347/35.) 

Byla-li vinníkovi opomenutím celního a poštovního úřadu i po zá
kazu dopravy cizozemského tiskopisu dodáv,ána jednotlivá čísla již dříve 
předplaceného časopisu, neodpovídá sice vinník trestně za samu "do
pravu" tiskopisu, ale přestupuje zákaz jeho dovozu, jestliže úmyslně, ať 
sám či prostřednictvím svých lidí i. po zákazu čísla ta od poštovního 
doručujícího orgánu přijímá. 

I Pro trestnost vinníkovu s hlediska § 18 (3) zák. Č. 126/33 Sb. z. a ll. 

st~čí již překročení normy, aniž ho omlouvá neznalost zákazu - leč 
by tu byla absolutní nemožnost seznati jeho obsah - nebo neschop
nost pochopiti tendenci tiskopisu či jakýkoli zvláštní důvod jeho skutku. 
(Rozh. ze dne 26. dubna 1935, Zm I 152/35.) 

S hlediska § 13 zák. Č. 124/24 ve znění vyhl. Č. 145/33 Sb. z. a n. 
se nevyžaduje, aby osoba nakladatele byla ihned zjistitelna z údajů na 
tiskopisu předepsaných podle § 9 tisk. zák.; stačí, je-li nakladatel znám 
v době, kdy je soudu rozhodnouti o tom, zda se trestní zodpovědnost 
přesouvá na tiskaře. (Rozh. ze dne 301. května 1935, Zm I 536/35.) 

. Upuš: tění od o'bž,aloby. 
" Předpokladem pro' postup podle § 46, odst. p. tl'. r. Je, že přelíčení 
započalo vyvoláním věci (§ 239 tr. ř.). Zákon nevyžaduje, aby byla při 
vyvolání věci zachována nějaká zvláštní, obřadná forma. Z okolnosti, 
že věc byla vyv<?lána předsedou a nikoli zapisovatelem, nelze vyvozo
vati nezákonnost. 

N evyvratitelná práiVní domněnka § 46, odst. 3. tr. ř. na,stupuje, ne
přišel-li soukromý žalobc.e k hlavnímu přelíčení; při tom stačí, nebyl-li 
přítomen při započetí hlavního přelíčení. (Rozh. ze dne 20. května 1935, 
Zrn I 433/35.) ., , 
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u Š' k o z' e n í n a ťě 1 é. 
Pro objektivní skutkovou podstatu přestupku podle § 411 tl'. zák. 

je nerozhodné, zda tělesné poškození nastalo přímo úderem vinníkovým, 
či zda bylo přivoděno tím, že napadený po úderu upadl a pádem se zra
:p.il. (Rozh. ze dne 24. května 1935, Zrn II 156/35.) 

Ú čin n á 1 í t O S t. 
Podmínkou beztre,stnosti pro účinnou litost podle § 187 tl'. zák. je, 

a by cel á š k o d a z činu vzniklá byla pachatelem napravena dříve, 
nežli soud nebo jiná vrchnost zví o jeho provinění. 

Jde-li o více trestných činů, jest tuto podmínku posuzovati u kaž
débo z nich samostatně. (Rozh. ze dne 2. července 1935, Zrn I 650/35.) 

Úpadek. 
Ustanovení § 486, Č. 3 tr. zák. neobsahuje samostatné skutkové 

podstaty trestného činu, nýbrž ustanovuje pouze za předpokladu skut
kové podstaty zaviněného upadku podle Č. 1 neb 2 § 486 tl'. zák., za ja
kých podmínek jest užíti vyšší trestní sazby pod Č. 3 uveden.é. 

Obchodními knihami s hlediska § 486, Č. 3 tl'. zák. jsou míněny ob
chodní knihy v širším slova smyslu (Geschaftsbucher), nikoli obchodní 
k nihy podle IV. hlavy obch. zák. (Handelsbucher). (Rozh. ze dne 1. čer
vence 1935, Zrn II 111/~5.) 

Veřejné násilí. 
Jednání, aby byl zmařen ne pro dle n Ý úřední výkon, jest klásti 

na roveň jednání, aby zmařen byl úřední výkon vůbec. (Rozh. ze dne 
31. května 1935, Zrn I 631/35.) 

Pronásledoval-li lesní dozorčí orgán pachatele, kterého pozastavil 
na území, jež mu bylo svěřeno k dohledu, i za hranice tohoto území, po
žívají jeho úkony, předsevzaté na cizím území, plné ochra.ny podle § 81 
tl'. zák. (Rozh. ze dne 7. června 1935, Zrn I 1083/34.) 

Vy dí r ání. 
Skutková podstata zločinu podle § 98 a), ' b) tl'. zák. vyžaduje, aby, 

byl na nějaké osobě vymáhán pro tip I' á vn í nárok (na protiprávnosti 
prostředku nesejde); nejde tudíž o zločin podle cit. ustanovení, vymá
hal-li obžalovaný jako zmocněnec věřitelův násilím a vyhrůžkami na 
dlužníkovi zaplacení pravé a splatné pohledávky. (Rozh. ze dne 23. květ
na 1935, Zrn I 597/35.) 

Z ID a teč n Ol s t. 
Porušení 'velícího! předpisu § 265 tl'. ř. je zmatk'ein pocU~ §' 281, Č. 11 

tr. ř. (Srov. 1'. Č. 3117, 4117 sb. n. s;) 
Použití § 265 tl'. ř. není na překážku, že pro trestný čin, o němž byl 

proti obžalovanému již vydán trestní rozsudek, byl příslušný soud vojen
ský. (Rozh. ze dne 1. července 1935, Zrn I 436/35.) 

Zmatek podle § 281, Č. 11 tl'. ř., vyslovil-li s.oud jako' vedlejší trest 
přípustnost dodání odsouzeného do donucovací prac,ovny,' aniž zjistil 
vše ch n Y IPlředpoklady, uvedené v § 7, odst. 2. b) ' zákona, ze dne 
24. května 1885, Č. 89 ř. z., ve znění zákona Č. 102/29 Sb. z. a n.) za 
nichž jedině je dotčený výrok přípustný. 

Zjistil-li soud již v předchozím rozsudku, že jsou splněny zákonité 
předpoklady pro uložení uvedeného vedlejšího trestu, není ' nové vyslo
vení přípustnosti tohoto trestu, obsažené v pozdějším -rozsudku, který je 
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ohledně téhož odsouzeného ke zmíněnému dřívějšímu rozsudku v poměru 
§ 265 tl'. ř., zmatečné. (Rozh. ze dne 30. srpna 1935, Zm I 848/35.) 

Znalci. 
Předpis § 118 tl'. ř., že mají býti přibráni zpravidla dva znalci, není 

rázu velícího, jenž zavazuje soud i tehdy, když se strany shodnou na 
znalci jednom. 

Ve zrušovacím řízení nelze již vytýkati nesprávnost a neúplnost 
znaleckého posudku, zameškala-li to strana učiniti v řízení před soudem 
nalézacím. (Rozh. ze dne 23. května 1935, Zm I 332/35.) 

Z pro n e věr a. 
Výhra,da práva vlastnického je přípustna i při prodeji věcí k dal

šímu zcizení nebo ku zpracování a zcizení ve zpracované formě. 
Jest zkoumati, zda, směl kupující po vůli svěřitelově v takových 

případech zpracovati a zciziti věc až po zaplacení kupní ceny, či již před 
tím. 

Na místo dále, prodaného zboží nastoupí v posléze uvedených pří
padech pe'níze za zboží skutečně utržené, pokud nepřevýšují cenu kupní, 
aniž třeba výslovného ujednání v tomto smyslu. (Rozh. ze dne 12. dubna 
1935, Zm I 269/35.) , 

Zlaté věci, zůstavší po kremaci mrtvoly v jejím popelu, patří do 
pozůstalosti zpopelněných osob; zaměstnanec krematoria, který si je beze 
svolení oprávněn}-ch zástupců pozůstalosti ponechá, dopustí se krádeže 
(nikoli zpronevěry). (Rozh. ze dne 27. dubna 1935, Zm I 961/34.) 

Zastavil-li vinník předmět prodaný mu s výhradou vlastnictví dO' 
úplného zaplacení, vyhradil tím. třetí osobě disposiční práva, jichž sám 
neměl a jež náležejí pouze vlastníku, a jeho jednání tvoří materiální 
protiprávní syémoc, naplňující po stránce subjektivní skutkovou povahu 
§ 183 tl'. zák. (Rozh. ze dne 31. května 1935, Zm I 377/35.) , 

Úmysl věc svěřenou oprávněnému nikdy nevydati, nýbrž stav, jímž 
jest taková věc odňata z moci oprávněného, učiniti trvalým, se vyža
duje jen pro činnosti, jež spadají pod pojem "zadržení za sebou" po roz,": 
umu §§ 181, 183 tl'. z., nikoli však i v případech, v nichž přichází v úvahu 
"přivlastnění si" ve smyslu cit. §§. 

Skutečnost, že nemovité jmění pachatelovo stačí ke krytí zprone
věřených peněz, nevylučuje zpronevěru. 

, Zpronevěra je ' vyloučena jen tehdy, byl-li pachatel podle svých ma-
jetkových poměrů s to, aby peníze, které si přivlastnil, kdykoli nahradil, 
k 'náhradě byl též odhodlá;n. 'a tak svému závazku dostál. (Rozh. ze dne 
19. června ,1935, Zm I 1296/34.) 

Z , judikatury nejvyššího správního soudu. 
,(J?uben - doplňky, květen" červen 1935.) 

Církevní věci. 
Ustanovení § 13, odst. 1. vlád. na-ř. Č. 124/1928 Sb. o tom, že doba, 

ztrávená před nabytím československého státního občanství v činné 
veřejné duchovní správě, neza,počítává se do služební doby započitatelné 
podle §§ 11 a 12, je ve shodě se zákonem č. 122/1926 ,sb. (N ál z 8. června 
,1935, Č. 16.611.) 

Clo. 
Podmínky nároku na vrácení cla, ze zboží, vráceného do celní ciziny 

pro zpozorované vady, dlužno posuzovati podle oněch předpisů celního 
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prá,va., které byly v p,latnosti v den uskutečnění zpětného vývozu. (Nál. 
ze 4. května 1935, č. 15.635.) 

Otázku, zda osoba, jež byla pl'avoplatně uznána vinnou účastenstvím 
na protizákonném uvedení zboží do tuzemského obchodu bez za,pravení 
cla, je osobně povinna k zaplacení zkráceného, cla, dlužno řešit~ podle: 
zákonných předpisů platných v době, kdy dotyčný celní přelstupek byl 
spáchán. (Nál. z 13. května 19'35, Č. 15.849.) 

Ustanovení § 231, odst. 12. prov. na,ř. č. 168/1927 Sb. k celnímu zá-: 
konu neposkytuje straně právního nároku na to, aby byla vyzvána. 
k objalsnění neb dop1nění stížnosti.. (Nál z 26. června 1935, Č. 16.703.} 

Dávky za úřední úkony. 
Nárok na prominutí dávky za úřední úkon ve věcech správních 

podle § 6 zákona Č. 53/19'25 Sb. přísluší jen osobám fysickým. (Nál. 
z 10. května 1935, Č. 15.826.) 

D a, ně. 

Vykonávání lékařské praxe podle rámcové smlouvy se Svazem ne
mocenskýc.h pojišťoven nepodléhá podle § 47 odst. 1., Č. 2 zák. o přím. 
daních dani výdělko,vé. (Nál. ze 17. dubna 19'35, Č. 6686/33.) 

Ustanovení § 342, odst. 2. zák. o př. d. Č. 76/1.927 Sb. neposkytuje 
poplatníkolvi právního nároku, aby ministerst,vo financí učinilo k jehŮ' 
žádosti opa,tření k zamezení dvojího zdanění. (Nál. z 26. dubna 1935, 
Č . 15.1.03.) 

Opětující se úplaty, které plní dráha na základě smlouvy mlynáři 
za to, že jí k jejím účelům p:řenecha,l své oprávnění užívati vody z po
toka náležejícího, obci, pod I é haj í dani rentové podle § 172, odst. 2." 
Č . 6 zák. o př. d. (Nál. z 2. května 1.935, č. 15.391.) 

Da.ň z obra,tu, zaúčtovaná co skutečná platba mezi režijnim~ vydá
ními k tíži provozovacího výsledku poplatného podniku, jest -odčitatel-: 
nou položkou při z;vláštní da.ni výdělkové za určitý berní rok, kďyž se: 
týká rozhodného pil'O zdanění obchodního· období nebo sice s·e vztahuje: 
na předchozí obchodní roky, avšak povinnost k zaplacení této daně za, 
předešlé roky vznikla teprve v roce -pro zdanění rozhodném. (N ál. 
ze 4. května 19'35, č. 18.066/32.) - . 

Režijní polo~ka, zaúčtovaná co skutečná platba k tíži provozova,cího 
výsledku obchOodního roku pro zdanění rozhodného, je výdajov~)U po~ 
ložkou, odpočitatelnou p,ři zvláštní dani výdělkové, když se týká časově 
a hospodá.řsky tohoto rozhodného obchodního období, nebo se Isice po, 
uvedené stránce vztahuje na předchOozí obchodní roky, avšak povinnost 
k jejímu zaplacení vznikla teprve v roce pro zdanění rozhodném. (Nál .. 
ze 4. května 1935, č. 994·9/33.) 

Ustanovení § 36 vládního nařízení č . 144/1927 Sb., pokud jedná o' 
výši předpilsu zkrácené dávky z jízdného za osobní dopravu autobusy a 
o ukládání pOořádko·vých pokut pro přestupky norem upra,vujících tutÚ'· 
dávku, je kryto, ustanovením § 25, odst. 3. zákona· č. -116/1927 Sb. (N ál.. 
z 8. května 19>35, Č. 15.531.) 

Byla-li vydána výzva podle § 301 z. 00 př. d. na, subjekt, který není 
sám o sobě způsobilý právních č.inů, jest v pl'ípa-dě nevyhovění zodpo'
vědný zákonný zástupce, ale jen, byl-li sám v této vlastnosti osobně 
vyzván (§ 201 zák. o př. d. a odlSt. 7. prov. naJ-. k tomuto předpisR 
Č . 175/1927 Sb.) . (NáL z 11. května 1935, Č . 7209/34.) 

Berní správa není příslušná rozhodovati podle ' § 17 zák. o s. s. -Ů' 
odkla-du výkonu rozhodnutí odvol. komise daňové ve věci daně '1. příjmu ; 
(Nál. ze 14. května 1985, Č. 1.5.878.) 

Paušál podle vyhlášky mi.n. financí Č. 53/1.928 Sb. o paušalování 
daně z obratu u plochého skla vztahuje se jen na dodávku Douhého 
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~skla, nikoli na dodá,vky skla jako součásti stavební konstrukce. (Nál. 
:z 28. května 1935, č. 16.324.) 

Vložky O přiznání k důchodové dani jednotlivých společníkll 
veřejné obchodní Slpolečnosti stran příjmu ze samostatných podniků 
živností a zaměstná,ní nenahrazují přiznání veřejné obchodní spOlečnosti 
k všeobecné dani výdělkové. (N ál. z 28. května. 1935, Č. 16.325.) 
- Podmínkou odečítatelnosti mimořádného odpisu 20 % nákladu na 
přestavbu budov a obnovu inventáře prokaza.telně vyn'alo,ženého l podle 
§ 79, písm. t), odst. 3. je, že odp~s tento byl pro;veden v obchodních 
knihách poplatného podniku na příslušném ma,jetko,vém účtě a že je 
také obsažen v účetní uzávěrce podniku, která má býti podkladem pro 
stanovení základu daně. (Nál. z 31. května 1935, č. 16.12'8.) 

U společenstva" po,Žíva.jícího výhod § 75 zák. o' př. daních, nelze 
piředpiso;vati 4% daň výdělkovou a 4% likvidační přirážky podle § 82 
,odst. 2. téhož zákona v případě, kdy za trvání provozu společenstva. se 
převádí zvláštní reservní fond do všeobecného reservního fondu spole
čenstva. (Nál. z 5. června. 1935, Č. 19.000/32.) 

Při vypočítávání ,výnosnosti podniku podle § 83, odst. 8. zák. o př. 
d. za účelem piředpisu rentabilitní přirážky, nelze přenos ztráty z před
,chozího obchodního roku, jevící se na počátku .obchodního roku pro 
:zdanění rozhodného, vylučovati z ukládacího kapitálu. (N ál. z 5. června 
1935, č. 19.345/32.) 

Úpla.ta za činnost spisovatelskou podléhá dani z obratu jako úplata 
'za dodávku autorského práva. podle § 2, Č. 1 zák. č. 268/1923, resp. 
, č. 246/1926 a. 181/29, nikoli jako ÚpJata. za. výkon podle § 3 téhož zák. 
(Nál. z 5. červnal 1935, Č. 10.150.) 

Popla,tky za p o u ž í v -á n í obecních jatek - i když výše jich 
,podléhá schválení živnostenského úřadu - nemají povahu veřejno
právních dávek a patří proto zásadně do základu zvláštní daně výděl
Kové (Slovensko). • 

Městské jatky, za jichž používání se platí poplatky, které nemají 
povahu ,veřejnoprávních dá,vek, jsou podnikem podrobeným zásadně 
'zvláštní dani výdělkové (Slovensko). (Nál. z 5. června. 1935, Č. 14.564.) 

Obviněnému nepřísluší právní nárok ,na Z3Jstavení trestního, řízení 
dle' § 219 zák. o př. d. (Nál. ze 7. června 1935, Č. 16.671.) 

Námitky proti započtení určitých příjmů mezi služební požitky, 
podléhající dani z vyššího služného, dlužno vzhledem k ustanovení 
's 184, odst. 2. zák. o piř. daních uplatniti v řízení ohledně daně důcho 
.dkové. (Nál. z 21. června 1935" Č. 14.061.) 

Ustanovení § 19, odst. 2. zák. Č. 268/1923 Sb. neukládá úřa,du po
-;vinnost, aby vrátil straně podání, jež nemá náležitolstí přiznání, k od
stranění for m á I n í c h vad. (Nál. z 25. června 1935, Č. 16.813.) 

Podnikatelské prona,jímání zařízených místností v soukromých 
'lázeňJSkých domech jejich vlastníky podléhá dani z obra,tu podle zák. 
-č. 188/30 Sb. (Nál. z 27. června 1935, č. 16.983.) 

D O ID O V S k é P r á v o. 
Při zodpovědění .otázky, zda. osoba, domáhající se přijetí do do

movského svazku ohcel pobytu podle § 2 zákona. Č. 222/1896 ř. z., př~padla 
-na obtíž veřejnému z,a,opatření chudinskému, sluší hleděti k tomu, zda 
podporovaná osoba potřebovala. trvalé pomoci. (Nál. ze 6. května 1935, 
Č. 15.356.;) -

E I e k t r i S a c e. 
Námitkou, že ke zřízení elektrick~ho vedení všeužitečného podniku 

,elektrického není z důvodů technických neb hospodářských třeba pozemku, 
přes nějž je vedení to projektováno, může se majitel pozemku tóho brá
-niti jen proti zřízení služebnosti podle § 12 elektr. zák. č. ' 438/19 Sb., 
-n~koli však také proti zřízení pouhého práva užívacího podle §§ 8 a !) 
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tohoto zákona; nemůže proto .majitel pozemku v př'ípadě posléze uvede
ném navrhovati řešení alternativní. 

Proti zřízení užívacích práv podle §§ 8 a 9 elektr. zák. Č. 438!19 Sb. 
je možno namítati, že jejich zřizením nebo výkonem bude vlastníku zne
mo,žněno- na po-zemku, právy těmi stiženém, hospodařiti D.ebo jím na
kládati. (Nál. z 26. června 1935, Č. 17.036.) 

H O II e bll í P r á v o. 
"Prodáváním zvěře" ve smyslu § 34 čes. hon. zák. rozumí se nejen 

.akt prodeje samotný, nýbrž i "přivádění zvěře do prodeje", t. j. každá 
činnost, která směřuje k tomu, aby se prodej bezprostředně uskutečnil. 
(NáJ. ze 17. dubna 1935, Č. 14.583.) 

o b e c, II í věc i. 
Jen tenkráte, oznámil-li starosta podle § 6ú čes. ob. zř. politickému 

úřadu, že prostředky obce k odvrácení hrozícího nebezpečí nestačí, je 
obec, která o rozsahu hrozícího nebezpečí věděla, zproštěna povinnosti 
k náhradě škody, jež by někomu vzešla z toho, že obec nebyla s to tuto 
.škodu odvrátiti (§ 37 čes. ob. zř.). ' 

I když okresní úřad politický v případě hrozícího nebezpečí pře
vzal řízení místní policie v obci, jsou všichni policejní orgánové obce 
p ovinni jej , ve výkonu této policie ,podporovati, . a opomenuti ,této po
vinnosti může býti důvodem pro nárok na náhradu škody vůči obci podle 
§ 37 čes. ob. zř. 

Ušlý zisk nespadá pod pojem škody podle § 37 čes. ob. zř. 
Politický úřad, maje rozhodnouti o povinnosti obce ' k náhradě 

škody podle § 3,7 čes. ob. zř., jest příslušný rozhodnouti si otázku, zda 
uplatňŮlvaná újma má povahu škody ve smyslu cit. zákonného ustano
vení. 
, N áhr~dou škody podle § 37 čes. ob. zř. není povinna obec jen za 

opomenutí svých volených representantů, nýbrž i všelikých orgánů po
mocných. 

Nárok na náhradu škody podle § 37 čes. ob. zř. přísluší i tehdy, 
když veřejné násilí, při němž byla škoda způsobena, nebylo spácháno 
při srocení. (Nál. ze 17. dubna 19<35, Č. 14.811.) 

Usnesení obce, svěřiti zastoupení obce ve sporu členů obecního 
'Zastupitelstva a vyžádati si pro toto opatření dispens podle § 5, odst. 3. 
poslední věty ob. ofin. novely č. 76/1919 Sb., není poplatník (volič) legiti
mován bráti v odpor z důvodu, že není tu výjimečného případu, jaký cit. 
předpis má na mysli. (N ál. z 25. dubna 1935, č. 15.100.) 

Evidenční poplatek za používání veřejného statku stožá.ry a sloupy 
částkou 50 Kč podle vzorcových pravidel vl. nař. Č. 15/1928 Sb. (§ 1, -l, 
c. 6 a) neplatí se za každý stožár, sloup zvláště, nýbrž za všechny , sto
ž.áry, sloupy dohromady. (N ál. z 2. května 19-35, Č. 15.063.) 

Rozhodovati o ručení obce za škodu, která byla při správě sirotčího 
majetku způsobena třetím osobám zaviněním orgánů obce, náleží na 
Slovensku a v Podkarpatské Rusi do kompetence řádných soudů. (N ál. 
'Ze 4. května 19035, č. 11.203.) 

Také spojení obcí ke společnému ústavu může se . stá.ti jen podle 
§ 93 nebo § 94 čes. ob. zřízení; § 95 upravuje pouze zřizování orgánů ke 
správě takového společného ústavu. (Nál. z 9. května 1935, č. 15.651.) 

Pod pojem "výhody" ve smyslu § 16, odst. 2. dávkových pravidel 
(příl. III. k vlád. na,řízení č. 143/1922 Sb.) nelze zahrnouti případy pře
vodů, jež podle § 4, odst. 1. týchž pravidel nejsou podrobeny dávce 
z přírůstku hodnoty. (Nál. z 11. května 1935, č. 15.602.) 
. Nabude-li manželka nemovitosti svého m.anžela v dobrovolné dražbě, 
nejde o úpla,tný převod mezi manžely, jenž by ve smyslu § 4, č. 3 dávko 

I 
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právidel (vlád. nař. č. 143/1922 Sb.) dávce z přírůstku hodnoty TJepod
léhal. (N ál. ze 16. května 19'35, č. 14.700.) 

Prekluse nastalá co do ocenění hodnoty tím, že strana se nevy
jádřila o hodnotě úřadem jí sdělené (§ 17, odst. 3. dávko prav.), neza
sahuje námitku právní, že úřad nebyl oprávněn stanoviti nabývací hod
notu částkou nižší nežli byla částka, vzatá při posledním rozhodném pře
vodu jako hodnota zcizovací. (Nál. ze 16. května 19'35, č. 14.702.) 

Poplatek za užívání obecního zařízení (§ 28 zák. č. 329/1921 Sb. 
- na př . . vodné -) nelze iVybírati, dokud zařízení to (na př. vodovod) 
není zřízeno, a veřejnému užívání ·odevzdáno. (N ál. ze 16. května 1935 . 
č. 15.898.) . " 

5% přirážku, k přejímací ceně podle § 1 f), odst. E. zák. č. 166/1921 
Sb. nelze ve smyslu odst. 2. § 5 dávko řádu č. 545/1919 Sb. připočítálvati 
ke zcizovací ceně. (N ál. z 23. května 1985, č. 14.628.) 

Úřad nemůže uznati stranu za prekludoyanou pro nepodání přiznání 
k dávce z pl1růstku hodnoty nemovitostí jedině proto, že nepodala při
znání na úředním formuláři. Stačí, podala-li strana přiznání podle vzorce 
k tomu účelu vvdaného (§ 16, odst. 1. dávko pravidel). (Nál. z 27. května, 
1935, č. 15.258.)' 

Při převodu pozemků na· drobné pachtýře, podle zák. č. 318/1919 Sb .. 
jest za obecnou hodnotu pozemku v . době zcizení pokládati obecnou cenu, 
kterou měl po,zemek v r. 1913 (§ 8 cit. zák.) (Nál. z 31. května 1935, 
č. ' 19.693/33;) . . 

Všeobec.né vodné jest obec oprávněna požadovati od majitele reality 
jenom 'tehdy, jestliže mu · poskytuje efektivně možnost bráti vodu z obec
ního vodovodu, buďsi tím, že po,loživši obecní potrubí v ulici, kde realita 
leží, dává mu na vůli, aby soukromou přípojkou svou realitu k obecnímu 
vodovodu připojil, nebo aspoň tím, že zřídí všeobecně přístupný veřejný 
výtok (stojan, kašnu) v tako:vé vzdál~no'sti, že lze ještě podle místních 
poměrů slušným způs.obem obyvatelům realit,y imputovati, aby k němu ' 
pro vodu chodili. (N ál. z 31. května. 1935, č. 12.761.) 

Dá.vku z · přírůstku hodnoty nemovitostí lze· k nabývací ceně při~ 
počísti podle § 5, odst~ 2. d.ávk. prav. jen tehdy, je-li prokázáno, že se 
nabyvatel k jejímu zaplacení zciziteli z podnětu převodu zavázal. (Nál. 
z.n: června 193p, č. 16.670.) · '. 

Pa,ragraf 5, odst. 3. no-y. č. 7.6/1919 Sb. zakazuje členům obecního
zastupitelstva a obecních komisí i ne pří m o u úča.st na dodávkách a 
pracích zadávaných obcí v ten způsob, že. je převezmou k provedení od 
osoby, které je obec přímo svěřila .. (Nál. z 6. června 1935, č. 16.470.) 

Náhrada skutečných výloh za odvoz popela a smetí podle ~ 5, odst. 
2. pravidel o vybírání ppplatku za od.voz 'popela a smetí v Bratislavě 
(shodu)Tch s pravidly vzorcovými) není poplatkem ve smyslu § 1 cit. pra
vidd. (N ál. z 27. června 1935, č. 16.590.) 

Dávce ze spotřeby elektrické energie k účelům osvětlovacím podle' 
§ 1 vzorcových pravidel (vl. nař. č. 15/1928 Sb.). podléhá i spotřeba mo
toriekého proudu, kte·rý a pokud si jej kons~ment sám teprve k účelům 
osvětluvadIll přeměnil. (Nál. z 27. června 1935, č. 17.022.) . 

o k r e sní v ě c'i. 
Okolnost, že zemský president nepoužil práva zrušiti podle § 97, 

odst. 2. org. zákona usneseni. okresního výboru, nebrání · tomu, aby bylO' 
projednáno od':olání z usnesení toho ' včas podané. (Nál. ·ze .7. května 
.l935, '- č. 15.1)8~.) . . 

Poj i š t ě n í II e ID Ol c' e II S k é Ci II v.' a, 1 i. d II í . a s· tar o b n í) r 

: '., Ustanovení § 250, odtst. 1. zák. '.č~ 221/1.924 Sb., vyža,dující k dobro
'Volnému pokračování v pojištění, aby :pojištěnec byl aspoň tři měsíce 
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povinně pojištěn, neznamena, ze by toto povinné pojištění musilo býti 
souvislé. (Nál. z 27. dubna 1935, Č. 5535/33.) 

Instančníml1- přezkoumání platebního výměru nebrání skutečnost, že 
pojišťovna nevydala zvláštního výměru podle § 189, odst. 2. zák. č. 221/ 
1924 Sb. ve znění zákona č. 184/1928 Sb. ' (Nál. z 29. dubna 1935, 
Č. 14.443/33.) 

Tichý společník podle obchodníhó zákona č. 1/1863 ř. z. ne,ní spolu
podnikat.elem podle § 8 zákona č .. 221/1924 Sb. (Nál. z 30. dubna 1935, 
Č . 15.404.) 

Zaměstnavateli nelze po dobu, po kterou práce byly přerušeny, uklá
dati placení pojistného jen proto, že přerušení práce oznámil na formu
lál~ odhlášky. (N ál. ze 7. května 1935, č. 15.730.) 

Nemocenská pojišťovna může uplatniti nárok z titulu ručení podle 
§ 171 zák. Č. 221/24 Sb. teprve, když se domáhala bezúspěšně placení na 
původním dlužníku. (Nál.· z 15. května 1935, č. ;· 1.0.788/33.) 

Dětmi, spolupracujícími v podniku (hospodářství) rodičů podle § 2, 
-ódst. 1. zákona o sociálním pojištění č. 221/1924 Sb. ve znění zákona 
'č; 184/1928 Sb., jest rozuměti i děti zletilé. . . 

Ustanovením tím nebyl změněn právní stav, jaký tu byl již za plat
nosti zák. č. 221/1924 Sb. (Nál. z 21. května 1935, č. 15.815.) 

. - Připadne-li poslední den lhůty k přihlášc,e nebo odhlášce podle § 17 
zák. č. 221/24 Sb. ve znění zák. Č. 184/'28 Sb. na- neděli, státně UZnan}
-svátek, neb památný den republiky Oeskoslovenské, neprodlužuje se tím 
lhůta o příští všední den. (Nál. z 25. května 1935, Č. 16.279.) 

Za platnost.i § 195 zákona o sociálním pojištění Č. 221/1924 Sb. jest 
legitimaci okresní nemocenské pojišťovny ke stížnosti k nejvyššímu 
-s'právnímu soudu proti povolení restituce inintegrum na Slovensku a 
Podkarpatské Rusi posuzovati podle § 457 zák. čl. 1/1911. (Nál: z 28. 
května 1935, Č. 17.648/34.) . 

Bydlení ve společné domácnosti ve, smyslu § 170, odst. 2., ,zák. 
č ; 221/1924 Sb. nevyžaduje, aby kromě bydlení byly ye 'společné domác
nosti ukojovány i jinaké potřeby. (Nál. z 28. května 1935, č. 15.538.) 

Vydala-li . pojišťovna proti zaměstnavateli platební výměr stran 
určitého zaměstnance a na určité příspěvkové období, působí právní moc 
tohoto výměru- i vůči pojišťovně a může tato, nejde-li o zvláštní případy 
v zákoně o soc. pojištění výslovně uvedené, nebo podle všeobecných 
předpisů přípustné, vydati dodatečný platební výměr za téhož zaměst
nance a totéž období jen za předpokladů obnovy řízení. (Nál. z 25. červ-
na 1935, č. 12'.924.) . 

Ženy zaměstnané úklidem, vařením a podobnými pracemi pro ošetřo
vance v nemocnici, nejsou pomocnicemi v domácnosti podle § 12, odst. 
6. zák. č. 221/2'4 Sb. ve znění zák. č. 184/28 Sb: (N ál. z' 28. června, 1935, 
Č. 17.064.) 

'Pojiš, tění pensijní. 
Také divadlo, nesledující účel výdělečný, jest podnikem ve smyslů 

.§ 69, odst. 1., bodu 2. zákona, č. 26/1929 Sb. , ' , 
M'a.jitelem podniku rozumí cLt.§ 69, odst~ 1., bod 2. zák. č .. 26/1929 

Sb. podnikatele, tedy osobu, na jejíž vrub se provozQvání podniku děje~ 
Obec, jež zadala bezplatně městskou divadelní budovu s příslušen

stvím divadelnímu řediteli, jenž divadlo provozuje na vlastní vrub, není 
majitelem podniku, ručícím za pojistné podle cit. § 69, odst. 1., bodu 2. 
zák. č. 26/1929 Sb. (Nál. z 24. dubna 1935, č. 6011.) - ,. 

Oasové omeiení kinematografické licence nezbavuje kinematogra
fick~T podnik povahy stálého zábavního podniku podle § lr odst. 1., Č. 3 
pensijního zákona Č. 26/1929 Sb. ' . 
. Práce kinooperatéra n'ejsou pracemi podobnými pracím uvedeným 
příkladmo ,v cit. zákonném ustanovení a vyňatým z pojistné povinnosti. 
(Nál. z 15. června 1935, Č. 16.855.) 
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Výluka, z pojis,tné povinnos"ti penSijní podle § 2, bodu 4. zák. č. 26{ 
1929 Sb. není povahy absolutní a týká se jen činnosti zaměstnanců státu 
atd., vykonávané u zaměstnavatelů tam uvedených. (Nál. z 16. června 
1935, č. 16.854.) 

Poj i š ťě n í Ú r a z o v é. 
Výstava aeroplánů, pořádaná aeroklubem, není skladištěm po živ

nostensku provozovaným podle čl. 1., bodu 5. zákona č. 168/1894 ř. z~ 
(Nál. z 18. června 1935, č. 16.948.) 
. . Povinnost, p.ojistiti proti úrazu osoby, zaměstnané při hospodář
ském st:~oji podle § 5, odst. 1. zák. čl. VIII: 1912, postihuje majitele 
stroje pouze tehdy, když pracuje se strojem ve vlastním hospodářství, či 
pracuje jako podnikatel v hospodářství cizím. (Nál. z ' 22. června 1935 
č. 16.974.) , 

Policejní věci. 
Právo promíjeti neb zmirňovati tresty, uložené prG\jvopla,tně policej

ními trestními soudy (§ 117, bod 2. zák. čl. V: 1878, a § 12 zák. čl. XL; 
1879), přísluŠí ·v zemi Slovenské a Podkarpatoruské vládě (§ 70 úst. lis
tiny). (Nál. z 14. května 1935, č. 15.359.) 

. Ustanovení 1. odstavce čláilku IV. vlád. nařízení č. 107/1932 Sb., 
podle něhož nařízení zemského úřadu v Praze z 10. září 1930, Č. 433.987} 
23-6040, o používání nákladních automobilů k dopl;avě osob, bylo zru
šeno a nahrazeno příslušnými; ustanoveními uvedeného vlád. nařízení, 
nevybočuje z mezí zmocnění daného vládě v § 3 zákona č. 1'24/1931 Sb. 

Článek 3. zákona č. 125/1927 Sb. zmócňuje politické úřady, aby za 
účely uvedenými v článku 2., odst. 1. tohoto zákona příkazy nebo zá
kazy zasahovaly i do sféry zásadní dovolenosti, tedy i do sféry soukro
moprávní, je-li to nutné v zájmu veřejném. (N ál. z 20. května 1935, 
č. 15.754.) 

Ústanovení 3. ódst. § 1 vlád. nařízení, č. 8/1928 Sb., podle něhoŽ 
trestní řízení správní je vyňato z úpravy správního řízení, provedené 
tímto vlád. nařízením, je ve shodě s .ustanoveními čl. 10. zákona č. 1251 
1927 Sb... ... 
_ . Vyměření náhradního trestu vězení pro případ nedobytnosti ulo
ženého trestu na penězích podle článku 3. zákona č. 125/1927 Sb., je 
v mezích stanovené tu maximální sazby ponecháno . úvaze úřa,du. (Nál. 
ze 14. června 1935, Č. 16.448.) 

Popl~tky.. 

Ustano-vení § 4 zák. č. 31/1878 ř. zák., vyžaduje k přerušení pro-
mlčení, aby strana ze sdělení, které dostala, mohla seznati, že úkon, který 
úřad předsevzal, má sloužiti k vyměření poplatku . . 

Předpokladem úlev zák. č. 161/23 (ve znění zák. č. 163/24) o poplat
kových úlevách při fusích - je, aby společníci subjektu zaniklého dostali 
akcie (podíly) subjektu přejímajícího. (Nál. z 23. dubna 1935, č. 15.067.) 

Vyměřo1va,ti dědické· a da:l:ovací poplatky upravené předpis,y platnými 
pře d účinností zák. čl. XI: 1918 náleží za účinnosti zákona Č. 337/1921 
Sb. na Podkarpatské Rusi do kompetence finančních ředitelství, nikoliv 
berních úřadů. (Nál. z 27. dubna 1935, Č. , 19.600/32.) 

. Byla-li písemnost, o níž jedná § 245 uher. c. ř. s. (z.ák. čl. I: 1911) 
předložena V: řízení odvolacím, nelze tuto· písemnost podrobiti poplatkům 
jiným než poplatkům podle § 7 zák. čl. XLIII: 1914, i když ona písem
nost obsahuje okolnosti, jež možno uvésti též v přípravném spise. (NáL 
z 9. května 1935, Č. 15.713.) 

. Soudním smírem' jVé smyslu § 20 zák. čl. XLIII: 1914 ne ní pouze 
smír uza,vřený ve s pl o r n é m soudním řízení. (N ál. z 18. května 1935-, 
Č. 16.046.) , . 



399' 

Účely dQbrQčinnými ve smyslu § 107, bQdu 6. zák. čl. XI : 1918 prO' 
QsvQbQzení mQvitéhQ jmění nadací Qd PQplatkQvéhQ ekvivalentu, rQzumí 
se jen takQvé účely, jimiž se má čeliti bídě a nQuzi lidí. (Nál. z 20. května 
1935, Č. 16.086.) 

PrO' pQdmínečné olsvQbQzení QbchQdní kQresPQndence Qd PQplatku 
PQdk uh. saz. PQl. 59, bQdu 4., Qdst. 1. není zapQtřebí, aby právní jednání 
Qbsažené v kQresPQndenci QbchQdníkQvě, resp. živnQstníkQvě bylO' samO' 
předmětem jehO' QbchQdní, resp. živnQstenské činnQsti, nýbrž stačí, jest
liže se na předmět prQvQzu vztahuje t., j. je s ním v příčinné SQuvislQstL 
(Nál. z 25. května 1935, č. 13.430.;) 

PQvinnQst platiti PQplatek PQdle § 7 zák. čl. XXV /1875 (saz. PQL 
41/13 _bQdu .IV. 3. 4. PQPl. pravidel) nezávisí na tQm, zda bylO' či nebylO'· 
třeba úředníhO' PQvQlení ku PQřádání zába,vy, představení, prQdukce nebO' 
jiné PQdívané. (Nál. z 28. května 1935, Č. 11.803.) _ 

OsvobQzení Qd! vkbdnéhQ PQdle § 6, písm. e) zák. č.~ 210/19'19 Sb. Se' 
týká jen vkladu zástavníhO'· práva na základě dlužníhO' úpisu a nikQli také, 
vkladu zástavníhO' práva na základě listiny jinéhO' druhu (listiny zabez
pečující úvěr). (Nál. z 11. června, 1935, Č. 14.974.) 

UstanQvení § 42 z.ák. čl. XI: 1918 O' zjišťQ,vání hQdnQty nemQvitQstí 
nelze PQužíti, jde-li 0 vyměření PQplatku z převQdu nemQvitQstí, uskuteč
něnéhO' trhQvQu smlQuvQu (§ 57 cit. zák.) neb dražbQu (§ 62 cit. zák.)r 
(Nál. z 22. června 1935, Č. 19.325/34.) 

Písemná smlQuva O' prQdeji dříví na zabraném velkém majetku PQ~ 
zemkQvém, která nebyla PQdle -§ 4 zák. Č. 118/20 Sb. dO' 14 dnů řádně 
státnímu PQzemkQvému úřa,du hlášena, nestává se platnQu (§ 1 A, Č. 3' 
PQPl. z.) tím, že státní PQzemkQvý úřad prQdej ten neprQhlásil za ne
platný. (Nál. z 25. června 1935, Č. 17.001.) 

Po š ta. 
FQnd prO' za,Qpatření zaměstnanců velkQstatků při býv. státním PQ

zemkQvém úřadě v Praze není státním úřadem podle čl. II. Č. 1 zák. 
č. 108/1865 ř. z. O' QsvQbQzení Qd PQštQvnéhQ. (Nál. ze 17. května 1935,. 
Č. 15.534.) 

NárQky pQ,štmistrů ze služebníhO' PQměru prQti státu PQdle § 44 min. 
nař. : 118/1910 ř. z. JSQU PQvahy veřejnQprávní. (Nál. ze dne 24. května; 
1935, č. 13.989/1933.) 

P r a e o v n í p r á v O. 

Zll! "zamělstnání" ve smyslu zákQna čís. 39/192B Sb. O' Qchraně dQmá
cíhQ trhu práce nelze PQkládat jen "zaměstnání", PQdléhající. ustanQvením 
živnQstenskéhQ řádu, zákQna O' QbchQdních PQmQcnících nebO' čeledníhO" 
řádu. (Nál. z 15. dubna 1935, č. 8491/34.y 

Jestliže před rQzhQdnutím vQlebníhQ ,výbQru O' připuštění předložené
kandidátní listiny prO' VQlbu závQdníhQ výbQru PQdle nař. o č. 2/1922 Sb. 
QdvQlají jednQtliví VQliči své PQdpisy a kandidátní listina nevykazuje' 
v důsledku tQ-hQ předepsaný PQčet- PQdepsaných VQličů, nemůže vQlební 
výbQr prO' tutO' vadu kandidátní listinu hned nepřipustiti, nýbrž je PQvi~ 
nen dříve VTátiti jil PQdle §- 10, Qdst. 2. nař. Č. 2/1922 Sb. k Q·pra,vě fQr-
máJní vady. - - - . -

Z PQčtu Qprávněných VQličů, jimiž musí býti ve smyslu Qdst. 2. § 9i 

nař .. Č. 2/1922 Sb. O' VQlbě závQdních výbQrů pQdepsána kan:didátní listina; 
nelze vylučQva,ti na,vrhQvané kandidáty. (Ná1. z 8. k,větna 1935, C. 15.656.) 

Za výdělečnQu či.nnQst sluší s hlediska zák. Č. 3,9/1928 Sb. O' Qchraně 
dQmácíhQ trhu práce PQkládati každQu činnQst, která je vykQnávána za 
účelem ukQjení nezby tných PQtřeb _živQtních. (Nál. ze 16. května -1935, 
Č. 16.439/34.) 

Námitky prQti VQlbě závQdníhQ výbQru nelze QdmítnQuti jakO' 6PQŽ~ 
děné jedině z tQhQ dŮVQdu, že nebylO' zárQveň učiněnO', O' nich Qznámen[ 



400 

předsedovi volebního výboru podle 3. odst. § 25 vlád. naf. č. ·2/1922 Sb 
(Nál. z 19. června 1935, Č. 16.878.)' . 

ÚčaJSt zástupců zaměstnanců na sdělání podrobných pravidel podle 
2. odst. čl. L zák. Č. 54/1932 Sb. nelze. uznati za případ potřeby k nahlí
žení do mzdových a ,pla,to1vých listin závodním výborem podle ~ 3 lit. b) 
zákona o závodních výborech. 

Účast na správě pensijních fondů a jiných zařízení, určených pro 
:podporu zaměstnanců po rozumu čl. L. zák. Č. 54/1932: Sb., nepříšluší 
'ex lege závodnímu výboru podle § 3, lit. h) zák. o závodních výhorech, 
Č. 330/1921 Sb., nýbrž oněm zástupcům zaměstnanců, kteří jsou k tomu 
povoláni organisačním řádem, sdělaným podle odst. 2., čl. L. zák. Č. 54! 
193·2 Sb. (N ál. z 19. června 1935, Č. 16.929.) 

Rozhodnutí o přiznání odkladného účinku stížnosti podané k nej
vyššímu správnímu soudu proti nálezu, který vydal senát rozhodč-í ko
mise podle zák. o závodních výborech (§ 17 zák. o s. s.), nepřísluší před
sedovi senátu, nýbrž rozhodčí komisi ve složení podle § 26 zák. o záv. 
výborech. (Nál. z 19. června 1935, Č. 16.930.) 

S t a, veb II í P r á v o. 
Založí-li ministerstvo veř. pracj, potvrzujíc přehledný a zastavovací 

plán podle zákona Č. 88/1920 Sb. o státní reg. komisi pro Prahu s okolím, 
'své rozhodnutí na skutečnostech, jež straně z řízení podle § 10 zákona 
nebyly známé, nemůže tak učiniti na, újmu možné obrany, která straně 
podle § lO - zákonapřísluší. (Nál. z 10. dubna 1935, Č. 14.406.) 

Při usnášení obecních org:ánů o regulační úpravě podle předpisů 
stavebního statutu pro město Bratislavu z 1'. 1872, resp. dodatku k němu 
z 1'. 1881 nepřicházejí v úvahu přédpisy §§ 8 až 14 zákona Č. 329/1921 Sb. 
o obecních vydáních. 

Na komunikace, jež jsou předmětem regulační úpravy podle před
pisů stavebního statutu pro město Bratislavu z r. 1872, resp. dodatku 
k němu z 1'. 1881, ·nevztahuje se ustanovení zák. čl. I z r. 1890 o veřej-
ných cestách a mýtech. (N ál. z 26. dubna 19'35, Č. 15.181.) . 

Za přestoupení §§ 20, 40, 42; a 50 čes. stav. řádu může podle § 127 
téhož zákona býti potrestán i ten, kdo stavbu provádí, třebas, nebyl 
'stavebníkem. 

Předpis § 4 min. nař. Č. 61/1855 ř. z. o, promlčení trestně-pol~cejních 
přestupků se vztahuje také na přestupky podle stavebního řádu pro 
'Čechy-venkov (č. 5/1889 .zem. zák. čes.). (Nál. z 26. dubna 1935, Č. 15.211.) 

.Nedostatek .podpisu souseda na protokole o stavební komisi, konané 
podle § 30 stavebního řádu pro Čechy (zák. Č. 400/1886 zem. zák. čes.) 
neopravňuje sám o sobě stavební úřad k úsudku, že soused námitky, do 
protokolu zapsané, při komisi nevznesl. (Nál. z 10. května 1935, Č. 15.65!).) 
. V přehledném a zastavovacím plánu podle zákona Č. 88/1920 Sb. 
může býti obsažen také zákaz ' zřizovati suterénní byty, je-li tento zákaz 
()důvodněn ohledem na všeobecné místní poměry v regulovaném územÍ. 
(Nál. z 29. května 1935, Č. 16.354..) . . . 

K . potřebám komunikačním, k nimž ni!lli býti v rámci hospodářských 
zájmů podle § 1 zák. Č. 88/20 Sb. přihlíženo, náležejí i letiště. 

Státní regulační komise pro Prahu a okolí může pro účely letecké 
dopravy .prohlásiti přehleg.ným plánem regulačním. a zastavovacím za 
nezastavitelné nejen pozemky určené pro přistáváni a vzlétáni letadel, 
n}"brž ·Z důvodu bezpečnosti letecké dopravy i pozemky na blízku nich 
ležícÍ, (N ál. z 5. června 1935, č. 15.389.) 

- Školství. 
Učiteli - správci jednotřídní obecné školy národní - přísluší nárok 

na správClovský přídavek ve smyslu- § 15-, ůdst. 1. ·zák. Č. 104/1926 Sb. 
ve výši 750 Kč. (N ál. z 11. dubna 1935, Č. 14.576.) . 
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"Rozhodnutím neb opatřenim" ve smyslu § 2 zák. o s. s. není vý
rok, obsažený v rozhodnutí o převodu učitele do požitků podle zákona 
č. 104/26 Sb., že učitel, vyhoví-li zákonným podmínkám, nabude nároku 
na zvýšení služného od určitého dne. (Nál. z 11. června 19,35, Č. 16.311/31.) 

Předpis odst. 6. § 30 učitelského zákona postihuje všechny nároky 
na služební příjmy bez rozdílu, kdy vznikly a kdy byly uplatněny. (Nál. 
ze 13. června 19B5, č. 16.80r7.) 

V řízeni o rozdělení společné sprá-vy školy občanské a školy obecné 
nemá ředitel, jenž spravoval obě školy, postavení procesní strany, ze
jména ani z titulu nároku na vyšší ředitelský přídavek podle § 15 zák. 
č. 104/1926 Sb. za správu obou škol. (Nál. ze 13. června 1935, č. 16.722'.) 

Pouhá skutečnost, že jde o člena církevního řádu, nemůže s hlediska 
§ 21, odst. 2. zák. čl. XXVII: 1907 býti sama o sobě zákonným důvodem 
k odepření souhlasu s volbou učitele na škole cirkevní. (N ál. z 28. června 
19B5, Č. 16.357.) 

Šlechtictví. 
Nedopouští se přestupku podle bodu 1. ~ 6 zák. Č. 243/1920 Sb. ten, 

kdo - byť úmyslně a veřejně - označuje zrušeným šlechtickým titulem 
osobu třetí. (N ál. z 29. dubna 1935, Č. 13.976.) 

Váleční poškozenci. 
Pro počátek lhůty k uplatnění samostatného nároku vdovy na dů

chod předků podle § 25 zák. Č. 142/20 Sb. ve znění zák. Č. 39/1922 Sb., 
není sama o sobě rozhodna doba úmrtí jejího manžela, jemuž důchod ten 
byl dříve přiznán. (Nál. z 16. dubna 1935, Č. 14.799.) 

Zastaviti důchod válečného poškozence podle , § 31, lit. c) zák. 
Č. 142/1920 Sb. může úřad i při přechodném pobytu válečného poškozence 
v cizině. (Nál. z 23. dubna 1935, Č. 11.430/33.) 

Osoba, jež byla uznána invalidou se sníženou způsobilostí k výdělku 
pod 20%, nemůže po uplynutí desetileté lhůty od doručení výměru o 
uznání invalidity žádati o prohlídku z důvodu zhoršení zdravotního 
stavu (§ 29, odst. 3. zák. Č. 142/20 Sb.). (Nál. z 21. května 1935, č.16.114.) 

Ustanovení prováděcího vládního nařízení Č. 363/1922 Sb. k § 2 a), 
odst. 1. k zákonu o požitcích válečných poškozenců, pokud stanoví, že 
příjmem ve smyslu zákona se rozumí příjem, tvořící základ pro ukládání 
daně z příjmu, je ve shodě se zákonem. (Nál. z 11. června 1935, č.15.638.) 

V O 'd n í p r á, v o. 
Vodoprávní úřad je příslušný . rozhodovati o nároku · obce na ochra

nu nezbytně nutného množství vody k hašení a zásobování obyvatelstva 
i tenkráte, vychází-li ohrožení z nakládání s vodou spodní. 

Obci přísluší nárok na ochranu nezbyně nutného množství vody 
k hašení a zásobování obyvatelstva i oproti jakémukoliv naklád;iní s vo
dou spodní. (Nál. z 24. dubna 1935, Č. 15.210.) 

Proti výroku vodoprávního úřa,du o výši odškodného podle § ' 61 
zák. čl. XXIII: 1885 (uh. vodní zákon) je 'stížnost k nejvyššímu správnímu 
soudu nepřípustná (~ 26 zák. čl. XVIII: 1913 a § 3, lit. a) zák. o s. s.). 
(Nál. z 22. května 1935, Č. 15.990.) 

Vojenské věc, i. 

Uložiti vlastníku soukromé cesty povinnost, aby ji dal PI" veřej
nou komunikaci k disposici jako náhradní cestu za veřejnou cesLl, Která 
v důsledku provozu vojenské střelnice byla uzavřena, může podle § 12 
zák. čl. XXXIX: 1895, nedoe.ílí-li se dohody, vysloviti toliko ministr ná
rodní obrany v dohodě s ministrem vnitra. (Nál. z 12. dubna 1935, 
č. 14.634.) 

27 
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. ď Z a II ě S t n a n c i v 'e ř e j n í. 
. 1.. "Výdělečným příjmem,. jeI).ž jest podkladem pro vyměření daně 

z příjum" ye smyslu § 18, zák. Č. 286/1924 S1>., sltlší rozuměti za účin
nosti · zák. Č. 76/1927 Sl>. o přímých daních s k u teč n Ýí a č i stý příjem 
po odečt~ní všech ,srážek podle posléz cit .. zákona přípustných, vzešlý 
té h o ž r o k u, ve kterém přijaty snížené státní odpočivné' požitky. . 

II. Tříletou lhůtu, za kterou lze požadovati zpět přeplatky odpočiv
ných požitků podle § 9, odst. 2. zák. ČJ, 287/1924 Sb., jest čítati zpět ode 
~ne doručení v~Tměru, kterým se 'přepla.tek požaduje. 

III. Pro oznamovací povinnost> "výdělečného příjmu" nest.anoví § 19 
zák. Č. 286/1924 Sb žádné lhůty a jest ji splniti bez zbytečného průtahu, 
jakmile státní pensista má nebo nabude nároku na výdělečný příjem 
podle § 18 téhož zák. (Nál. z 15. dubna 1935, . Č. 14.703.) 

Úředník jest podle § 84, odst. 1., služební pragmatiky (č. 15/1914 
ř. z.) zásadně oprávněn ohlásiti svůj bezvýhradný a bezpodmínečný vý
~up ze státního služebního poměru, nemá však právního nároku na to, 
aby úřad přijal k tomuto ohlášení výstupu připojené další přání nebo 
úpravu, ať časově či jinak , vyjádře,nou. (Nál. z 29 .. dubna 1935, č. 15 .200 .) 

Předpisu § 151, odst. 7. zákona ze dne 26. června 1926, Č. 103 Sb. 
o lhůtě k opravě chýbné výměry služebních příjmů, nelze použíti při 
prvém vyměřování služebních příjmů státním úřadem při přechodu bý
valého samosprávného zaměstnance podle § 10 zák. Č. 125/1927 .Sb. do 
služby státnL (Nál. z 13. května 1935', Č. 15.760.) 

Při výpočtu šestileté' služební doby kancelářského oficianta ve 
smyslu ·. § 7, odst; 7. plat. zák. Č. 103/1926 Sb. zůstává služební doba 
legionářská mimo úvahu. (Nál. z 16. května. 1935, Č. 15.846.) 

Ustanovení § 15, odst. 1. vl. nař. Č. 335/1922. Sb. o potvrzování za
lP-ěstnan,c:ů města Bratislavy je ve shodě se zákonem Č. 233/1920 Sb. (Nál. 
z 11. 'června 1935, Č. 2163/34.) . 

Vláda jest pocUe § . 2'12, odst~ 4. plat . . zák. příslušnou rozb,odóvati 
ó schválení rozhodnutí bývalé zemské správ-ní komise. slezské stran při
znání vyššího platového sWpně téže plato-yé stupnice a určeni pensijní 
základ'ny zaměstnanci zeině Slezské nad míru stanovenou v § 212, odst: 
1. plat. zákona., třeba :ve výměru zaměstnanci doručeném nebylo schvá-
lení to vyhrazeno. ' . 

Přiznání vyššího platového. stupně téže p"latové stupnice podle § 196, 
odst. 7. a § 207 plat. zák. bývalou zemskou správní komisí slezskou 
úředníku v době , než byl plat. zák. Č. 103/1926 Sb. na zam.ěstna.nce země 
Slezské recipován, nelze pokláda.ti za jmenování ve smyslu § 212, odst. 2. 
plat. zák. 

PreklusiJvní lhůty § 151, odst. 7. a 8. platového zák. Č. 103/1926· Sb. 
počínají běžeti v případech, v nichž výměra služebních (pensijních) pří
jmů podléhá schválení d.ozorčím úřadem podle § 212, odst. 4. ' plat. zá
kona, teprv od doruče'ní schvalovacího aktu doz.orčího úřadu. (Nál. z 25. 
června 1935, č. 14.087.) . 

Úředník obecní nemá za ÚČiilllosti předpisu §' 212, odst. 1. plato
vého zákona Č. 103/1926 Sb. právního nároku na trvalé ustano;vení podle 
předpisu § 8, odst. 1. zák. o obecních úřednících Č. 35/1908 čes. zem. zák. 
již po jedno'roční službě prozatímní, je-li.! podle platového zákona pro 
op.dobnébo zaměstnance státního k nabytí nároku na ustanovení úřed
níkem předepsána. čeka.telská doba delší. 

Při zjišťování míry služebních nároku podle ustano·vení ' § 212, 
Qd-st. 1. platového zákona Č. 103/1926 Sb. jest prozatímního obecního 
úředníka sro·vnávati s úřednickým čekatelem V' přípravné službě státní. 
(Ná1. z 28. června 1935, Č. 16.578.) 
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Z e II ě děl s t v i. 
Osoba, která nenaja,la od majitele lesa provádění těžeb, nýbrž kou

pila určité množství stromů k vykácení, není osobou, kted ve smyslu 
§ 8 zák. č. 37/19,28 SIb. má právo těžiJti dříví v cizím lese. (Nál. 
z 18. května 19'35, č. 16.041.) 

Žel e z II i ě II í P r á v o. 
Obec je oprávněna v řízení, konaném podle nař. č. 19/1879 ř. z., 

Q změně obsluhy závor na železničním přejezdu, uplatňovati námitky 
s hlediska snadno,sti dopravy po silnici, v jejíž trati leží železniční pře
jezd. (Nál. z 31. května, 1935, č. 16.426,.) 

Ž i v II O S t e II S k é po r á v O. 

St,aiVitel, který provozuje živnost mistra tesařského na základě 
jedné koncesní listiny, znějící jak na živnost stavitelskou tak na živnost 
mistra tesařského, je podle § 107 živn. ř. také členem společenstva, mistrů 
tesařských, nejsou-li obě živnosti sloučeny v jedno živnostenské spole
čens,tvo. (Nál. z 29. dubna 1935, č. 13.871.) 

Jed i n Ý m znakem pravidelné dopra,vy motorovými vozidly podle 
zák. č. 198/1932 Sb. jest, že pro,vo~ dopravy je časově a místně upraven 
tak, že lze, s ní počítati jako, s dopravou se opakující. (Nál. ze 16. května 
19B5, č. 15.753.) 

Předpis 2. věty od,st. 4. § 23 a) ž. ř., podle něhož lze průkaz způ
sobilosti pro koncesovanou živnost po tová,rnicku provozovanou podati 
v osobě náměs,tka, vztahuje se jen na tovární živnosti, proi'wzované 
veřejnou obchodní neb komanditní společností. (NáL ze 7. červn:;! .. 1935, 
Č. 16.511.) 

V dova, po majiteli živno,sti hostinské, jenž zemřel již za účinnosti 
zákona č. 112/1927 Sb., není podle § 3 odst. (1) č. 1. lit a) tohoto zákona 
osvobozena od plůkazu zpŮJSobiJlosti. (N ál. z 11. června 1935, Č. 15.828.) 

Říz e II í spr á v II í a říz e II í pře dne j v. spr á v II í II 
S O li de ll. 

Dopouští-li výrok úřadu, na němž stěžovatel buduje stížnost, dvojí 
různý výklad, nelze shledati nezákonným, ani vadným, volil-li úřad 
z t,ěchto výkladů straně nepříznivý. (Nál. z 21. května 19'35, č.3534/33.) 

Shledá-li nejv. správ. soud stížnost na rozhodnutí (resp. intimaci) 
úřadem mezitím již zrušené bezpředmětnou, jest řízení o této stížnosti 
zastaviti. 

Výrok tento možno učiniti společně s nálezem o stížnosti na nové 
rozhodnutí, kterým zrušené rozhodnutí (resp. intimace) bylo nahra,zeno. 
(Ná.L z 22. května 1935, č. 15,.436.) . 

Rozhodo,valy-li ve věci úřady finanční, jež podle výslovného před
pisu nejsou k rozhodování povolány, je řízení podstatně vadné. Vadnost 
taková nemůže býti sanov'ána submis,í strany. (N ál. z 6. června, 19'35, 
Č. 6320/33.) 

Rozhodovati o náhradě škody, která byla, - podle tvrzení strany -
zaviněna orgány státu neoprávněným zabavením soli, přísluší na Slo
vensku a v PodkaJ."patské Rusi do kompetence řádných soudů. (Nál. 
z 12. června 1935, Č. 16.720.) 

Proti výnosu ministerstva vnitra" jakožto pouhému intimátu roz
hodnutí vlády, může stížnost k nejvyššímu správnímu soudu brojiti jen 
co do otázky, zda intimátem tím bylo rozhodnutí vlády sděleno straně 
obsahově správně a úplně, čili nic. (Nál. z 25. června, 1935, Č. 14.087.) 




