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z p r á vn í I} r a x e. 

Přehled judikatury nejvyššího soudu. 

A. Ve věcech civilních, 

J. Občanské právo. 

Byli-li smluvci podle smíru o výživném oprávněni žádati za smzeni 
nebo zvýšení výživného, kdyby kupní hodnota Kč stoupla nebo klesla 
při čemž měřítkem vzestupu nebo poklesu byl kurs dolaru na pražské 
burse, nelze žádati o snížení výživného pro devalvaci dolaru, mělo-li po
dle úmyslu smluvců dojíti k zvýšení nebo snížení výživného jen tehda, 
kdyby se valutové poměry projevily v tuzemsku v podstatné změně cen 
životních potřeb. (Rozh. ze dne ll. června 1937, Rv i 1291137,) 
Měla-li býti podle dohody určitá zákonem stanovená zlatá relace tu

zemské měnové jednotky 'rozhodující pro vrácení zápůjčky ,a placení 
úroků, je tato relace rozhodující bez zřetele na to, z jakých hospodář
ských důvodů došlo k zákonné změně zlaté relace tuzemské měnové jed
notky a zda a jaké účinky měla tato změna na kupní sílu odhodnocené 
měnové jednotky. 

Částka, kterou je dlužník povinen doplatiti podle valutové doložky, jest 
částí j.istiny; nikoliv úplatou za použití zaplljčené částky .a nepříčí se zá
kazu § 16 zák. Č, 44/1933 Sb, z. a n. (Rozh. ze dne ll. června 1937, Rv I 
1481/36.) 

Dohoda stran o tom, že se podrobují rozhodnutí ,advokátní komory a 
úpravě palmárního účtu advokátov~, znamená jen to, že se strany spokojí 
v příčině výše palmárního účtu rozhodnutím řečené korporace, nikoli 
však, že se dohoda ta týká i žalobního důvodu (právního nároku na od
měnu) a ostatních námitek vznesených žalovaným proti žalobnímu ná
roku, netýkajících se jeho výše. (Rozh. ze dne 17. června 1937, R II 270/37.) 

I. Všeobecné veřejné nemocnice v Čechách jsou samostatnými práv
nickými osobami. Lékaři v nich ustanovení jsou zaměstnanci těchto práv
nických osob a nikoli veřejnoprávní korporace, vedoucí vrchní správu 
nemocnice. 

II. Primář neodpovídá za podřízeného (sekundárního) lék,afe, který pro
vedl bez jeho vědomí a proti jeho všeobecnému zákazu ozáření pacienta 
roentgenem. (Rozh. ze dne 9. června 1937, Rv I 68/36.) 

Platnost v cizině uzavřeného manželství zdejšího státního občana (vá
lečného zajatce), který se v době sňatku nehodlal vzdáti tuzemského ob
čanství, jest posouditi podle tuzemských zákonů. Jen co do formy uza
vření manželství jsou rozhodující předpisy místa t~zavření sňatku. (Rozh. 
ze dne 25. června 1937, Rv II 391/37.) 
Přiznává-li československy stát vykonatelnost cizozemským nálezúm, 
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jsou tuzemské soudy vázány rozsudky cizoz€111ského soudu, ať jde o roz
s udek vyhovující žalobě,ať o rozsudek žalobu zamítající. 

Vliv zamítajícího rozsudku, vydaného .o žalobě postupníka proti po
stoupenému dlužníku, na spor postupníka proti postupiteli z dúvodu sprá
vy podle § 1397 obč. zák (Rozh. ze dne 18. června 1937, Rv II 918/35.) 
Předpokladem zákonné ochrany krycího jména (pseudonymu) ve smys

lu § 43 obč. zák jest jednak, aby někdo při nějaké zvláštní činnosti na 
př. literární nebo umělecké, užív,al onoho jména k označení své osoby na 
místě svého vlastního .občanského jména, jenak aby nositel krycího jmé
na byl dotčen ,ať po stránce hmGtné, ať nehmotné, ve .svých zájmech 
užíváním téhož krycího jména jinou osobou ve stejném .oboru činnosti. 

Tanečnice, která užívá při své umělecké činnosti svého vlastního rodo
vého jména, doplněného krycím jménem, není ve svých zájmech dotčena 
tím, že jiná osoba užívá pouze jejího krycího jména k označení radiových 
lamp. (Rozh. ze dne 30. června 1937, Rv I 554/37.) 

Manželství uzavřené s osobou, která s lékařského hlediska trpí v době 
sňatku nevyléčitelnou schizofrenií (dementia precox), nelze odporovati 
pro neplatnost, není-li dokázáno, že účinek uvedení duševní choroby byl 
takového stupně, že byla před sňatkem nebo při sňatku úplně zbavena 
rozumu (§ 48 obč. zák). (Rozh. ze dne 24. září 1937, Rv I 1646/37.) 

Legitimace dítěte potomním sňatkem (§ 161 obč. zák) předpokládá, aby 
dítě bylo zrozeno z manželky a zplozeno manželem před jejich sňatkem. 

Otec, zapsaný vyznačením legitimace potomním sňatkem v matrice 
jako manželský, se může kdykoli domáhati ve sporu proti opatrovníku 
ustanovenému k hájení manželského původu dítěte zjištění . materiální 
nesprávnosti matričního zápisu. (Rozh. z 10. června 1937, Rv II 84/36.) 

Lokomobila a rámová pila (katr) se s ::: učástkami se staly přes výhradu 
v lastnického práva sjednanou dodavatelem příslušenstvím nemovitosti 
kupitelovy, jestliže byly jím (kupitelem) postav8ny na nemovitosti s po
.. matelným úmyslem, aby se jich na ní trvalo u žívalo a výhrada práva 
v lastnického nebyla poznamenána ve véejné knize. 

Spojení lokomobily a rámové pily (katru) s nemovitostí nebylo zrušeno 
u ž tím, že vlastník nemovitosti zastavil a odhlásil živnost, ph níž se stroje 
už ívalo, a že odevzdal certifikát lokomobily dodavateli. (Rozh. ze dne 17. 
září 1937, Rv I 1430/37.) 

Bylo-li hospodářskému a výrobnímu společenstvu ' (družstevní mlé
kárně) povoleno správním úřadem užívání (provoz) mlékárny, jest žalobu 
s ouseda, domáhajícího se zákazu zásahu do jeho vlastnictví hřmotem, 
posuzovati podle § 364 a), nikoli podle § 364 obč. zák. 
Předpis § 364 a) není omezen na zařízení živnostenské, nýbrž vztahuje 

s e i na podniky jiné. (Rozh. ze dne 16. června 1937, R JI 205/37.) 
Věcí svěřenou ve smyslu § 367 obč. zák jest Lta movitá věc, kterou 

zmocněnec (obchodní zástupce) za peníze zmocnitelem' mu svěřené koupil 
jménem zmocnitele a pro něho a s kterou směl podle zmocnitelovy vůle 
disponovati (dále prodati a odeslati). 

Kdo v dobré viře převedl na sebe za úplatu takto svěřenou věc od 
zmocněnce, nevěda, že zcizitel není oprávněn zciziti věc vlastním jmé
nem, nabývá vlastnictví k převedené věci a nejde v takovémto případě 
Q bezdůvGdné obohacení. (Rozh. ze dne 29. září 1937, Rv I 1954/37.) 

Dal-li vlastník nemovitosi v zástavu svou nemovitost pro celou pohle
dávku věřitele, pokud měl na ni právo z dlužního úpisu, tedy také podle 
valutové doložky v ní obsažené, jest věřitel povinen vydati dlužníku vý
maznou kvitanci jen tehda, je-li zaplacena celá jistina s příslušenstvím , 
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tedy i ona částka, kterou mu soud přiznal podle valutové doložky. ja'ko 
součást jistiny. (Rozh. ze dne 11. června 1937, Rv I 1170/36.) 

V pochybnosti nemá se:; za to, že služebnosť zriadená bola ako nepra
videlná (irregulárna); kto túto povahu služebnosti tvrdí, musí ju hepo
chybne dokázať. (Rozh. z 19. mája 1937, Rv III 597/36.) 

Byli-li zákonní dědicové třetí třídy (§ 738 obč. zák.) v pozůstalostním 
řízení odkázáni na pořad práv.a, aby vyvrátili dúvod dědického práva 
zákonných dědků druhé třídy (§ 735 obč. zák.), jest pravoplatný rozsudek, 
vydaný v rozepři, určující posloupnost bližší parentely (třídy), účinn~r 
proti všem zákonným dědicům vzdálenější třídy, třebaže se někteří z nich 
dotčeného sporu nezúčastnili. (Rozh. ze dne 10. června 1937, R I 672/37.) 

Jednotlivé nemovitosti, náležící do pozůstalosti, neručí nedílně za po
platky pro úmrtí vyměřené z převodu nemo~J-:tého jmění v celku, nýbr ž 
pouze za část poplatků na ně připadajíci. (Rozh. ze dne 18. června 1937,. 
R I 97/37.) 

Jestliže se spoluvlastníci ideálních podílů lesa sdružili ke vhodněj šímu 
lesnímu hospodaření a vedení řádné správy lp.sního celku, nejde o práv
nickou osobu, nýbrž o účelové hospodářské sdružení ·s právní povahou 
spoluvlastnictví (§ 825 obč. zák.). 

Byli-li někteří spoluvlastníci pověřeni souborem spoluvlastníků pro
vozováním záležitosti v příčině společné věci, jednají jako zmocněnci (§§ 
837 a 1029 obč. zák.) s pravomocí opatřiti vše, čeho vyžaduje správa nemo
vitosti a co s ní jest obyčejně spojeno. 

"Správní výbor", řádně zvolený podle společenské smlouvy, jest opráv
něn k podání žaloby o vyklizení služebního bytu lesního zřízence. 
Úřední záznam o způsobu vyvolání právní věci před jednáním o ní, 

nemůže nahraditi provedení důkazů nabízených stranami o tom, zda způ
sobem vyvolání byla str.aně odňata možno~t projednávati před soudem 
(§ 477 Č. 4 c. ř. s.) . (Rozh. ze dne 23. září 1937, R II 203/37.) 

Postoupila-li manželka svému manželu ZCl. úpbtu neoddělenou (ideální! 
část usedlosti s tím, aby za postupní cenu nakoupil živý a mrtvý inven
tář, staly se jak inventář manželem do usedlosti vnesený a později při
koupený, tak plody z něho spoluvlastnictvím obou manželů v LOm po
měru, v jakém jim patří usedlost. Manžel nenab5'vá vlastnictví k l..lžit
kům z manželčina jmění jím spravovaného. (Rozh. ze dne 10. září 1937, 
Rv II 476/37.) 

Pouhá dohoda manželll o tom, že dají souhlas k rozvodu a rozluce man
želství bez viny kteréhokoli z nich pro nepřekonatelný odpor a že se zá
roveň manžel zaváže vykonatelným notářským spisem (§ 3 not. ř.) platiti 
až do svého úmrtí manželce určité výživné do jejího provdání, nepříčí se 
dobrým mravllm (§ 879, odst. 1 obč. zák.), třebaže manželství smluvců 
bylo poté rozsudkem pro uznání pravoplatně bez jejich viny rozvedeno a 
rozloučeno a oba manželé se vzdali vzájemně požadovati zvýšenÍ. resp_ 
snížení výživného bez zřetele na případné zlepšení nebo zhoršení majet
kových poměrů manžela. (Rozh. ze dne 9. června 1937, Rv I 345/37. ) 

Propadnou lhůtu vytčenou v § 933 obč. zák. lze prodloužiti vůlí stran 
i mlčky projevenou jen tehda, byla-li stanovena určitá lhůta, na př. lhůta 
garanční nebo při záruce za určité vlastnosti dobytčete, které se mají 
projeviti v určité době. Takovýto souhlasný i mlčky projevený projev 
vůle smluvců o prodloužení propadné lhůty nelze spatřovati v tom, zaru
čil-li se prodatel za to, že dobytče netrpí určitou nemocí, .aniž byla stano
vena určitá garanční lhůta, třebas podle povahy věci mlčky vyplývaj ícÍ
(Rozh. ze dne 20. září 1937, Rv I 1254/36.) 
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Manželce, která učinila náklady na své léčení z vlastních prostředků, 
přísluší proti manželovi nárok podle § 1042 obč. zák., pokud náklad jest 
úměrný stavu, jmění a příjmům manželovým. Nezáleží na tom, že man
"Želka byla již před sňatkem nemocna a že o tom věděla. (Rozh. ze dne 8, 
'Září 1937, Rv I 1562/36.) 

KI.~pitel smí zpravidla sáhnouti ke krycí koupi, třebaže neměl určité 
·objednávky na zboží jím koupené. Prodatel může však namítati, že kupi
tel spekuloval na jeho újmu, uzavřel-li krycí koupi,aniž byl k ní nucen, 
nemaje určité objednávky. Včasnost krycí koupě je posouditi podle po
měnl jednotlivého případu. Krycí koupě není včasná, neprovedl-li ji ku-: 
pitel, ač ta:k mohl učiniti, beL újmy své a 'prodatelovy v době, kdy již 
'z prodatelova jednání seznal, že smlouvu plniti nemíní, nýbrž v době 
'pozdější, kdy ceny stouply. (Rozh. ze dne 25. září 1937, Rv I 179/36.) 

1. Ak predavatef dávku z prírastku hodnoty nehnuťefnosti (dodatok 
III. k vl. nar; Č. 144/1922 Sb. z. a n.), ktorú kupitef neprevzal, včas neza
platil a v dosledku toho bole na nehnutelnosť vložené exekučné záložné 
právo, je kupitef zavinením prodatefa skrátený v svojom vlastnickém 
práve a mMe požadovať, aby ho predavatef tohoto zaťaženia sprostil 
·(opatril výmaz exekučného záložného práva). 

II. Rozhodovať o vzniku, trvání a zániku dávok povahy verejnoprávnej 
povolané sú nie súdy, Hle príslušné administratívne úrady. (Rozh. z 20.
mája 1937, Rv III 53/37.) 

Vedl-li pronajimatel pro svou vykonatelnou pohledávku na nájemném 
exekuci na vnesené nájemco'vy svršky, které byly mimoto. pro tutéž 
pohledávku zájemně popsány podle § 1101 obč. zák., má nárok na uspo
kOjení z prodejového výtěžku na základě svého zákonného zástavního 
práva podle § 1101 obč. zák, třebaže mobilární exekuce byla pr.avoplatně 
zrušena. (Rozh. ze dne 22. září 1937, R 1. 740/37.) 

Objednatel oděvu není oprávněn ustoupiti od smlouvy, jde-li o vady 
takového rázu, které se u oděvu často vyskytují a u nichž snadné, po
měrně s nepatrným nákladem, bez obtíží a bez znatelných následků pro
v edení opravy se podle názoru v obchodním styku dovoluje. V takovémto 
případě musí objednatel po případě trpěti, .aby dodavatel oděvu opravu 
vad provedl, a nepřísluší mu nárok, aby mu byl dodán na místě vadného 

·oděvu jiný bezvadný oděv. (Rozh. ze dne 24. června 1937, Rv I 651/36.) 
Vyklidil-li nájemce byt před uplynutím výpovědní lhůty, nechav trčeti 

ve dveřích bytu klíče, .ale bytu neodevzdav, jest pronajimatel oprávněn 
dožadovati se řádného odevzdání bytu, t. j. požadovati řádné odevzdání, 
tedy i chybící klíče, a domáhati se opravy bytu. V tom, že tak učinil a 
·dal bez dotčení se zájmů vystěhovavšího se nájemce sám provésti potřeb
né opravy (vymalování bytu), nevzdal se nároku na zaplacení nájemného 
za celou výpovědní lhůtu. (Rozh. ze dne 29. září 1937, Rv I 1667/36.) 

Ustanovení § 1302 obč. zák nepředpokládá, aby bylo jednáno ve spo
lečném srozumění, nýbrž stačí, že zaviněná škoda jest výsledkem ne
opatrného jednání neb opominutí několika osob. (Rozh. ze dne 23. září 
1937 Rv II 85/36.) 

Majitelé domů odpovídají podle § 1319 obč. zák nikoli jen za obyčejnou 
péči (§ 1297 obč. zák), nýbrž i za péči zostřenou se zřením na to, že se 
-třetí osoby r"emohou vůbec nebo jen stěží chrániti před hrozícím nebez
pečím. Dúkazní břímě, že byla vynaložena veškerá péče nutná k odvrá
cení nebezpečí, jest na majiteli domu. Takovouto péčí jest ona péče, kte
rou lze podle n;;'i.zoru životního styku, podle poměrů a stavu věci rozumně 
od ma jitelú domu očekávati. Pokud je tomu tak, dal-li majitel dům pro-
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hlédnouti příslušnými odborníky. (Rozh. ze dne 16. června 1937, R v I 
94/36.) 
Účinek pozdější změny závazku hlavního dlužníka na závazek rukojmí

ho. Byla-li sjednána mezi věřitelem a hlavním dlužr; íkem bez jakékoli 
výhrady vztahující se na rukojemství dohoda (smír) o zaplacení hlav ního 
dluhu v určitých splátkách, není věřitel oprávněn domáhati se zaplacení 
dluhu na rukojmím, dokud hlavní dlužník přesně koná splátky. (Rozh . 
ze dne 30. června 1937, Rv II 176/36.) 

Ve sporu o náhradu škody, vedeném prodatelem proti notáři (notář
skému substitutovi) z porušení převzatého závazku, že trhov ou smlouvu. 
smluvci již podepsanou nedá zapsati do veřejných knih, dokud kup it eI 
nesloží zbytek trhové ceny, ale pod podmínkou, že nebude hroziti n ebez':' 
pečí, jest nutno zkoumati,. zda se zřetelem na neknihovní dluhy p r odatele 
a na chování jeho neknlhovních věřitelů bylo se obávati, že v knihov 
ním stavu, nebude-li trhová smlouva do knih z8p sána, nastanou t::l.kové
změny, že z nich hrozí kupiteli vážné nebezpečí. (Rozh. ze dne 29. září 
1937, Rv I 1169/36.) 
Notář odpovídá za škodu (§ 5 notář . ř . , § 1299 o~č . zák.) vzniklou t~m~ 

že neupozornil kupitele při sepsání kupní smJouvy n a nebezpečí p lynotic1 
z poznámky pořadí, která vázla na kupované realitě. Za kandidáta no
tářství u něho zaměstnaného odpovídá notái~ podle § 1313 a) obč. zák. ~ 
nikoli podle § 1315 obč . zák. K založení nároku na náhradu škody se ne
v yžaduje přímá příčinná souvislost, nýbrž stačí i příčinná souvislost n e
přímá, bylo-li jednání (opominutí) škůdcovo jedním z článků v řetězu 
příčin, které vedly ke škodlivému výsledku. Vzájemný poměr nároků n a 
náhradu škody příslušících kupiteli proti notáři ex delido a proti pro
dateli z trhové smlouvy. (Rozh. ze dne 23. června 1937, Rv I 24/35.) 

Jestliže notář nesplnil příkaz strany, aby vložil na nemovitosti zástav-
ní právo pro její pohledávku v určitém pořadí výhradně pro ni samu, a 
-dal v témže pořadí zajistiti zároveň i pohledávku jiného věř,itele , por u
šil povinnosti uložené mu § 1009 obč. zák. Straně, která nic nepodnikla 
v rozvrhovém řízení ·0 výtěžku nemovitosti k dosažení výhradného u spo
kojení celé pohledávky z nemovitosti v zapsaném pořadí, nelze přičítati 
vinu nebo spoluvinu, nedopouštěl-li knihovní stav jiného rozhodnuti 
exekučního soudu než toho, že přikázal z výtěžku za exekučně vydraže
nou nemovitost jen poměrnou částku připadající na její pohledávku. 
(Rozh. ze dne 11. června 1937, Rv II 4/36.) 

Advokát odpovídá za škodu vzniklou jeho klientovi tím, že popřel v 
k onkursu bez jakéhokoliv podkladu pohledávku přihlášenou jiným 1\:On
kursním věřitelem a že tak 2)avinil zahájení sporu proti svému klientov i,. 
jenž, nemaje námitek proti popřené pohledávce, ve sporu podlehl. (Rozh_ 
ze dne 17. června 1937, Rv I 35/36.) 

Jestliže advokát sjednal v nepřítomnosti žalovaného klienta a bez vý-
hrady klientova schválení soudní smír, jímž se jménem žalov,aného za
v ázal zaplatiti zažalovanou p ohledávku v určitých splátkách pod ztr átou 
lhůt a neuvědomil žalovaného o tom, že smír je pro klienta perfektní a 
závazný, nýbrž mu jen oznámil, že smír bude teprve uzavřen, a aby jej 
k lient schválil připojením podpisu, odpovídá za škodu vzešlou klientovi: 
ztrátou lhůt. (Rozh. ze dne 10. VI. 1937, Rv I 3/36.) 

Pquhé zastavení trestního řízení pro úmrtí odsouzeného podle ~ 224 
(527) tr. z. po povolení mimořádné obnovJ" trestního ·řízení ve prospěch 
obžalovaného po jeho smrti neodůvodňuje nárok na vrácení zaplacen5r /Fh 
nákladů trestního řízení. (Rozh. ze dne 4. září 1937, Rv I 2198/35.) 
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K přerušení promlčení ve smyslu § 1497 obč. zák. st.ačí ovšem uznam 
pohledávky co do důvodu, avšak uznávací prohlášení musí býti do té 
míry určité a přesné, aby bylo možno z něho seznati důvod pohledávky. 
Dlužníkův výrok, že má vědomost o tom, že jest věřiteli ještě dlužen pe
níze a že zaplatí podle možnosti nebo ve splátkách, postrádá potřebné 
určitosti záv,azného prohlášení, zejména jde-li o palmární pohledávku za 
advokátské práce vykonané v několika věcech klientových. (Rozh. ze dne 
23. června 1937, Rv I 2425/35.) 

K uznání dluhu, jímž se přerušuje promlčení (§ 1497 ob zák.), nevyža
duje se sml()uvy, t. j. přijetí druhou stranou" stačí i jednostr,anný projev, 
třebas konkludentně učiněný. Takovým je projev uznávací vůle, který 
vyplývá i nepřímo z dlužníkova prohlášení učiněného v jiném úmyslu, 
měl-U o něm věřitel nepochybně nabýti vědomosti. Pokud může býti 
spatřováno takovéto uznání ve smyslu § 1497 obč. zák., zařadil-li dědic 
v místopřísežném seznání jmění mezi pozůsta]ostní dluhy část pohledáv
ky přihlášené věřitelem v pozůstalostním řízení v určité výši. (Rozh. ze 
dne 30. září 1937, Rv II 514í36.) 

Není příhodou v železniční dopravě pouhá skutečnost, vyčnívala-li be
tonová deska vodního jeřábu nepatrně (několik centimetrů) nad povrch 
nástupiště. (Rozh. ze dne 1. září 1937, Rv I 126/36.) 

Byla-li ve vyvlastňovacím řjzení složena odškodňovací částka u soudu 
pro dřívějšího vlastníka vyvlastněné nemovitosti a byl-li ten, kdo si z ja
l~éhokoli důvodu činí na ni nárok, poukázán na pořad práv,a, může se do
máhati na něm určovací žalobou výroku, že má nárok na složenou částku. 
Není na závadu, že bylo možno podati i žalobu na plnění, t. j. aby vlast
ník vyvlastněné nemovitosti trpěl vydání částky, složené u soudu, žalobci. 
Vlastnictví k vyvlastněnému pozemku se nabývá pravoplatným vy
vlastňovacím výměrem a zaplacením nebo složením odškodného u soudu. 
Knihovní poznámka složení odškodného má toliko účinky poznámky udě
lení příklepu . Prodal-li bývalý vlastník pozemek v době, kdy byla ná
hrada za vyvlastněnou jeho část složena u soudu, nenabývá kupitel vlast
nictví k vyvlastněné části prodaného pozemku, třebaže vyvlastňovací vý
měr nabyl právní moci teprve po sjednání kupní smlouvy. (Rozh. ze dne 
16. června 1937, Rv II 927/35.) 
Odpovědnost za škodu z provozu silostrojů (zák. č. 162/1908 ř. z.). Jde o 

v,adnou povahu silostroje (§ 2 odst. 1 řeč. zák.)o praskla-li osa kol automo
bilu proto, že nesnesla přetížení, a nikoliv následkem kromobyčejné pro
hloubeniny v jízdní dráze. (Rozh. ze dne 30. června 1937, Rv II 587/37.) 

Nedopouští-li stavební stav domu, aby se domovníkovi dostalo bytu o 
dvou místnostech ve smyslu § 8 zák. č. 82/1920 Sb. z. a n., nýbrž toliko 
bytu o jedné místnosti, vyhovující jinak dotčenému zákonnému předpisu , 
avšak domovník se do něho nenastěhoval a najal od majitele domu byt 
rozsáhlejší a hodnotnější, zavázav se platiti rozdíl mezi nájemní hodno
tou najatého bytu a bytu původně mu nabízeného (domovnického), ne
příčí se taková úmluva § 15 řeč. zák. (Rozh. ze dne 3. záŤí 1937, Rv I 
1308/36.) 

Pro otázku, zda došlo k smlouvě domovnické, přes to, že smluvci uza
vřeli smlouvu nájemní a dohodu, že nájemník bude konati za smluvenou 
úplatu též práce domovnické, kterou bude oprávněn odpočítati si od ná
jemného, jest rozhodující, byl-li nájemník výslovně neb mlčky (§ 863 obč. 
zák.) pověřen všemi úkony, které podle § 1 zák. č 82/1920 Sb. z. a n. zpra
vidla' náleží domovníkům, anebo aspoň, zda vykonával převážnou část 
dotčených úkonů. Došlo-li takto k uzavření smlouvy domovnické, může 
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se nájemník, který je vlastně domovníkem, domáhati pro bezdůvodné 
obohacení vlastníka domu vrácení nájemného. (Rozh. ze dne 28. června 
1937, -Rv I 1465/37.)-

Smlouva, kterou byly pozemky, přidělené pozemkovou reformou podle 
zákona o zajištění půdy drobným pachtýřům č. 318/1919 Sb. z. a n., pro
pachtovány na dobu zákazu jejich zcizení bez svolení Státního pozemko
vého úřadu s tím, že budou po uplynutí účinnosti zákazu zcizení převe
deny za předem zaplacenou částku do pachtýřova vlastnictví, jest zastře
ná smlouva trhová a jako trhová smlouva je nicotná, byla-li uzavřena 
vědomě za účelem obcházení zákazu zcizení stanoveného v § 22 zák., č. 
318/1919 ve znění zákona Č. 311/1920 Sb. z. a n. (Rozh. ze dne 9. června 
] 937, Rv I 2491/35.) 

V otázce přechodu pohledávky býv,alého mocnářství Rakousko-uher
ského na československý stát podle zákona Č. 354/1921 Sb. z. ,a n. rozho
duje jen to, zda dluŽník měl dne 28. října 1918 své bydliště na území 
Československé republiky. Nerozhoduje, zda dlužník byl též českosloven
ským státním příslušníkem. Pohledávka ze zápůjčky, jež přešla podle 
řečeného zákona na československý 'Stát, je splatná v československé mě
ně (§ 6 zákona Č. 187/1919 Sb. z. a n.). (Rozh. ze dne 17. září 1937, Rv I 
1613/36.) 

Za zemědělce ve smyslu § 1, odst. 1, Č. 3 vlád. nař. Č. 76/1936 v doslovu 
vlád. nař. Č. 259/1936 a Č . 13/1937 Sb. z. a n . jest pokládati jen toho pro
pachatele zemědělského pozemku, jehož je on sám vla,stníkem, nikoli 
však i pachtýře nebo užívatele (poživatele), kteří byli nuceni propachto
vati zemědělské pozemky pro nemoc, invaliditu a stáří, třebas je pachtov
né přivážným zdrojem jejich výživy. (Rozh. ze dne 27. srpna 1937, R I 
859/37.) 
Nezaměstnaným ve smyslu § 12, odst. 2 vlád. nař. Č. 77/1936 Sb. z. a n . 

není, kdo se vskutku nevzdal své výdělečné činnosti, nýbrž dále koná 
práce patřící do oboru jeho dosavadní činnosti, třebas jen občas a příle
žitostně. Nezáleží na tom, zda má z nich příjem větší či menší. (Rozh. ze 
dne 2. září 1937, R I 866/37.) 

Za nemovitou věc ve smyslu § 1, .odst. 1, Č. 1 vlád. nař . Č. 77/1936 Sb. z. 
a n. nelze pokládati dům , v němž jsou mimo dva byty obývané dlužní
kem a jeho rodinou, čtyři další byty pronajaté nájemníkům. (Rozh, ze 
dne 24. června 1937, R I 690/37.) 
Nezaměstnaný ve 'smyslu § 12, odst. 2 vlád. nař. Č. 77i1936 Sb, z. a n, 

jest za ostatních předpokladů v předpisu tom vytčených toliko ten, pro 
koho byly skutečnou pravou příčinou nutnosti vzdání se výdělečné čin
nosti všeobecné hospodářské poměry, nikoli jen hospodářské poměry, tý
kající se jeho osoby a na-stalé před všeobecnou hospodářskou krisí. Po
souzení "hospodářských poměrů" přísluší soudu, který není po té stránce 
vázán názorem jiného úřadu. (Rozh. ze dne 2. září 1937, R II 340/37.) 

K výkladu ustanovení všeobecných pojistných podmínek, že p0jistník 
jest povinen zapraviti první prémii s vedlejšími poplatky v době, která 
jest v poji'stce stanovena jako počátek pojištění. Jestliže počátek pojiště
ní podle pojistky nastal dříve, než byla pojistka vystavena ,a pojistníku 
doručena, a tím se splnění takového ujednání o době splatnosti první 
llrémie stalo nemožným, nelze pokládati, nebylo,-li ujednáno něco jiného, 
celou pojistnou smlouvu za neplatnou pro nemožnost plnění (§ 878 obč. 
zák.), nýbrž jest toliko dotčené ' ustanovení všeobecných pojistných pod
mínek o době splatnosti první prémie neplatné. V takovémto případě na-
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.stává podle § 904 obč. zák. splatnost první prémie ihned, t. j. bez zbyteč
ného průtahu po uzavření pojistné smlouvy (doručení pojistky pojistní
ku). Zažaloval-li pojistitel první prémii v tříměsíční lhůtě stanovené v 
uvedených pojistných podmínkách,- plynoucí ode dne zákonné splatnosti, 
jest žaloba podána včas a nelze míti za to, že pojistitel ustoupil od po
jistné smlouvy. (Rozh. ze dne 29. IX. 1937, Rv I 649/36.) 

Jestliže podle všeobecných pojistných podmínek je pojistitel prost · zá
vazku plniti z pojistné smlouvy jen tehda, přivodí-li pojistník pojistnou 
příhodu úmyslně nebo hrubou nedbalostí, nestačí k zproštění pojistitele 
k plnění pojistné náhrady jen to, že poji'stník sám založil požár, nýbrž 
.se vyžaduje, aby byl za spáchaný čin odpověden. Tomu tak není, založil-li 
jeden pojistník požár stavení v choromyslném stavu. Hrubá nedbalost 
druhého pojistníka není ·odůvodněna pouhým tvrzením, že tento druhý 
spoluvlastník pojištěné budovy dosáhl propuštění duševně chorého z ústa
vu choromyslných na t. řeč. revers, a že o něho nepečoval tak, aby ke 

.škodě nedošlo. (Rozh. ze dne 16. září 1937, Rv I 1748/37.) 
Ustanovení všeobecných pojistných podmínek pro pojištění proti úra

zům, že učinil-li pojistník při sjednávání pojistné smlouvy buď vědomě 
nebo z hrubé nedbalosti nesprávné údaje o závažných okolnostech, které 
nebť'ly pojistiteli známy, anebo zamlčel-li obmyslně takovéto okolnosti, 
můze pojistitel do určité lhůty od doby, kdy se o vadných údajích dově
děl, ustoupiti od smlouvy, není v rozporu s předpisy §§ 474 a 475 slov . 
obch. zák. Není věcného rozdílq mezi "závažnými okolnostmi nebezpečí, ' 
které jsou způsobilé, aby měly vliv na rozhodnutí pojistitele ujednati 
smlouvu vůbec nebo ze smluvených podmínek" .a "okolnostmi, které 
vzhledem k jich důležitosti mohou míti vliv na převzetí pojištění". (Rozll. 
ze dne 15. září 1937, Rv I 270/36.) 

Pro otázku, zda mají nastati následky stanovené pro případ, že pojist
ník neoznámil změnu svého zaměstnání nebo podstatné změny ve svém 
d osavadním zaměstnání, není rozhodující pouhá změna v dotčených sme
rech, nýbrž jest rozhodující to, jaký vliv mají ony změny na nebezpečí 
úrazu co do jeho zmenšení nebo zvětšení. Jinak jsou dotčené změny, ne
obsahují-li pojistné podmínky něco jiného, pro pojistný poměr bezvý
z namné. (Rozh. ze dne 23. června 1937, Rv I 127/36.) 

Ustanovují-li všeobecné pojistné podmínky, že úrazem jest kéiŽdé ne
dobrovolné, na vůli postiženého nezávisle utrpěné poranění těla , vyvola
n é náhlým zevním násilným působením, jež zaviní ihned nebo v určíté 
době smrt postiženého ·anebo invaliditu určitého druhu, jest pokládati za 
úraz v pojistném smyslu, když poji'stník utrpěl otřes nerv'.! při prasknutí 
stroje, třehaže nastal jen z leknutí a bez zevních známek tělesného po
škozenÍ. (Rozh. ze dne 9. června 1937, Rv I 2296/35.) 

Sjednalo-li stavební a bytové družstvo s členem zvláštrií smlouvu. o 
vypověditelnosti a splatnosti stavebního vkladu, odchylující se od stanov 
družstva, aniž bylo výslovně uvedeno, -že se člen v tora směru podrobuje 
stanovám a jejich budoucím změnám neb budoucím usnesením družst-"a, 
platí pro vypověditelnost stavebního vkladu pouze tato smlouva, nikoliv 
stanovy nebo pozdější usnesení družstva. (Rozh. ze dne 16. června 1937, 
Rv II 935/35.) 

Odlpůrčí žalobou lze odporov.ati zcizení přidělových po·zemků, na nichž 
vázne zákaz zcizení a zava'z-ení bez svoLení Státního ·pozemko'V'ého úř.adu, . 
přesto, že smlouva o zcizení přídělových pozemků byla Státním pozem
kovým úřadem (nyní ministerstvem zemědělství) schválena. (Rozh. ze 
dne 16. června 1937, Rv I 2607/35.) 
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Není O'dporovatelné s hIedistkJa odpůrčího řádu zřÍ'zení zástavního pra.va 
na ,nemovitosti dIužnÍilmvě v pořadí pO\lnámky podle § 53 kmih. zák., vy
cl:ala-lli rtřetí 'Osoba usnesení o povol,ení poznámky pořadí (§ 56 knih. zák.) 
věřiteli,aby si v mezích pravé phledáVlky, pří'slušící třetí osobě, proti 
dlužnÍilmvi v1Ů'ŽJi1 zástavní právo prO' svou vl,a-stní pohledávku. V takovém 
případě by bylo možno odpolI'o,vati jen zří-zení poznámky pořadi samé, 
kdyby bylo zřízení odporova-telné PIlOti předchůdci podle § 12, odst. 3, odp. 
ř. (Rozh. ze dne 16. června 1937, Rv I 2544/35.) 

II. Pracovní právo. 

1. Paušalovanie odmeny za práce prez čas tým sposobom, že od m ena 
za ne je zahrnutá v smluvenej odmene za všetky práee, ktoré je zamest.
Ranec povinný konat podra služebnej smluvy, nie je zakáz,ané a je pri
stupným a vhodným sposOIbom ochneňov.ani,e služieb, ktoré pre ich pova
hu a menivosť nemo'žno ohr.aJI1ŮIČiť 1WČ'itým poč tom pracovných hodín a 
ktoré zamestnawatel nemože sipofahlri'Ve kontrolovať. 

II. Chovanlesa zamestnanca" že po č,as svého zamestnaru,a neŽliadal od
menu za práce prez č,a,s, nemá sice význam vzdania sa nároku na ňu, mož
no však z neho pod-fa olkolností prípadu us.uďzov,ať na tO', že sám zamest
nanec pokládalI práoe prez čas za odmenené úhT11ikovým platom, ,ktorý od 
zamestnavatera poberal. 

III. Nárok za odmenu za práee, konané v ohdobiach podTa § 4 zák. č. 
91/1918 Sb. z . .a n. nezbytne volných, je voči žalobnému nároku na od
menu za práce prez 'čas novým náro.lmm v smY'sle § 33, odst. 3 zák. č. 
131/1931 ,a nemožno o ňom,a!k bOil vznesený len v odvola'com pokračování, 
pojednávať. (RozJl. z 11. máj.aJ 1937, Rv III 236/37.) . 

Úmluva stran o odměně za prác.e přes, čas (zákon z 19. prosince 1918, 
Č. 91 Sb. z. a n .) není zaikázána a lze platně paušalov,ati i odměnu za ta
kové práce bez zřetele na to, zda pHslušné správní úřady práci přes čas 
POVlO1ily, či nikoliv. (Plenární rozhodnutí ze dne 21. června 1937, Pres 
398/37.) 

Zamestnalncovi je ponechané na volu, či sa chce domáhať pla,tenej <;10-
volenej podra zák. č. 67/1925 Sb. z.a n., ak sa jej v dotyčnom služebnom 
roku nedomáhal, neprislúcha mu za ňu ani peňažitá náhrada. (Rozh. z 25. 
mája 1937, Rv III 177/37.) 

Zákon Č . 16/1920 Sb. z. ,a· n. o trvale ustanov,ených obecních zřízencích. 
Neučinil-li obecní zaměstnanec v propadlné ' lhůtě § 25, odst. 2 zák. Č . 
16/1920 Sb. z. a n. prohlášení, že se má jeho služební poměr posuzovati pro 
budoucnost podle řeoeného zákona, nemůže již opíralti ·svoje nároky ze 
služebního poměru o předpisy uv'edeného zákO'll,a. PředpokLadem ustano
vení obecního zaměstnance trvale UlstalIloveným obecním zřízencem jest, 
aby tcrkové místo 'bylo syos.temisováno buď usnesením obecniho zastupi
telstva (§ 2, odst. 1 řeč. zák.) nebo nadřízeným úřadem samosprávným . 
(§ 2, od~t. 2 řeč. zák.). Nedošlo-li k s.y stemi sa ci , nestal se obecní zaměst
nanec zřízencem trval,e ustanovenýmam tím, že s.e obec v ustanO'Vova
dm dekretu a ve služebních instrUlkckh dovolávala předpisů uvedeného 
zákona,alIli tím, že zaměstnanec skutečně vylmnával službu obecního 
strážníka a nočníhO' -hlídače, kterou jinak vykonával ' trvale ustanovený 
zřízenec. (Rozh. ze dne 23. září 1937, Rv I 1514/37.) 

I. Rozhodl-li soud druhé sltolke ve věcech pr,aoovních na žalobcovo 
odvolání (správně rekurs), napadaijící j.ak usnesení prvého S'Oudu, jímž 
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neby lo phpuštěno rozšíření žaloby, tak l"ozsudek ve veCl samé, též ()) 
ro~ířeriém žalobním nároku, ·a to tak, že odmítl žalobu v celém rozsahu 
(i co do rozšířené části žaloby) pro nepřípustnost pořadu práva, jest jeho 
rozhodnutí i v tomto směru (co do rozšířeného žalo'b-ního nároku) lmneč .., 
né (§ 36, odst. 2 zák. č. 131/1931 Sb. z. a n .), třebaže o 'rO'zšíření žaloby ne
rozhodl ve výroku. 

n. Nebylo-li ro-e:hodnutí soudu prvé stoUce, jenž uznal výslovně pořad 
p r áva pro žalobní nárok, napadeno žalovaJným, nýbrž jen žalO'bcem, na~ 
bylo rozhodnutí soudu prvé stolicE"; 'O této otázce p!'ávní moci, a odvolaci 
soud nebyl oprávněn zabýva'ti SF' z úřadu otázkou phpustnoJslti pořadu 
p r áva, neuznal-Li žalobcovo oprávnění k 'Opravnému prostředku v otázce 
přípustno'sti pořadu práva. Učinil-li tak přece a vyslovil- Li zmatečnost 
rozsudku prvého soudu i předchozíhO' řízení a žalobu odmítl, jest proti 
jeho rozhodnUltí r ekurs žalovaného přípustný (§ 519, č . 2 c. ř. s.). (Rozh. 
ze dne 16. září 1937, R I 939/37.) 

P racovní soudy jsou příslušné i pro žaloby na zvýšení důchodu, přisou
zeného jako od'škodné za úraz, vzmklý ,při výkonu služby, třebaže pů
v odní spor o odškodnění byl před účálllnolstí zákona, o prac. soudech Č , 
131/1931 Sb. z. a n . rozhodnut řádnými soudy. (RolZh. ze dne 9. září 1937, 
R v I 2585/35.) 

Jde o spor o náhradu škody z poměru služebního podle §§ 1 a 2 c) zák . 
Č. 131/ 1931 Sb. z. a n ., domáhá-hl se zaměstnanec na zaměstnavateli n á 
hrady škody, utrpěné z výstU!pu mezi nimi za výk'Onu služby a z jejího 
pO'dnětu. (Rozh. ze dne 3. září 1937, Rv I 1393/37.) . 

Ustanov eni'e § 23 (1) zák Č. 131/1931 Sb. z . . a n. o neprípustnosti .advo
kátského zaJSltúpenia pred praco'vným súdem, platí aj keď ide o spoločnú 
žalobu podra § 77 Osp . . a každý ZD spO'ločníkov sporu uplatňuje len n a 
rok, ktorého predmet nemá vyššiu hodnotu než 1000 Kč, - i keď hodnota 
predlmetu jednotlIivých nárokov d'ov·edna činí vJ.ac než 1000 Kč. (Rozh. z 
20. mája 1937, R IV 183/37.) 
Odnětí pense bývalému pomocnému zaměstnanci česlkoslovenskirch 

státních drah (§ 129 vl. nař. Č. 15/1927). Ustanovení § 128 řeč . vlád. nař. o 
zjtštění neschopnosti výdělku úř·edním lékař.em čs. státních drah platí pró 
řízení správní a nevylU!čuje, aby soud sám provedl ve sporu o placení 
pel1lse znaLecký důkaz (§ 351 c. ř . s.) o téže Iskutečnosti. K odnětí pense .. 
přiznané z důvodu § 7, odst. 3, č. 2 stano·v pensijního fondu čs. státnkh 
drah j.est potřebí, .aby zaměstnanec nél.lbyl způsobilosti k výdělečnému 
přiměřenému zaměstnání. Netřeba zj:i:šťovati pracovní schopnost v pro 
centech. (Rozh. ze ďne 9. září 1937, Rv n 373/36.) 

Trvalý pokles práce, pre ktorý mMe byť zamestnanci štátnych železnic 
daný podf,a § 116 Ut . . Cl') služebného· poriadlku do· dočél.Isnej výsliUŽby, ne
mUiSí nastať práve v tom obore slU'žby, v kto'rom bol zamestnanec na
posledy čtnný. Výber zamestnancov, ktorých treba pre trv.alý pokles 
práce dať do dočasnej výslužby, priJslúcha železničnej správe a nemaže 
byť súdom preskúmaný. (R'Ů'zh. ZD dňa 30. júna 1937, Rv III 271/37.) 
Že1ezni:čním zaměstnéIDcům (úř,edntkům, pO'dúředníkům a zřízencům 

československých státních drah) nepřílsluší nárO'k na plné služební polŽit
ky po dO'bu t. řeč. nemocenslkého rOlku, byli-li přelo·žen,i, na dočasný odpo
čine.k před uplynutím řečenéhO' Toku proto', že 'Se stali postrádatelní pro 
organisační změny v úřadě anebo prO' trv.a1lý polkles práce (§ 116 a) slu
žebního' řádu pro zaměstnanoe ČS. státních drah). Užití dotčeného důvodu 
pro přelO'žení na dočasný ·odpočimek není vyloučeno nemocí zaměstnan-
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C.oV.ou. Pr.o posouzení práv, plyn.oucích ze služebního poměru zaměstnanců 
es. státních dr,ah, nel'Ze obdobně užíti ani předpisů zák. .o obch. P.omoc
riících č. 20/1910 ř. z., ani zákona o s:ouJm.omý'ch zaměstnancích č. ,154/1934 
Sb. z. a n., ani předpisů §§ 1154 bJ, 1156 obč. zák. (Rozh. ze dne 24. června 
1937, Rv I 2025/35.) 

Pensijnímu pojištění (zák. č. 26/1929 Sb. z. a n.) nepodléhá laborantka 
v lékárně, jejímž převážným zaměstnáním bylO' obeznamorvání se s ulože
ním preparátů a zásob, obsluha váhy, odv,ažolvání práš'ků ze zásob, jejich 
balení a vydávání; nerozhoduje, že byla> zaměstnána též pracemi spoje
nýmis prodejem prášku, nebyla-li jimi zaměstnána převážně. (Rozh. ze 
dne 16. září 1937, Rv I 1462/37.) 

I. DO' prispevkO'vrej doby podra §§ 12 a 16 zák. č. 26/1929 Sb. z. a n. treba 
počítať aj príspevkové mesiace nadobudnuté do 31. decembra 1928 (za 
účinnosti vl. nar. č. 16/1923 Sb. z. a n.), ktoré do tohoto dňa neboly 
zrušené. 

II. SlO'va "mal by náDO'k na tentO' dóchO'dO'k" ke konci odst. 1 § 25 zák. 
č . 26/1929 Sb. z. a n. treba vykládať tak, že by poi,stencovi v den smrti 
náležalinvalídny dóchodolk, kelby sa boI stal invalídnym v smysle § 17 
cit. zák., t. j . že bola splnená č,ak.a.cia doba a smrť poilstencova na,stala 
pred uplynutím ochranných lehót §§ 57, 58 ,aJ 60 cit. zák 

III. "Manželom" v odst. 2 § 38 zák. č . 26/1929 Sb. z. a n. treba rozumeť 
manžela ,(lij ma>nželku. (Rozh. zlO. j'ÚnaJ 1937, Rv IV 268/37.) 

Práce zamestnanca nestávajú sa služhami vyššieho druhu (§ 1 zák. č. 
154/1934 Sb. z . .a n.) UlŽ tým, 'že zamestnam.ec koná a 'j písomné práce, keď 
tieto písomné práce s:ú len podr,adnéa šablonovité. (Rolzh. zo 16. seplembra 
1937, Rv III 476/37.) 

Otázku, či bol zamestnaInec k zamestr1av,aterov,i v služebnom pomere, 
podliehajúcom penzijnému potsteniu, ri,eši súd v spore o náhradů škody, 
vzni:klej z porušenia prihlasovacej po,vinnosti, samostatne a lko otázku 
prejudidálnu, ,ako o nej ešte nebolo rozhodnuté pravoplatným výmerom 
nositera poistenia. - Nie j,e však vylúuené, ,aby sa strany obrátily o roz
hod'nuhe o tom, či zamestnanec podliehal penzijnému poifsteniu, na' no
sHera poisteni,a, ,aj ~eď Už poistný pripad naJstal. Keď sa taik stalo, je 
pravoplatné rozhodnutie nositera pois,teni-a o tom, či zamestnanec podlie
hal penzijnému poisten~u ,alebo nie, pre sIT,a;ny ,aj pre súd závazné. (Rozh. 
z 20. mája 1937, Rv III 190/37.) 

I. Zamestnanc.i, ktorí sa stali povinní poistením až podra zák. č. 26/1929 
'~b. z. a n. a ktorí predtým vyňati boli z poistnej povinnosti pre svoj vek 
(§ 2 odst. 1, č. 1, vl. nar. ,č. 16/1923 Sb. z. II n.), majú pri predpo'klade, že 
'Za nich plaJtené boly pred 1. j.anuárom 192,9 prispevky do fond-Ul pre po'treb
ných nezamestna.ných (§ 2, odst. 2, cH. vl. nar.) , nárok na invalidný dó
chodok a pozostalí po nich na po'Zolstalostné dávky, i keď čaka'Cia doba 
nebola dokončená (§ 187 zák. č. 26/1929 Sb. z. ,a n.). 

II. Odškodňovací nárok vdovy z'ames,tnanca proti zamestnava>terovi , 
ktorý opomenul prihlásiť jej manžela k penzijnému poilsteniu, je verejno
pravnej povahy a nemóže byť 'Slkrátený dohodou zames1ma'v,alteYa so za
TI1estnanco'ffi. Nárok vdovy ni'e je dotknutý ani prípadným spoluzavin~ním 
zamestnanca pr,i opom'enutí prililáŠlky. . 

III. Zamestnavater zodpovedný je zamestnanco,vi, klorého opomlnul 
přihlasdťk penzijnému poi'stenitU, za stratu poistného nároku, bez zretei'a 
'na to, že ,aJj ,sám zamestnanec opominuL vykonať prihláseni.e, hoci bol na 
to podfa § 5, odst. ,3 záUwna č : 26 /1929 Sb. z. ,a n. oprávnený. (Rozh. z 20. 
mája 1937, Rv III 671/36.) 
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Pojem invalidity ve smyslu zák'ona o pens})l1lm pojištění soukromých 
zaměstnanců (§ i 7 zák. Č . 26/1929 ·a § 73 zák. Č . 89/1920 Sb. z . . a n.) Inva
lidním ve smyslu uvedených pensijních záJkonů není zaměstnanec, který 
skuteoně vY1konává výdělečnou 'činno'st podrobenou pens.ijnímu pojištění, 
byť i pro chúravost neměl snad normální pracovní výkonnost a nemohl 
ani zélJstávati práoe, jež by ji,nak osoba, jsoucí v pracovním poměru, mu
sila zastávati. POljmovým znakem zaměstnání není, ,aby zaměstnanec byl 
schopen fysiocky vyJk·onávati všechny práce, jež zpravidla koná ve s'tejném 
nebo podobném pracovním poměru jrná normální zdr.avá osoha, a aby 
byl zaměstnavatel s to využíti pra'covní schopnosti zaměstnancovy vždy 
stejně. (R-ozh. ze dne 24. června 1937, Rv I 2534/36.) 

Jestliže zletilý nevlastní syn maJjirtel'e podniku konal v podniku pravi
delné práce továrního úředníka, k nimž svým předběžným v~děláním byl 
schopný, ·a to s vědomím a souhlasem majitele podniku v takovém roz
sahu:, že vyčerpávaly pracoiVní sílu úředníka v podobném postavení, ob
držel pravidelné služné i remuner·élJci a poďniJkatel s jeho pracemi dispo
noval, jmenovav ho prok:uri'stou ,a: ředi,telem továrny, došlo mlčky (kon
kludentně) k sjednání služební smlouvy (§§ 863, 1151 obč. zák.). V tako
vém případě jest majitel 'Podniiklu povinen lJNhlás.i>ti ho jako zaměstnance 
k pensijnímu poji,štěnÍ. (Rozll. ze dne 17. června 1937, Rv I 627/35.) 

Nejde-li o úraz úmyslně ~púSOlbený, neodpovídá zaměstnavatel za úraz, 
utrpěný provozem moto'rového vozidla zaměstnanci:, -kterého se užívá ve 
výkonu jeho smluvní povinnosti (služby) př',i provozu motorového vozidla, 
byť i se to dělo jen v určitýCh případech . Nárok tako'véhoto zaměstnance 
proti zaměstnavatelov,i jest pOSUlZOVélJti podle § 46 zák. 'o úraz. poj. děl. č. 
1/1888 ř. z. Podnikatelem pro'vozu úrazo,vým pojištěním povinného jest 
ten, kdo odvozeně (derivativně) nabyl skutečné ,a pTávně chráněné moci 
nad motorovým vozidlem v takovém roZ!sahu, že jest mu umožněno hos
podářsky samostatně využitkovaJti jeho jí'zdní způsobi1ost, a na jehož ne
bezpečí se provoz ten děje. Za uvedených předpokl.adů mohou být.i po 
případě podnikateli, resp. spolupodnika,teli provozu motorového vozidla 
též přihlášení dědicové nebo některý z nkh, byly-li jejich dědické při
hlášky na soud přija1ty. (Rozh. ze dne 16. června 1937, Rv I 33/36.) 

III. Obchodní a směnečně pravo. 

Omezení zás.tupČí moci 'kupce-jednotlivce kolektivním zastupováním s 
ustam:oveným prokuristou jest právně nemožné. (Rozh. ze dne 24. června 
1937, R I 595/37.) 

Ani pr.okurista s kolektivní prokurou (čl. 41 ohch. zák), .ani ohchodní 
zmocněnec (ředitel) akciové společnosti (,čl. 47 obch. zálk.) nemohou bez 
zvláštní obchodní plné moci k ISaJmo'statnému j.edtnání s úč~n:ky zmocnitele 
zavazujícími sjednati Ilwupi po:oemků :se záv,az:kem k jejich za·stavění pod
niku budovami do určité doby. Uj ednáním, jímž se kupi,tel nemovitosti 
zavázal prodateli, že na koupených pozemdch zřídí určité budo'vy (pód
nik), při čemž časový postup staveb byl zůstaven na vůli kup it eli., nebyl 
pro kupitele stanoven právní závazek 'k započetí s,tcweb ihned. (Rozh. ze 
dne 8. září 1937, Rv I 122/36.) 

Komitent, jenž dal komi'sionáři (bankovnímu závodu) příkaz k prodeji 
cen'll:ých papírů, není oprávněn odstoupiti od smlouvy ,B.} odepříti dodání 
cenných papírů' proto, že nebyl komi'sionářem podle zvyklostí v bankoV
nim obchodě s cennými papíry písemně zpraven o prod eji. Třebaže 
smlouva komisní o prodeji cenných papírů nebyla sjednána na pražSké 
burse, ani nebyla uzavřena s od\7oláním se na! její zvyklosti,platí přece 
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p ro prodej a pro dobu jejich dodání podmínky pro obchod s cennými pa
píry na pražské burse, na níž dal komisionář prodej pro-vésti komisionář
BJ{ým substitutem. Význam předčasné exekuční koupě nastalé proto" že 
byl prohlášen 'konkurs na jmění komisionáře, pro povinnost komitentovu 
k dodání cenný·ch papírů podle bursovnkh podmínek v pozdější době. 
(\Rozll. ze dne 29. září 1937, R II 175/37.) 
. Amo'rtizácia biankozmenky deje sa podfla ustano-veni.a zák. Č. 250;1934 
Sb. z . . a n. a nie podf,a: §§ 73 a násl. zmenk. zák. (č. 1/1928 Sb. z . .a n.). 
m ·o-Zih. z 5 . . augusta 1937, R III 423/37.) 

Alm bola adresa po-dpísanej bi.ancDzmenky vyplnená menom toho, kto 
s.a svojím podp1som chcel .a: mal zaviazať l,enako zmenkový ručitef} ne
bola zmenka sfalšovaná (§ 78 zmenk. zák.) , ale len bezprávne a proti'
smluvne dDplnená (§ 6 zmenlk. zák.) .a nemóže bezprávnosť tDhoto dopl
nenia byť nami'etaná bezolstnémtl nalbyv;:tefovi zmenky. (Rozh. zo dňa 
n. mája 1937, Rv III 1046/36.) 
Poměr přestupku podle §§ 114, odSlt. 3, lit. i), 131 Žlivn. ř. k zákonu proti 

1!1e1mlé sou:těži (zák. Č. 111/ 1927 Sb. z. a n.). Naplňuje-U dotčený přestupek 
!SkutkovDU podstatu podle zákona 'prDti nekalé s oUltěži , je prDmlčení ná
roků pDstiženého posouditi pDdle zá!k·ona proti ne'ka:lé soutěži a postižený 
nemůže na újmu druhé strany a proti zás.adám právní bezpečnosti opříti 
faJmvéto nároky '0 předpis o-becnější (předpi'sy olbč·anského záJkona). (Rozh. 
ZE dne 4. září 1937, Rv I 185.5/35.) 

1. Trhovec, kto-rý v hádJl~e siným trhDv·com o miesto na tržišti, kope do 
5tánku tDhoto trhovca a prevráti mu stol s tov.arom, dopúšťa sa' konania 
loroti dobrým mravom súťaže v :smysle § 1 zák. Č . 111/1927 Sb. z. a n. 

11. Foužilbie § 1 zák. Č. 111/1927 Sb. z. ·a n. nie je vylúčené tým, že čin , 
záv,adiný s hfadi'ska tohoto ustanDveni-a, je.aj činom trestným podfa in)Tch 
zákonných ustanDvení. (RDZh. z 29. máj.a 1937, Rv IV 716/36.) 

A. Ak továrň.a na výro-bu 10 buví predáv.a. vo sVDjkh pTeda.jniadlJ jednotlivým 
zákazníkom v malom vyraden:ú obuv za snížené ceny vyznačené nápadne 
na podošváchobuvi, .alby záka.zní:k pozn.al, že ide 00 menejoenný tovar, do
púšťa sa nekalej súťa;že (§ 1 zák. Č. 111/1927 Sb. z . .a n.) Dbchodní s obuvou, 
k torý od -obchodv-edúceho predajne ;konajúcehD proti výslovnému pdkazu 
i ováme, že obuv smie byť predávaná len v malo-m, na:kúpí tú-to vyradenú 
obuv vo vefkom - hod musel ·si byť v-edomý bezprávnosti konani.a ob
chodvedúceho - .a po odstránení vyznačených clen s podošví a po prele
:pení 'originálných firemný·ch vinet továrne na obaloch, predává potom 
obuv za vyššie ceny, .a;lm by išlo o ri.adny tDv.ar. 

II. Konaním spasobilým poškod'Í!ť súťažitefa (§ 1 zák. Č. 11/1927 Sb. z. 
a n.) je nielen 'konani e, z ktorého maže súťažiJtefovi vzn~knúť b e z-
10 r o str e d n á hmotná škoda, ale .aj konanie, ktoré ohrožuje jeho súťa
ž,itelskú po-zí.ciu. (Rozh. z 29. mája 1937, Rv IV 656/36.) 
' . Nie je nekaloou súťažou, keď majitef drogerie záJkazníkom, ktorí si sice 
ži.adali " aspir,i,n", .ale ktorí · - a:J.m sa dDtazom presvedčil - neprajú si 
-,,)rslo~ne originálny "B.ayerov .aspirín", ponÚlka a predá.vá iný lacnější 
1ieěeJjhý prostrieddk podobného účinku. (Rozh. z 29. mája 1937, Rv III 
lG-65J36.j 

kk sú družstvá podfa stanov povinné nakupov.ať tovar u družstevnej 
iJ1.ákupne,ktoré.sú členmi, tým, ž·e nákupna zakazuje členským družstvám 
makupovať tovar indie, nedopúšť-a sa konooi.a proti dobrým mravom sú
ťaže. (Rozh. z 29. mája 1937, Rv IV 600/36.) 

Nejde o jednání proti dDbrým mra'vům soutěže, nezasáhl-li soutěžitel 
s.vS/ m jednáním do nabyté soutěfuí p'Osice jiného soutěžitele a, bylo-li jeho 
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účelem, aby 'Odvrátil škodu, která ;by mu mohla vzejíti z pocmu druhého 
soutěžitele, nikoliv ,aby ho přímo poškodil. (Rozh. ze dne 14. června 1937, 
Rv II 291/37.) 

Společenstva výdělková a hospodářslká (zákon č. 70/1873 ř. z.). Donu
cujícímu předp~su § 78 cit. zák nevyhovují 'stanovy, podle nichž zaniká 
ručební povinnost člena zámkem jeho členství, ,aJl1iž je stanovena zvláštní 
ručební doba ,aspoň j,ednol'oční po zániku členství. Nezáleží na tom, že vý
po.vědní doba či:ní podle stanov tN léta, počínajíc rokem" který následuje 
po roce, v němž byla dána výpověď. (Rozh. ze dne 29. září 1937, R I 
903/37.) 

K účasti společnosti s ručením 'omezeným na veřejné obchodní společ
nosti není potřebí souhlcrsu ministerstva vnitra podle vl. nař. 465/1920 Sb. 
z. a n. To, že na podnik jednoho společníka spŮ'lečnosti s ru~ením omeze
ným jest vedena exekuce vnucenou správou jeho podniku, nepřekáží to
mu, aby dotčený společní!k: nemŮ'hl phstouprt za veřejnéhŮ' společníka, 
pokud jeho jednání neodporuje předpisům zákona o maření exekuce neb@· 
odpůrčí'ho řádu. (Rozh. ze dne 23. září 1937, R II 320/37.) 

IV. Civilní řízení sporné. 

Vliv výroku o rŮ'zluce manželství v ne IS por n é m řízení (§ 17 rozl. 
zák.) na již zaháj,ené řízení s p 00 r n é o žalobě na rozluku téhož manžel.,. 
stvL Byla-li za sporného řízení o žalobě na rozluku manželství pravo
platně vyslovena rozluka v nesporném řízení podle § 17 rozl. zák. z viny 
žalujícího manžela na podlkl.adě ro'zsudiku vydaného v dřívějším ro'zvodto
vém sporu, lze dále jednati a rozhŮ'dnouti ve sporném řízení o otázce viny 
manželčiny na rozluce. (Rozh. ze dne 17. září 1937, Rv I 1477/37.) 
Poměr dřívějšího rozsUJdku, vydaného' ve sp'oru o rozvod, skončeného 

zamítnutím žaloby, k později, zahájenému sporu o rozluku manželství. 
Byla-li žaloba manželova na rozvod maJIlželství z výhradné vLny manžel
č ~ny pravoplatně zamítnuta, mohl by se manžel domáhati rozluky jen 
tehdy, kdyby dokázal, že po vydání rozvodového rozsudku nastaly skll-
tečnosti, jež by byly buď samy, nebo ve spojení s dřívějšími skutečnostmi 
způsobilé prokázati manželčinu vinu na tom, že manželské společenství 
nebylo obnoveno. (Rozh. ze dne 16. června 1937, Rv I 1283/37.) 

Pro žalobu, jíž se domáhá žák na uJČi:teli (řídicím učiteli) státní obecné 
školy náhrady škody vzešlé mu za vyučováJní (v učební přestávce) uči te
lov.ým zaviněním, jsou přís1ušné řádné 'soudy. DVOI1ského dekretu Č . 
758/1806 Sb. z. s. tu nelze uŽí,ti. (Ro'zh. ze dne 10. září 1937, R I 705/37 . .) 

Proti žalobě hypotékár,ní může se knihovní vlastník bránit.i jen takový
mi námitkami, které lze dovoditi z hypotéky samé nebo z právního dů
vodu hypotekární pohledáV:ky, nikoli však námitkami, týkajícími se ne
platnosti smlouvy, podle níž se stal formálně správ:ný vkl.ad vla!stnickéh0 
práva pro něho. (Rozh. ze dne 17. č,ervna 1937, Rv I 2611/35.) 

Nejde vůbec .o změnu žaloby, :nýbrž .,Q vstup jiného právního podmětl!l. 
do sporu, podal-li tichý společnílk žalobu 'O- zrušení H<:hé společností ne1~ 
prve na veřejnou obchodnís.polečnosta k námitce nedostatkiu pa'sivníhg 
oprávnění k ža'řobě navrhl změnu žaloby tak, že na místě žalované ve
řejné společnosti mají býti žalováJni veřejní obchodní společníci osobně. 
(Rozh. ze dne 16. září 1937, R I 793/37.) 
NeurčLtost žalobního žádání, že zaměstnavatel jest po·vinen změniti slu

žebni řád co do pracOIVní doby tak, ,aby jím stanovená pracovní doba vy
hovovala zákonu. (Rozh. ze dne 16. září 1937, Rv I 1406/37.) 
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Neuvedl-li žalobce v žalobní žádosti, proti komu má pohledávku, pro 
:kterou odpůrčí žalobou .odporuje, jest žalobní žádost neurčitá a jest takovou 
žalobU! zamítnouti konečně, nejen pro tentokráte. Při řešení otázky ne
určitosti žalobní žádosti ' nelze přihlížeti k dúvodúm uvedeným v žal'Obě . 
(Rozh. ze dne 3. září 1937, Rv I 1173/36.) 
Neurčitost žalobní žádosti, jíž se zaměstnanec na zaměstnavateli do

:rp.áhá vydání písemného ·vysvědčení., aniž uvedl zejména dobu .a druh ko
naných prací (služeb). (Rozh. ze dne 17. června 1937, Rv I 993 /37.) 

Právní zájem na brzkém určení .sporného práva nebo právního poměru 
n elze zjišťovaiti j.a1ko něj.aľlmu skutečnost, nýbrž lze jej vyvoditi jen závě
rem z urč,i;tých skutečností, kteTé buď ji:2 nastaly nebo v budoucnu mohou 
nastati jako výsledek právní nejistoty, existUljkí v době určovacího sporu. 
Zda tu jest taikový práv:ní zájem, je řešilti podle okolností jednotlivého 
případu . Po.jilstní'k, jemuž pojišťovna při odpovědnostním pojištění od
mítl.a poskytnouti právní ochranu ve sporech zahájený'ch proti němu 
osobami poškozenými, jest v právní nejistotě v příčině toho, jak se má v 
těchto sporech zachovati, .aby snad nepozbyl nároku proti poji.šťovně z 
pojistné ISmlOUVY, a může se dlOmáha·ti určov.ací žalobou odstranění tako
véto neji.stoty. (Rozh. ze ·dne 9. června 1937, Rv I 2465/35.) 

Civilní soudce není vázán náz.orem trestního soudu, vysloveným v od
suzujícím tres,tním rozsudku pro přestupek § 335 tr. z. , že i poškozený 
spoluzav1nil své zranění. (Rozh. ze dne 9. června 1937, Rv II 431 j35. ) 

Byla-li odpúrcem popřena skutečnost, jež má býti prokázána listinou,. 
je provedení dúkazu naříditi prúvodním usnesením (§ 277 c. ř. s.). Zda je 
tehdy, \když byl dotčený dúkaz po jeho připuštění soudem vinou té neb 
oné strany zmařen, připustiti důkaz výslechem stran podle § 371 c. ř. s. , 
je ponecháno volnému uvážení soudcovskému (§ 307, odst. 2 c. ř. s.). Bylo
li v pachtovní smlouvě ujednáno, že jest po smrti výměnkáře odvádětí 
výměnek třetí osobě (propachtovateli), jest na ní, aby zařídila potřebné· 
v příč~ně odvádění dávek, když v téže obci, ,kde žil výměn!kář , nebydlila. 
Teprve kdyby smlouvou zavázaný 'Odepřel řádlné .a včasné plnění výměn
kář'ských dávek, mohl by oprávněný požadovati peněžitou náhradu za ně. 
(Rozh. ze dne 14. září 1937, R I 648/37.) 

Do jaké míry jest někdo schopen samostatně spravovati své záležitosti. 
není otázkou právní, nýbrž otázlmu skutkovou, která musí býti tehdy. 
byl-li vyšetřen duš·evní 'stav, zjištěna na zákl.adě posudku znalce oboru 
lékařství. (Rozh. ze dne 10. června 1937, R II 261/37.) 

Je-li proti žalobnímu náro'ku namítáno k započtení více pohledávek, 
jichž souhrn převyšuje zažalovanou pohledávku, nastává účinek z.ahájené 
rozepře v ph-čině každé jednotlivé pohledávky, namítané k započtení, 
ovšem jen do výše žalobního nároku. (Rozh. ze dne 9. června 1937, R I 
582/37.) 

Proti zažalované peněžité pohledávce lze uplatňovati vzájemnou po
hledávku, která se zažal'Ovanou pohledávkou vnitřně nesouvisí, jen ná
mitkou ikompensaee, nikoli mezitímním návrhem určovacím (§§ 236, 259 
c. ř: 5.). (Rozh. ze dne 17. června 1937, R I 445/37.) 

Nejde o zmatečnost podle § 477 č . 4 c. ř. s., nýbrž múže jíti jen o v ad
nost řízení, stalo-li se vadné doručení ve smyslu §375, odst. 2 c. ř . s. 
Zma'tek podle § 477 č. 4 c. ř. s. má ~a mysli obeslání strany ve smyslu 
§ 131 cO. ř. s. (Rozh. ze dne 17. září 1937, Rv I 912/37.) . 

Jde Q zmatek podle § 477 č. 4 c. ř. s., byla-li ' v p;racovních věcech doru
čena žaloba žalovanému, bydlícímu mimo obvod procesního soudu, tak 
pozdě, že jeho právní zástupce nemohl uvědomiti substituta v místě pro-
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cesního soudu obyčejnou poštou. Nerozhoduje ani, že substitut mohl býti 
uvědoměn telegrarfi,cky nebo spěšným dopisem, ,ani že se právní zástupce 
žalovaného nebo žalovaný mohl osobně Ik roku dostaviti, zejména, když 
není hodnota předmětu sporu úměrná výlohám přímé intervence n eb 
osotlního dostavení se. (Rozh. ze dne 17. června 1937, R I 698/37.) 

Jestli-že vypovídající nepodal opravný prostředek pro,ti usnesení soudu 
druhé stolke, jímž bylo vyhověno rekursu vypovídaného do odmítnutí 
jaho námitek proti výpovědi a prvému soudu ul'oženo další jednání a 
rozhodnutí ve věci samé, nabylo usnesení to právní moci a nelze je' již 
nap.adatiani dovoláním pr,oti potvrzujícímu rozsud!ku odvolacího soudu 
s hlediska § 502, odst. 4 c. ř. s. Nepřevyšoval-li předmět sporu 7000 Kč, 
jest v takovém případě dovolání nepřípustné. (Rozh. ze dne 29. září 1937. 
Rv II 745/37.) 

Proti rozhodnutí soudu druhé stolice o poznámcE' spornosti (§ 61 kn. 
zák.) není dalšího 'opravného prostředku (§ 402, odst. 2 ex. ř. ve znění čl. II 
zák. Č. 314/1936 Sb. z. a oll.). (Ro'zh. ze dne 24. září 1937, R I 957/37.) 

Opravný prostředek proti rozhodnutí soudu druhé s.tolke v otázce pří
slušnosti není ve sporném řízení právně možný, ať rozhodl soud druhé 
stolice otázku tu předběžně, či konečně, ,ať rozhodl věcně, či 'Odepřel věc
ná rozhodnutí, .ať byla otázka ta řešena z úřadu nebo k námitce. Výhrada 
právní moci jest v té příčině bezvýznamná. (Rozh. ze dne 22. září 1937, 
Rl 951 /37.) 

Jde 'O vadn'ost řízení (§ 503 Č . 2 c. ř. s.), neprovedl-li odvolací soud do
plnění vý'slechem stran sám, nýbrž slyšel-li jen jednu stra:nu a výslech 
druhé strany dal provésti soudem dožádaným. Podle veHcího předpisu 
§ 488 c. ř. s. 'se doplnění důka'zů - kromě ohledání - může státi jen před 
odvolacím soudem, a to i v případech, které by jinak spadaly pod § 276 
Č. 1 nebo § 375, odst. 2 poslední věta, c. ř. s., ledaže by nebylo takové do
plnění možno provést pro překážky faktické nebo právní. (RO'zh. ze dne 
16. června 1937, Rv II 838/35.) 
Připustnost Obnovy patern.itního SpOTU skončeného rozsudkem pro 

zmeškání, nabyl-li domnělý nemanžels.ký otec porzději vědomosti o tom, 
že nemanželská matka byla již delší dobu před tělesným sty'kem se žalo
vaným těhotná s jiným mužem (§ 530 Č. 7 c. ř. s.) . 

Jestliže rozsudek soudu prvé stoli-ce - který proti předpisu § 541 odst. 
1 c. ř. s. nerozhodl jen o důvodu .a přípustnosti obnovy řízení, nýbrž před
bíhaje rozhodnutí ve věci hlavní, dospěl k úsudku, že žaloba o obnovu 
jest i věcně neodůvodněna - byl nahTažen změňujícím rozsudkem odvo
lacího soudu omezivším ·se správně toliko na řešení otázky přípustnosti 
obnovy, nemůže druhá strana těžiti z pO'chybení prvéhO' soudu. (Rozh. ze 
dne 17. září 1937, Rv II 190/37.) 

Zápis kandidáta advokacie do seznamu ka!Ildidáttl advokacie (§ 30 adv. 
ř., § 6 nov. k .adv. ř. ·č. 40/1922 Sb. z. a n.) nelze odepříti anl proto, že je 
proti němu zahájeno kárné řízení, ani proto, že advokát, k němuž vstoupil 
do praxe, neposkytuje pro své osobní vlastnosti a po'vahové zalo'žení do
statečné záruky po stránce stavovsky výchovné. 

Otánku zpúsobilosti kandidáta advokacie k zápisu do seznamu kandidá
tů advokacie je řešiti podle jeho vlastností a podle způsobu a rozsahu 
jeho prakti,ckého zaměstnání v právní službě u advokáta (§ 5 odst. 1 řeč. 
novely k .adv. ř.). (ROIzh. ze dne 16. září 1937, R II 366/37.) 

Není porušením předpisu § 46 honeb. zák. č . 49/1866, z. z. pro Čechy. 
nebyly-li obsílka k jednání o žalobě na náhradu za škodu učiněnou hon-
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bou a zvěří a vyzvání k jmenování důvěrníků doručeny žalovanému do 
vlastních rU'kou. 

O tom, zda je dotčená žalO'ba důvodem po právu čili nic, mají rozhodo
vati všichni členové rozhO'dčího soudu, ' nikoli jen vrchní rozsudí. (Rozh. 
ze dne 2. září 1937, R I 367/37.) 

Ustanovepie § 12 (o súdnej príslušnosti) zák. Č. 76/1935 Sb. z. a n . n e
pl.atí pre splátkO'Vé obchody U'zavrené pred účtnnO'sťO'u tohoto zákona. 
(Rozh. z 28. mája 1937, R III 332/37.) 

P roti usneseniu, ktor:rm rekurzný súd odmietol opravný prost r iedok, 
podaný v menšinovom jazyku (čl. 4, odst. 3, vl. nař. Č. 17/1926 Sb. z. a n.), 
j e další O'pravný pro-striedok neprípustný, .ak!by bol neprípustný, keby re
kurzný súd bol rozhodol o opravnom prostriedku ako jazykove nezáv ad
nom. (Rozh. z 25. mája 1937, R. IV 209/37.) 

Stát neodpO'vídá za ŠkO'du způ-soibenou notářem, který sice jedJnal v po
zůstalosti, z níž věci zpronevěřil, jako 'Soudní :komisař , avšak uschov ání 
věcí, jež pak zprO'nevěřil, převzal na záklaJdě zvláštní úmluvy s dědicem, 
j emuž byla odevzdána správa pozůstalostního jmění. (Rozh . ze dne 7. 
č ervna 1937, Co I 2/37.) 

V. Nesporné řízení. 

Správce obchodního podniku, patřícího do pozůstalosti , není oprávněn 
prodati bez -schválení pozůstalostního soudu kancelářské zařízení patřící 
k podniku ani tehdy, převzal-li uvedené zařízení zaměstnanec podniku 
na úhradu svého mzdového nároku. (Rozh. ze dne 16. září 1937, Rv II 
676/37.) 

Dědi'cká posLoUJpnost po zůstaviteli, jež nabyl podle § 3, odst. 1, zák. o 
zrušení svěřenství Č. 179/1924 Sb. z. a n. jmění zbaveného svěřenského 
s tatku (zrušení rodinného fideikomisu) jako přední dědic (fiduciář) ome
zený fideikomisárnísubstitucí ve prospěch prvního čekatele. Ustanovení 
zřizovací listiny, že mužským čekatelům náleží přednost mezi ženami, ne
bylo zrušeno § 106 ústavní listiny a nelze je pokládati za omezení, pří
čící se právnímu řádu nastalému po 28. říjnu 1918 zrušením šlechtictvÍ. 
Je-li ze zřiz-ovací listiny zrušeného svěřenství (rodinnéhO' fideikomisu) 
patrno, -že podatel přih.lášky k dědictví pO' předním dědici není prvým 
čekatelem , který by byl podle zřizovací listiny povolán v čas nápadu 
k nástupnictví ve svěřenství, jest dědickoU! přihláš~u odvolávajícl se na 
zřizovací listinu odmítnouti. Pokud tu jest první čekatel podle zřizovací 
listiny o rodinném svěřenství, nenastává dědická p osloupnO'st podle usta
novení občanského záilmna o posloupnosti dědIoké ze zákona nebo' z testa
mentu. Usta:novení § 1 O'dst. 3 řeč. zák. nemá na mysli zánik takových 
práv, která zákon -o zrušení svěřenství čekatelům VýSlO'vně zachovává v 
platnosti', j,a!ko je práv'o prvníhO' čekatele, ustanov eného zřizO'va'CÍ lÍIstinO'u. 
(Rozh. ze dne 25. září 1937, R II 299/37.) 

Nedošlo-li v nesporném (pozůstalostním) řízení k odkázání předurču
jící otázky na řízení sporné nebo správní (§ 25, odst. 2 zák. Č. 100/1931 
Sb. z. a n .), platí o přerušení řízení nesporného obdobně předpi's § 192, 
odst. 2 c. ř. s. (Rozh. ze dne 29. září 1937, R I 1086/37.) 

I tehda, byla-li správa pozůstalosti svěí'ena společně několika dědicům 
(§ 145 nesp. p.at.), může pozůstalostní soud proti vůli menšiny udělhi 
imocnění k vedení sporu za pozůstalost zbýva jícím dědicúm, jimž byla 
svěřena ' správa pozůstalosti. (Rozh. ze dne 30. září 1937, R I 682/37.) -

Projednání pozůstalosti po katolických duchovních. K tomu, aby pozů
s talostní soud postupoval podle dvor. dekr. z 25. dubna 1817, Č . 1332, a 
dvor. dekr. z 30. července 1824, Č. 2027 Sb. z. s., se vyžaduje, aby správní 
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úi"ady zjistily škody na farních budovách a n áhradovou částku, aby zem
sk)7 úřad .oznámil pozůst.alostnímu soudu výsledek šetření a aby dědici 
navrhli soudu ohledání a vyšetření dotčených škod. Není-li tu dotčených 
podmínek, není pozůstalostní soud oprávněn konati šetření o stavebních 
škodách, rozhodovati o výši náhrady a o jejím zajištění z pozůstalostního 
jmění. Řízení podle uvedených předpisů lze zahájiti toliko před .odevzdá
ním pozůstalosti dědicům. (Rozh. ze dne 15. IX. 1937, R I 675/37.) 

Zákon o dělení dědictví při rolnických usedlostech střední velikosti č . 
€S/1908 z. z. čs. Obsahuje-li platná závěť ustanovení, jež jsou v rozporu 
s předpisy řečeného zákona, nelze jeho předpisů užíti. Z·ůstavitel může 

,osobě, které má usedlost připadnouti, uložiti, aby do pozůstalosti vpla
tila určité částky. (Rozh. ze dne 28. června 1937, R I 749/37.) 

Vázne-li na nemovitosti poznámka 90řadí pro zamýšlené zadlužení 
(§ 53 knih. zák.) , nelze bez předložení usnesení povolujícího tuto poznám
ku povoliti odepsání části knihovního tělesa bez přenesení poznámky po
řadí. {Rozh. ze dne 8. června 1937, R II 182/37.) 

P}edpoklady povolení záznamu knihovní přednosti práv zapsaných na 
nemovitosti. Záznam přednosti zástavního práva nelze povoliti podle listi
ny o postoupení přednosti, jež není ustupujícím oprávněným podepsána. 
Nestačí, že ustupujícioprávněný prohlásil v listině sepsané o trhové 
smlouvě s jinou osobou, že nový vl.astník může kdykoliv zvýšiti hypotéku 
předcházející zást.avnímu právu .oprávněného do určité výše, a zavázal-li 
s e podeps,arti i příslU!šné prohlášení o postourpení přednosti. (Rozh. ze dne 
·8. zář í 1937, R I 944/37.) 

Knihovní soud může dodatečně naříditi bez vý'slechu účastníků ve 
,smyslu § 104, odst. 3 kn. zák. provedení opominutého, knihovního zápisu 
poznámky hypotekární žaloby v původním pořadí i ve vedlejších vlož
kách, nedošlo-li k němu nedopatřením knihovního oddělení již podle pů
vodního příkazu soudcova, a bylo-li pořadí pro dotčený zápi,s zachováno 
knihovní plombou (§ 3, odst. 1 nat. min. sp:r,av J z 12. ledna 1'872 Č. 5 ř ...,z. ). 
(Rozh. ze dne 16. záři 1937, R II 337/37.) 

Odhadní řízení :l$: vyměření dávky z přírůstku hodnoty nemovitosti . 
Jest nezákonno.srtí (§ 46 odst. 2 záik. Č . 100/1931 Sb. z. a n. ve znění čl. V, 
f. 1 zák. Č. 251/1934 Sb. z. a n.), opominul-li soud při zji'šťování odhadní 
-ceny přidělených pozemků výslechem znalců zjistiti vliv zákonného zá
kazu zcizení bez souhlasu Státního pozemkového. úřadu a jiných -omezení 
vlastníka z důvodu přídělu (§ 37 dotčeného zákona) na obchodní cenu po.,. 
zemků. 

Obecná hodno.ta věci jest její směnná hodnota a je totožná s cenou 
prodejovou. (Rozh. ze dne 22. září 1937, R II 305/37.) 

Ustanovení § 41 oe) zák. č. 100/1931 Sb. z. a n. se týká nejen usnesení, ale 
i rozsudků. 

Pravoplatný rozsudek zamítající žalobu o rozluku manželství má v ne
sporném řízení -o návrhu na ,přeměnu rozvodu v rozluku podle § 17 zák 
rozl. Č. 320/1919 Sb. z. a n. význam věci UlŽ platně rozhodnuté (§ 41 e) zák. 
Č. 100/1931 Sb. z . .a n.). (Rozh. ze dne 27. srpna 1937, R I 649/37.) 

Nejde o Zimatečnost, nýbrž o nesprávné prá'vní posouzení, bylo-li přizná
no rek:ursní právo tomu, ko.mu po'zůstalos1Jnísoud uložil sestavení .a ,před
ložení účetní uzávěrky (bilance) . 
Veřejná obchodní spoleČlIlost, jejímž společníkem ' byl zůstavitel , není 

účastníkem pozůstalostního řízení, jde-li o otázku, zda má vůbec býti 
zřízen soupis pozůstalostního jmění, a má-li se proto postupov,ati pOdle 
§ 106, odst. 2, nesp. pat. (Rozh. ze dne 28. června 1937, R II 123/37.) 
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VI. Exe,kuční řízení. 

Domáhá-li se knihovní vlas tník nemovitosti na žalovaném státu (fi
nanční správě) výmazu exekučního zástavního práv,a zapsaného pro da
ňŮ'vé n edoplatky z ,důvO'du, že příslušný berm.í úřad uznal, že zástavní pra
vo bylo na nemovitosti zřÍ'zeno neprávem, .a že proto (před účinností zák. 
č. 76/1927 Sb. z. a n.) odepsal daňové nedO'platky jak v berní knÍ'Žce, taI~ 
na daňovém kontě, a že také z té příčiny nepřihlásil je \k pozůstalosti po' 

,zemřelém poplatníkovi, jest n a něm,aby prokázal buď výslovné ,a v zá
vazné formě vydané prohlášení žalovapého státu, že svoluj e k výmazu 
sporn ého zástavníhO' práva, n ebo že odpis daňových nedoplatků byl pro
veden v předepsané formě, t. j, že byl odpis podle dv, dekr. z 19. dubna 
1799 Č. 466 Sb. z. s. a § 4 vý:n-o,su min. fin . z 29. ledna 1850, Č. 494 proveden 
příslušným berním úřadem (po případě berní správou) v mezích úředního' 
oprávnění písemně s úředním razítkem a s podpisy dvou jeho úředníků. 
(RŮ'zh. ze dne 2. září 1937, Rv II 296/37.) 

Podstatnou náležitosťou listiny o výka'ze nedoplatkO'v u úradŮ'vne Vše
obecného penzijného ústavu, ,opatrenej dolO'žkou IQ jej vykonateTnosti, je, 
aby podpisaná bola krome riadi,tera predsedom úr,adovne '(jeho námest
níkom) . Rozh. z 16. septembra 1937, R III 509/37.) . 

Nelze vésti exekuci na čekatelské právo, pozna:mena:né v pozemkové 
knize, podle dohody-dědků při projednání pozůst,alosti (zá,k. č. 68(1908 z, z. 
čes.), a to ani tehda, byl-li povinný odsouzen zaplatit vymáhajícímu vě
řiteli zažalovanou pohledávku pŮ'd exekucí na dotčené čekatelské právo. 
(Rozh. ze dne 8. září 1937, R I 590(37.) 
Uplatňovanie náro!ku na vratenie preplatku dávky z majetku , 'ktorý bol 

finančnými úradmi u ž určený, poddložnkkou žalobou - patrí n a porad 
práva. (Rozh. 210' 17. júna 1937, R III 348/37.) 

Na porad práva patrí rozhod'ov,a,ť o neprípustnosti exekúcie, keď berny 
úrad zabavil mobilárnŮ'u exekúciou príslulŠenstvo nehnuternosti dlžníka , 
na ktorej je pre žalobníka vložené hypotekáTne záložné právo. (Rozh. z 
24. júna 1937, R III 366(37.) 

I za účinnosti vládního nařízení č. 338(1936 Sb. z. a n. lze proti společ
nŮ'sti "Karlovarská spolková banka, společnost 'S r. o." ("Karlsbader Ver
einsbank, Gesellschaft m. b. H.") v K.arlový'ch Varech, vésti exekuci n a 
vydání cenných papírů, v jichž pHčině bylo společnosti dáno zmocnění k 

. libovolnému nakládání (§ 3 zák. Č. 20111924 Sb. z. a n.) , plyne-li z exekuč
ního titulu, že ukladatel zůstal vlastníkem cenných papírů, nikoli však k 
vymo'žení výtě~ku za cenné papíry prodané před likvidací: dotčené společ
nosti. (Rozh. ze dne 28. června 1937, R I 723/37.) 

Bylo-li mezi dodavatelem suroviny a jejím zpracovatelem ujednáno, že 
právo nérldádati s penězi, d'o'šlými za odprodané zpracované zboží na 
poštovní šekový účet z;pracovatele, náleží dodavateli, jemuž zpracovatel 
dojití těch kterých peněžitých částek omamuje, má dodavatel nárok nedo
pouštějící výkon exekuce. (§ 37 ex. ř.) (Rozh. ze dne 25. června 1937, Rv I 
1402/37.) 

Není důvodem k zrušení exekučních úkonů k zajištěni, bylo-li rekurs
nim soudem zrušeno usnesení prvého soudu, jímž byla po,volena zajišťo
vací exekuce a prvému 'soudu uloženo, aby o· exekučním . návrhu znova 
rŮ'zhodl. (Rozh. ze dne 10. září 1937, R. I 679/37.) 

Byla-li exekuce odložena ,a1ž do pra'Voplatného rozhodnutí o některé ze 
žalob uvedený·ch v § 42 Č. 5 ex. ř., nelze pokračovati v odložené exekuci , 
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u okud spor .nebyl pravoplatně skončen, nýbrž byl ponechán jen v klidu, 
a t o ani t ehda, učiní-li návrh na pokr.ačorvání v exekuci postupník, kte ré
mu byla vymáhaná pohledávka pO'stol~pena a jenž podle § 9 ex. ř'. vstoupil 
na místo púvodního vymáhajícího věřitele do exekuce. (Rozh. ze dne 17. 
září 1937, R II 415 /37.) 

Na nemovitosti, jež jsou spoluvla1stnichrÍm manželú, stiženým vzájem
n ým , do pozemkové knihy zapsaným zákazem zcizení ,a zav.azení podle 
§ 364 c) obč . zák. , lze vésti exekuci nuceným zřízením práva zástavního 
podle rozsudkú znějícího proti oběma manželůnl j ako solidárním dlužní
kům. 

Vedení ex ekuce nebrání odpúrčí spor v edený vymáhajícím věřitelem ci 
ncúčinno·sti onoho zákazu zcizení a ::"9.vazeni. (Rozh. ze dne 15. září 1937, 
RII 309/37.) 

V návrhu na povolení exekuce proti zemědělci po zahájení zemědělské
ho vyrovnacího ří-zení musí vymáhající věhtel tvrditi a dokázati (§ 55 
odst. 2 ex. ř.) , že a proč nepřekáží ustanoveni §§ 9 a 21 vlád. nař. Č. 76/1936 
v doslovu vlád. n.arř. Č . 259/1936 ,8.' Č. 13/1937 Sb. z. a n. povolení exekuce, 
H eb aže by vymáhaná pohledávka nebyla dotčena zemědělským vyrovná
ním (§ 13, odst. 1, vyl'. ř.a § 3 vlád. nař. Č. 76/1936 Sb. z. ,a n.). (Rozh. ze 
'Ci n e 27. srpna 1937, R I 634/37) . 

Z předpisu § 21 vlád. nař. Č. 76/1936 Sb. z. a n. nelze dovoditi, že rekursní 
s oud m á z úřadu přihlížeti k tomu, že vymáha jící věbtel s právem na od
dělené uspokojení (§ 13 vyr. ř . ) v návrhu 'na povolení exekuce nucenou 
dražbou podaném za zemědělského v yrovnávacího ř'í zení netvrdil , že upo
mínal dlužníky zpúsobem uvedeným v § 20 vlád. n ař. Č . 250/1935 o zapla
cení splátek podle § 21 , odst. 1, vlád. nař . Č . 76 /1936 Sb. z. a n. (Rozh. ze 
d ne 2. září 1937, R I 869/37.) 

Též exekuční návrh, podaný za československý stát (finanční správu) 
b erním úř,adem , musí býti opatřen úředním razítkem a podpisy obou 
úředníkú berní úřad zastupujíd. 

N ávrh berního úřadu o nucené zří-zení práva zástavního (nadzástavního), 
kter~T n evyhovuje uvedeným náležito'stem, jest zamítnouti. (Rozh. ze dne 
28. června 1937, R I 704/37.) 

Na diety obchodního zástupce v slUJžebním poměru lze vésti podle § 299 
BX . 1' . a § 1 zák. Č. 314/1920 Sb. z. a n . ex ekuce jen tehdy, jestliže jsou 
sjednány určitou úhrnkovou částkou (paušalovány) a jsou podle svého 
určení součástí sl'užebnkh plattl. Neuvedl-li vymáhající věř' itel dotčené 
skutečnosti v exekučním návrhu (§ 54 Č . 3 ex. ř.), jest návrh na povolení 
ex ekuce zabavením a přikázáním diet zamítnouti. (Rozh. ze dne 22. zář'í 
1937. R I 808/37.) 

V návrhu na povolení za\jišťovad exekuce, podaném u procesního soudu 
na základě potvrzu,iídho rozsudku odvolacího soudu, proti němuž bylo po
dáno odvo,lání, netřeba tv:rditi předpokl,ady § 371 ex. ř. (Rozh. ze dne 28 . 
června 1937, R II 225/37.) 

Právní postavení vnuceného správce nemovitosti ve sporech zaháje
n :)Tch povinným již před 'zavedením vnucené správy. 
Žalobě podané vnuceným správcem proti téže osobě a o týž nárok, 

jichž se ' týká spor zahájený povinným před zahá jením vnucené správy, 
překáží zahájenost rozepře. Nerozhoduje, že na j.:nění povinných byl pro
hlášen konkurs. (Rozh. ze dne 23. června 1937, R I 766/37.) 

Na vydražitele mlýna nepřechází záv,azek převzatý jeho dřívějším 
vl.astnÍ'kem dohodou o přispívání na stav/bu a udržování vodního díla v 
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řádném stavu (§~ 21, 44 vod. zák), nebyl-li vložen na nemovitosti v po
zemkové knize. Takovýto závazek nena,oývá pouhým pojetím řečené do
hO'dy do vodoprávního konsensu a . schválením vodoprávním úr~adem po
vahy veřejnoprávního reálního břemene, jež by vydTažitel musil pž·e
vzíti bez započtení na nejvyš'ší podání i bez jeho vkl,adu do pozemkové' 
Imihy. (Rozh. ze dne 3. září 1937, Rv II 143/36.) 

NáležitO'sti přihlášk~T nároků z věcného patronátního práva, nezapsané
ho do pozemkové 'knihy. 

K zadrženým .konkurenčn~m příspěvkům a dávkám, plynoucím z patro
nátního břemene, lze .při rozvrhu nejvyššího podání přihlížeti jen tehdy, 
byly-li co do osoby povinné a co do vÝ'še zjlštěny předepsaným konku
l·enčním řízením. (Rozh. ze dne 8. září 1937, R I 576/37.) 

Obecná dáv~a hasičská , vodná a poplatok kanalizačný a dlažebný (§§ 3R 
a 28 zák. č . 329/1921 Sb. z. a n.) nepožívajú prednostného poradia pri 1'oz
delení dražebnej kúpnej ceny nehnuternosti. (Rozh. z 2. júna 1937, R IV 
225/37.) 

Je-li vydražitel podle dražebních podmínek povinen převzíti v po
zemkové knize zapsané nájemní právo jen potud, pokud bude podle svého 
poř,adu uhrazeno z rozvrhované podstaty, jest po knihovním vkladu jehO' 
vlastnického práv,a k vydr,a1žené nemovitosti, i před právní mod rozvrho
véhO' us nesení oprávněn dáti nájemci , jehož nájemní právo je v pozem
kové kni.ze zapsáno, výpověď, když je podle stavu exekučního Í"Ízení v do
bě, kdy byla výpověď dána, nade vší r,;::lchybnost jasno, že rozvrhovaná 
podstata k úhr,adě nájemního práva nepostačí. (Rozh. ze dne 22. června 
1937, Rv I 553/37.) 

Přihlásí-li stát svými veřejnými orgány k dra:žbě nemovitosti podle 
odst. 2 § 172 ex. ř. činžovní daň podle posledního předpisu (§ 269, odst. 2 
zákona o přímých daních č. 76/1927 v doslovu přílohy k vyhlášce ze dne 
8. července 1936, č. 227 Sb. z. a n .) j,ako dosud nepředepsanou, zůstává mu 
tímto zachováno přednostní zákonné právo zástavní pro nedopLatky této 
daně podle § 265 téhož zákona, i když byla tato daň teprve později přede
psána, ,a stačí , když nedoplatky daně s př"irážkarnia příslušenstvím vy
účtuje a listinami dolo,ží podle § 210 ex. ř. nejpozději při rozvrhovém 
roku, třebas i Vy1šší částkou podle novéhO, předpisu. 

Byla-li však činžovní daň přihlášena k dra.žbě částkou číselně pr·esně 
určenou a není-li zároveň označena jako ,daň dosud nepředepsaná , posti
hují právní důsledky odst. 2 § 172 ex. ř. daňový rozdíl , o který dodatně 
předepsaná činžovní daň převy5uje částku k dražbě přihlášenou. (Plenární 
usnesení ze dne 12. června 1937, Pres 147/37.) 

Jestliže byla vydra,žena pouze ideální polovi~e nemovitosti, zatížené slu
žebností bytu, a služebnost ta byLa, vyma!zána, ježto ji vydražitel podle 
dražebních podmínek nepřevzal , zaniká slUJžeb:iost jako věcné právo i co 
do druhé ideální polovice, třebaže nebyla i na této, polovici vymazána. 
Byla-li tato polovina vydražena tý;mž vydražitelem za současného pře
vzetí oné slUJžebnosti, trvá oprávnění, které jest 00bsahem služebnosti při 
vydražení druhé ideální polovice zatížené nemovitosti. (Rozh. ze dne 15. 
září 1937, Rv I 113/36.) 

Nejednal-li exekuční soud při rozvrhovém roku o knihovní pohledávce 
přihlá'šené postupnikem, ježto postupník prohlásil, že předloží do určité 
lhůty doklady o postupu, jest zadní knihovní věřitel, který nepo-dal od
por, opráViIlěn k rekursu do rozvrhového- usnesení přikazujícího po~tup
níkovi přihlášenou pohledávku pod podmÍ'nkou, že do-dá do určité lhúty 
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doklady o provedeném postUlpU, jinak že bude částk,a přikázána zadnímu 
knihovnímu věřiteli. 

Upl,YInula-li lhůta v době rozvrhového usnesení, bylo v něm vysloviti, 
zda postupník splnil OlIlU podmínku. (Rozh. ze dne 15. září 1937, R I 857/37.) 

Na náhra-dové pohledávce pojistníkově z odpovědnostního pojištění pří
sluší Úrazové pojišťovně dělnické a Ústřední sociální poj1šťovně za dávky 
poskytnuté poškozenému na základě jeho úrazového· resp. nemocenského 
pojištění přednostní zákonné zástavní právo ve stejném pořadí., jež však 
předchází stejnorodému nároku poškozeného· na úhradu toho, co nedostal 
od jmenovaných poji:šťoven. (Rozh. ze dne 9. června 1937, R I 262/37.) 

Otázku, kdo jest pomocným dělníkem ve smyslu § 341 ex. ř., jest po
souditi podle předpisů živnostenského řádu (§ 73 živn. ř.). 

Při živnosti stavitelské jest pokládati za pomocné dělníky jak zedníky, 
tak jeji~h přidav.ače. (Ro'zh. ze dne 17. září 1937, R I 1103/37.) 

Pro vymáhání nároku na útr.aty sporu přisouzené oprávněnému ve sporu 
o výživné neplatí zvláštní vý,body stanovené zá:konem Č. 314(1920 v do
slovu zák. č . 177/1924 Sb. z. a n. pro pohledávky výživného, je-li nárok na 
útraty vymáhán advokátem podle § 70 c. ř. s. 'samostatnou exekucí. (Rozh. 
ze dne 9. zMí 1937, R I 323/37.) . 

Kto tvrdí, že mu na vec zabavenú politickou exekúciou prislúcha právo, 
ktoré nedopúšťa ·exekúciu, móže neprípustnost exe:kúcie uplatňov.ať pOl'a
dom práva, až keď podal proti zab3veniu u exekučného úradu námietky 
(§ 112 správného pokračovania, vl. .nar. Č. 8(1928 Sb. z . . a n.), a námietky 
boly pravoplatne zamietnuté. (Rozh. z 11. júna 1937, R III 316(37.) 

Ustanovení § 2 malého přídělového zákona Č. 93/1931 Sb. z. a n. se týká 
i pozemků nabytých z t . řeč. zkráceného :přídělu . Ve svolení Státního po
zemkového úřadu k exekuční dra'žlbě přidělených zabraných nemovitostí 
k vymožení pohledávky zajiJštěné na nich právem zástavním nelze spatřo
vati svolení k jeji,ch zatížení zástavním právem. Též vl a's-tník, který dob
rovolně s:volil k vkladu zástavního práva na přidělených zabraných ne
movitostech, jest oprávněn domáhati se neplatnosti zástavního práva na
bytého ,bez svolení Státního pozemkového úřadu. (Rozh. ze dne 9. června 
1937, Rv I 2233/35.) 

Vzdáti se výděleč.né činnosti znamená pozbýti ji jako zdroje pTlJffitL 
Propa,chtování živnosti nelze klásti na roveň vzdání se vydělečné činnosti 
ve smyslu § 12, odst. 2 vlád. nař. Č. 77/1936 Sb. z. a n. (Rozh. ze dne 30. 
září 1937, R I 1120/37.) 

VII. Řízení konkursní a vyrovnací. 

Jsou-li splněny zákonné podmínky §§ 68 až 70 konle ř., muze tuzemský 
soud prohlásiti ,konkurs na turzemské jmění úpadce i po dojití 'žádosti ci
zozemského (rakouského) konkursního soudu o vydání movitého jmění 
úpadcova, jež jest na zdejším státním územÍ. 

Jsou-li splněny předpoklady dohody uvedené v čl. IX, odst. 2, uvoz. 
zák. ke konk. ř., zejména, že žádost o vydání jmění došla před prohláše
ním konkursu v tuzemsku, nebrání vyhlášení konkursu tuzemským sou
dem, aby nebylo zdejší movi,té jmění úpadcovo vyloučeno z kOl1kursní 
podstaty a aby nebylo vydáno CÍ'zozemskému (rakouskému) soudu. (Rozh. 
ze dne 22. /9. 1937, R I 1119(37.) 

Netrval-li správce 'konkursní podstaty z jakéhokoli důvodu pi'ed zruše
ním konkursu na zapla-cení nebo na zajištění SVýCh nároků na náhradu 
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hotových výdajú a na odměnu za námahu, pozbyla jeho pohledávka zruše
ním konkursu povahy pohledávky za podstatou (§§ 49, 50 konk. ř.). Poža
davku správce konkursní pO'dstaty, aby jehO' pohledávka za podstatou byla 
podle § 150 konk. ř. zaplacena, nelz.e přiznati pO'stavení výhodnější než 
obdobným n árokúm ostatních věřitelů za podstatou. (Rozh. ze dne 2. září 
1937, R II 315/37.) 

Neodporuje ustanovení § 112, O'dst. 1, pO'sled. věta, konk. ř. , opřel-li ža
lobce v přihlášce ke konkursu svůj nárok na služební plat o smluvený 
pevný plat, kdežto v žalobě jen o přiměřenO'u mzdu. 

Uznání pohledávky vyrovnávacím správcem ve vyrovnávacím řízení 
předcházejícím konkursu nemá právního účinku v konkursním řízení , v 
němž musí býti přihlášená pohlecláv,ka zkoumána znova. V takovém pří
padě jest uznání jen pouhou skutečností, nikoli novým samostatným 
právním dúvO'dem zavazov.acím. 

§ 54 č. 2 konk. ř. nevyžaduje při pohledávkách ze služebního nebo pra
covního poměru, aby pohledávky ty byly splatné, nýbrž záleží na tom, v 
které době zaměstnanec konal služby nebo práce. (Ro'zh. ze dne 17. června 
1937, Rv I 1012/37.) 
Předpis § 51, odst. 1, vyr. ř. nerozšiřuje poj~m švagrovs,tví vytčený v § 

40 obč. zák. Úmrtí jednohO' z manželů nemá v zápětí zánik šv.agrovského 
poměru mezi pozůstalým manžel,em a prříbUlznými zemřelého manžela. 
Hlas otce zemřelé první manželky manžela vyrovnací , dlužnice se nepo
čítá za předpokladů vytčených v § 51 vyr. ř . při výpočtu většiny pohledá
v ek , hlasuje- li pro vyrovnánÍ. (Rozh. ze dne 23. září 1937, R II 438/37.) 

Odepříti potvrzení vyrovnání lze podle § 58 odst. 2 vyr. ř. jen tehdy, 
n ení-li vůbec mo'Žllo zjedna'ti si dostatečný přehled o hospodářském stavu 
vyrovnacího dlužníka, nikoli již tenkrát, není-li, mO'žnO' zjedn.ati si ta
kovýto přehled toliko pro povrchní vykonávání úřadu vyrovnacího správ
ce, který nezjistil přesně stav ,a cenu dLUižníkova jmění a neuvedl ani, zda 
dlužník vedl obchodní knihy,a podle čeho zjistil majetkový stav dlužní
kův. 

Rozhodnutí o potvrzení nebo odepření potvrTzení vyrovnání není vázáno 
na 90denní lhútu vytčenou v § 65 O'dst. 1 vyr. ř., a soud mÚ'že k nápravě 
uvedené vady vždy zaříditi z úřadu bedlivé prozkoumání majetkového 
stavu dlužníkova vyrovnacím správcem a doplnění jehO' zprávy. 

Není překážkou potvrzení vyrovnání 'Z důvodu nedovolené výhody, 
jestliže tříčtvrtinová většina vyrovnacích věhtelů, počítaná podle § 50 
vyr. ř. , nepočítaje v torri ovšem ty věrřitele a pohledávky, kterým se ma 
dostati uspokojení výhodnějšího, nepopřela výhodnější přednostní pořadí 
přihlášenýoh pohledávek, ač jim takového pořadí nepříslušelo , ,a hlasovala 
pro vyrovnání,souhla'SÍC tak mlčky s přednostnim pořadím. (Rozh. ze dn e 
29. září 1937, R II 423/37.) 

Rekurzná lehota proti usneseniu, ktOl'ým bolo zemedelské vyrovnacie 
pokračovanie zastavené, počítá se O'do dňa verejného vyhlasenia (vyve
senia usnesenia na súdnu dosku) bez O'hr.adu na to, ,aiké pO'učenie .o rekuz
nej lehote obsahuje za'Stavovacie usneseni,e, doručené zvlášť rekurentovi. 
(RO'zh. z 15( septembra 1937, R III 460/37.) , 

Též ustanovení, jímž vrchní soud rO'zhodl v zemědělském vyrovnacím 
řízení o návrhu na prodloUižení lhúty podle § 24 vlád. nař. Č. 76/1936 Sb. z. 
a n., jest konečné a nelrze mu odporovati opravným prostředlkem. (Rozh. 
ze dne 30. září 1937, R II 443/37.) 

O rekurze proti usneseniu vyrovnacieho komisára v zemedelskom vy-
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rovn acom pokračo'Vání, kta:rým bolo rozhodnuté o namietkach proti urče
niu odhadnej ceny, rozh0'duje vrchný s:úd. (Rozh. z 15. júna 1937, Nd IV 
12/37.) 

Nelze 0'depříti zahájení vyrovnacíh0' řízení (zemědělského vyrovnacího 
řízení) prot0', že vyrovnací dlužník nesplnil dřívější vyrovnání, dosáhl-li 
od všech vyrovnadch věřitelů posh0'vění v pLacení vyrovnací kv0'ty a 
plnil-li splátky na vyrov:nad kvotu v mezich poskytnutého mu poshovění. 
(Rozh. ze dne 24. červTla 1937, R II 301/37.) 
Poměr zemědělského vy.rovnáf'í ke konkursu a k obecnému vyrovnání 

(zák. Č. 64/1931 Sb. z . .a n.). Úpadce jest sice legitimován k ná:vThu na za
hájení zemědělského vyrovnacího řízení (vlád. nař. č. 76/1936 Sb. z. a n .), 
t o však nelze zahájiti, trvá-li v doJbě návrhu řízení konkUlI'sní nebo obecné 
vyrovnací řízenÍ. (Rozh. ze dne 28. června 1937, R I 759/37.) 

Přehled judikatury nejvyššího správního soudu. 

B. Věci finančnÍ. 

I. Daně přímé . 

Ustano'Vení § 257 zák. ,o př. d. č. 76/1927 Sb. platí ta!ké O> dOi'učování 
trestních nálezů ve věci přímých daní" upravených tímto· zákonem. (Ná
Jez ze dne 5. čeTvna 1937, č. 13.072/37.) Srovn. Boh. F 7883/36. 

Tichý společník nemůže ztrátu na svém vkladu upl'atniti při své dani 
důooodové jako odčítatelnou položku p0'dLe § 15 Č. 1 lit. b) zák. o p. d. 
(Nález ze dne 10. května 1937, č. 12.444/37.) 

Úroky placené akciovou společností akcionářům ze zápůjček .akcionáři 
jí poskytnutých jsou zásadně podrobeny dani rentové. (Nález ze dne 5. 
června 1937, č . 13.144/37.) 

Ustanovení § 309, odst. 1 zák. o př. d. 0' vyměření daně z moei úřední bez 
účasti poplatníka vztahuje se také na řízení o dodatečném měření. (Nález 
ze dne ll. června 1937, Č. 13.185/37.) 
Předpokladem odčitatelnosti zvláštní daně výdělkové s př'irážkami po

dle § 78, písm. f) zák. o př . d. při stanovení základu téže daně je, že daú 
je účetně obs.a,žena v ,obchodních knihách podniku a pokud dotyčné konto 
daně vykazuje koncem obchodníh0' období sald0', z,ahrnutá i v účetní zá
věrce. (Nález ze dne 9. června 1937, č. 13.176/37.) 

Ustanovení prováděcího nařízení Č. 175/27 Sb. k § 78, písm. f) zák. 00 př . 
d. v odst. 4 o způsobu vykazování zapr,avení zvláš,tní daně výdělkové j,a
kožto srážky jeve shodě se zákonem. (Nález ze dne 9. června 1937, Č. 
13.176/37.) 

Úsudek úřadu o t 'om, zda určitá budova má vlastn0'sti a znaky., které ji 
činí vilou p0'dle § 136, odst. 6 zák. o př. d., zkoumá nejv.správ. soud pouze 
5 hlediska § 6 zák. o nejv. ,správ. soudě Č. 164/37 Sb. (Nález ze dne 27. 
Hjna 1937, Č. 15.049/37.) 

Při posuwvání otázky, je-li výměnek osvobozen od rentové daně dle 
§ 174, odst. 13 zák. Č. 76/1927 Sb. z důvodu, že nepřesahuje míru v místě 
-obvyklou, je přihlédnouti i k výměře postoupeného selského statku, na 
němž výměnek vázne. (Nález ze dne 29. září 1937, Č. 14.501/37.). 

Budova, která je ve své podstatě, tedy po stránce objektivní, vilou, je 
pi'epychovým majetkem ve smyslu § 136, odst. 6 zák. o př. d. (Nález ze 
d n e 27. října 1937, Č. 15.049/37.) 
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Je-li budova přepychovou ve smyslu § 162, odst. 3 zák. o př. d., zvyšuje 
ge o 300/0 sazba, př'ipadajíd na celou bud o v u, ni.koliv na část budovy. 
(Nález ze dne 27. října 1937, č. 15.042/37.) 

Ustanovení § 150, odst. 5 zák. o př. d. jest užíti ve všech případech, kde 
pozemky, spolu s budovou přenechané k užíváni, neslouží zemědělské 
nebo jiné výrobě, ni,koliv jen v případech, kde hodnota spolupřenechaného 
pozemku je nepatrná. (Nález ze dne 27. října 1937, č. 15.052/37.) 

Pov:Lnnost úřadu, aby po rozumu § 253, -odst. 7 zák. o přímých daních č. 
76/1927 Sb. v úředním sdělení vždy výslovně uvedl, jaJcé jsou následky, 
nedodrží-li se stanovená lhůta, nevztahuje se na lhútu rekursní. (Nález 
ze dne 15. října 1937, Č. 14.737/37.) 

1. Ze zatímních plateb, lmnaných podle ustanovení ods,t. 1 § 3 e:ák. č. 
116/1921 Sb. , nepříslušejí popla'tníku náhradní úroky z toho důvodu, že 
předpis, .podle něhož byly prozatímní platby konány, byl k opravnému 
prostředku snÍ'Žen. 2. Ustanovení odst. 2, čl. 7 prov. nař. č. 266/21 Sb. , po
kud vylučuje z nároku na úroky náhradní platby, vykonané podle posled
ního předpisu § 3 -odst. 1 zák. Č. 116/21 Sb., je ve shodě se zákonem. (Nález 
ze dne 21. října 1937, č. 14.780/37.) 
Dvěma společnostem, které po právu jsou společnostmi s r. -o. a tedy 

samostatnými prá,vnkkými osobami, nemůže odníti pov,alhu této samostat
nosti a utvořiti z nich jediný právní a tím také jediný daúový subjekt 
zvláštní daně výdělkové skutečnost, že mezi těmito společnostmi je, co se 
týče provozování jejich podniků, resp. závodů, totožnost po stránce hos
podářské. (Nález ze dne 21. října 1937, č. 3391 /35-4.) 

Úroky, placené akciovou společností a,kcionářům ze zápújček, které 
tito poskytli ,akciové společno'sti, nejsou započítatelnou položkou do zá
kladů zvl. daně výdělkO'vé podle § 78, písm. c) zák. o př. d. (Nález ze dne 
21. října 1937, č. 14.789/37.) 

Dani válečné ve smyslu zákona č. 66/1918 ř. z. ve ' znění zák. 160/1918 ř. 
z a 79/1920 Sb. mohou podléha,ti i jednotlivd, kteří v roce 1913 vúbec ne
měli v tuzemsku příjmu. (Nález ze dne 2. listopadu 1937, č. 15.189/ 37.) 

O včasnosti odvolání z předpisu daně z příjmu podJe zá:k. o os. d ., ulo
žené odhadní komisí" resp. daňovou komisí, přísluší rozhodovati odvo'1ací 
daňové komisi. (Nález ze dne 5. listopadu 1937, č. 4261/35-2.) 

II. Daně nepřímé. 

Podle § 42, odst. 1 zákona o dani z ,obratu lze uložiti peněži,tý trest i v 
menší výměře než činí jednonásobek zkrácené nebo zatajené daně. (Nález 
ze dne 30. června 1937, č. 13.169/37.) 

Pronajímání zařízených bytů v budově, používané j-ako svobodárna, 
podléhá dani z obratu podle § 3 zák. o d . z obratu. Ze záldadu této daně 
nelze vylUičovati kvotu úplaty, připadající za používání míf3tností. (Nález 
ZE' dne 16. června 1937, č. 12.309/37.) 

Jestliže úřad měl procesní možnost stranu na základě § 19 zákona o dani 
z obratu čís. 268/1923 Sb. vyzvati ku podání přiznání k dani z obratu, a jí 
pak daň podle § 19, odst. 1 cit. zák. vyměhti, počíná promlčecí lhůta § 45, 
odst. 2 cit. zák. běžeti již od té doby, kdy úřad' možnosti té nabyl, ale ne
použil. (Nález ze dne 19. května 1937, č. 12.712/37.) 

1. Pražce, vyrobené ve vlastním lesním hospodářství, nejsou zeměděl
skými výrobky ,podle § 10, odst. 1 zák. čís. 268/23 Sb., ve znění zákona čís. 
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246/26 Sb. II. Ustanovení prováděcího nanzem CIS. 156/24 Sb., ve znem 
pT(wáděcího nařízení čís. 247/26 Sb. v čl. 17. odst. 1 a 2 o pojmu zeměděl
ských výrobků, jsou v souhlasu se zákonem čs . 268/23 Sb. , ve znění zá
k ona Čí's. 246/26 Sb. (Nález ze dne 16. června 1937. Č 13.165/37.) 

Dodávky pro okresní a zemské silnice nejsou dodávkami pro stát a ne
jsou proto osvobozeny od daně z obratu podle § 4:, Č. 17 zák. O' dani z 
obratu. (Nález ze dne 18. června 1937, Č. 13.226/37.) 
Účinky zmeškání podle § 19, odst. 3 zák. Č . ,268/23 Sb. ve znění zák. Č. 

188/30 Sb., stihnuvší poplatníka v řízení před 1. stolicí, nepomíjejí tím, že 
bylo s poplatníkem v ,odvolacím řízení dále ve věci jednáno. (Nález ze 
dne 18. června 1937, Č. 13.391/37.) 

Stížnost, která vznáší jed.i n ě námitky proti věc n é správnosE o d
had u, kterým byl stanoven zákl,ad daně z obratu podle § 19, o d s t . 4 
zák. Č. 268/1923 Sb. (246/1926, 181/1929, 188/1930 ,a 56/1932 Sb.) je ne p ř í
P u s tn á. (Nález ze dne 15. září 1937, Č . 14.246/37.) Srovn. Boh. F 4727/29. 

StLžnost, která vznáší j ,e d i n ě námiťky proti věc II é správnosti o d-
11. a d u, jímž 'hyl ,stanoven základ daně z obra tu s použitím kontumač
ních následků podle § 19 o d st. 3 zák. Č . 268/1923 Sb. (246/1926, 181/1929, 
188/1930 ,o.' 56/1932 Sb.) , je ne pří p u st n á. (Nález ze dne 15. září 1937, 
Č. 14.245/37.) Srovn. Boh. F 4727/29. 

Kontrola, prováděná revisním ,odboTem ministerstv,a financí ve smyslu 
§ 16 odst. 4 zák Č. 268/23 (resp. zák. Č . 246/26) Sb. , není sama o sobě úko
nem přerušujícím promlčení dle § 45 odst. 4 těchže zákonů . (Nález ze dne 
16. září 1937, Č. 14.253/37.) 
Převod reální lékárny, volně prodejné, podléhá podle § 2, Č. 2 zák. Č. 

268/1923 Sb. ve znění zák. Č . 188/1930 Sb. dani z obratu (Slovensko) . (Nález 
ze dne 29. října 1937, Č. 15.044/37.) 

O úrocích náhr,adních u daně z obr,o.'tu rozhoduje za platnosti zákona Č . 
268/23 Sb. v konečné rnstanci zemský finanční úřad. (Nález ze dne 20 . 
ř"íjna 1937, Č. 12.082/34.) 

Vyzval-li úřad poplatníka podle § 19, zák Č . 268/1923 Sb. ve znění zák. 
Č. 188/1930 Sb. , aby prokázal své údaje předložením svých obchodních 
knih, nemůže úřad použíti kontumačních následků, jestliže poplatník ve 
včasné odpovědi na výzvu sice knihy nepředloží, ale učiní návrh, aby dů
ko.'z obchodními, knihami byl proveden v jeho obchodnkh místnostech . 
(Nález ze dne 21. října 1937, Č . 1318/35-3.) 

III. Poplatky, dávky a clo. 

Ustanovení § 12 zák. čl. XXVI:1881 (§ 101, o d st. 2 uh. popl. prav.) o 
poměrném odpisu, resp. vrácení poplatku 1 z e použíti t a k é na pachtovní: 
smlouvy, týlkající se ne m o v i t o stí. (Nález ze dne 24. dubna. 1937, Č. 
16.324/36.) Srovn. Boh. F 8091/36 ,a usnesení odb. plena fin. ze dne 15. úno
ra 1937 Č. pres. 1580/36.) 

Rozhodnutí zemského finančního ř'editelství o rekursu proti nepovo
lenému prodloužení lhůty kodpo,vědi na dekret v řízení o dávce z ma
jetku a z přírůstku 'na majetku ne n í konečné. (Nález ze dne 3. září 1937, 
č. 13.608/37.) 

Listina o úízení zástavy podle uh. s,az. pol. 103 podléhá popl.atku i když 
zástava nebyla předána (Slovensko). (Nález ze dne 3. k'větna 1937, Č . 
9665/34.) 
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Základ poplatku z prvého povolení exekuce podle § 16 odst. 2 zák. čl. 
XLIII:1914 ve znění čl. II lit. D - odst. 2 zák. Č. 120/1931 Sb. tvoří částka , 
pro kter'ou byla exekuce skutečně povolena a nikoli částka, pro kterou 
bylo o povolení exekuce žádáno. (Nález ze dne 23. dubna 1937, č. 12.270/37.) 

Byla-li pojistka uzavřena nejen pro případ úmrtí, nýbrž i pro případ 
dožití, .a vzdal-li se pojistník disposice pojistnou sumou to'li,ko pro případ 
úmrtí, není tím vyhověno předpisu § 16 ds. nař. čís. 278/1915 ř. z. ve znění 
zák. čís. 33'7/1921 Sb. (Nález ze dne 20. dubna 1937, č. 12.226/37.) 

' Opatřil-li podatel lmihovní žádosti tuto žádost koUI:Y, pfipadajicími na 
ony rubriky, jež byl podle §§ 126 a 138 knih. řádu platného na Slovensku 
(nař. č. 222/1855 ř. z .) povinen k 'žádosti připojiti, jež však nepřipojil, splnil 
zmfněnými 1k01ky jen povinnost 00 do poplatku připadajícího na tyto 
rubriky podle § 10 zák. čl. XLIII:1914, n i k o II však také povinnost co do 
poplatku zaúřední vyhotovení těchto Tubrik podle § 25 odst. 2 
cit. zák. (Nález ze dne 10. dubna 1937, Č. 12.102/37.) 
Při použití § 5 zák. Č. 337/1921 Sb. jest nemovitostní poplatek měřiti 

pln Ý m pro cen t errn nesníženou sazibou z hodnoty zbývající po odpo
čtení hodnoty břemene nebo výplaty. (Nález ze dne 14. dubna 1937, Č. 
12.025/37.) 
Listina,osvědčující rukojemský závazek, je listinou, vystavenou o práv

ním jednání dvojstra:nném, avšak jedno-stranně závazném (§ 89, lit. b) 
popl. pravidel). (Slovensko.) (Nález ze dne 22. dubna' 1937 č. 12.227/37.) 
Promlčení trestnosti podle § 31, post odst. zák. čl. XI:1918 lze namítati 

pŤÍlpustně ve stížnosti k nejvyššímu správnímu soudu, i když nebylo stra
nou uplatňováno ve správním řízení. (Nález ze dne 22. dubna 1937, Č. 
12.134/37.) Srovn. Boh. F 8237. 

Vyhláška min1str.a financí ze dne 16. září 1933 č. 186/33 Sb. stanovící, 
aby při vývozu mlý'nských výrobků z pšénice byLa' určena celní hodnota 
dovozního listu násobkem surovinné .hodnoty a sazby 30 Kč za každých 
100 kg hrubé váhy, ne n í normou plaltnou. (Nález ze dne 5. května 1937, 
Č. 12.384/37.) 

Za str.anu, kterou stíhá podle § 95 č. 4 U'h. popl. py,av. v p r vn í řadě 
popla'tková platební povinnost, je při pachtovních smlouvách pokládati 
onu smluvní stranu, která vzala na sebe placení poplatku v pachtovní 
smlouvě, v k o n k ret ním pří pad ě z pop 1 a t ně n é. (Nález ze dne 
28. dUlbna 1937, č. 12.332/37.) . 

Podmínka popLatkové výhody ve smyslu § 82 odst. 1 zák. čl. XLIII:1914 
(pLacení poLoviny jednoduchého zkráceného poplaVku - z titulu zvýšeného 
poplatku ~ mí'Sto trojnáslQblku jednoduchého zkráceného poplatku) ne n í 
splněna, když strana jednoduchý zkrácený poplatek zapraví dodatečně 
(po ,sepsání úředního nálezu) v kOilcích a když jen polovinu tohoto po
platku (z titulu zvýšeného poplatku) zaplatí v hotovosti . (Nález ze dne 
28. dubna: 1937, č. 12.330/37.) 

Paušární poplatek za projednání pozůstalosti nelze pojati do základu 
nahražovadch úroků podle § 11 zák. Č. 74/1901 ř. z. (Nález ze dne 2i. 
května 1937, Č. 70/34.) 

Poplatek nemovitostní snižuje se na: jednu třetinu posavadní sazby dle 
§ 5 zák. Č. 337/1921 Sb. co do částky zatížené knihovními břemeny i tehdy, 
když břemeno to v důsledku úmrtí zůstavitelova (dědkkého nápadu) za
niklo ,ob consolidationem. (Nález ze dne 18. května 1937, Č. 15.001/35.) 

Ustanovení § 129, odst. ,5 prováděcího nařízení Č. 168/1927 k celnímu 
zákonu Č. 114/1927, že z dobytka převedeného na pastvu v tuzemsku, 
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nutn o zaplati ti , n evrátí-li se do celní cl'zmy, clo p odle výměry platné v 
den zá znamu, j eve shodě se zákonem. (Nárez ze dne 9. června 1937, č. 
12.427/37.) 

Ustanov ení § 108 prováděcího nařízení č. 168/1927 k celním u zákonu č . 
114/1927, pokud staví projednání zboží dovozním záznamem na roveň 
propuštění zboží do volného oběhu, jeve shodě se zákonem (§§ 39, 41, 84 
a 101 cel. zák.). (Nález ze dne 9. června 1937, č . 12.427/37.) 

Ustanovení § 24 p osl. odst. uh. pop-I. prav. (o způsobu placení popla tku 
ze zápisu. zástavního pr áva) jest použíti t a 'k é v případech, kdy se v exe

. kuční žádosti podané u civilního soudu, u kterého byl v eden spor, žádá 
o zápis zástavního práva, na· základě výroku civilního soudu, kte-rým byl 
spor p l' a v opl a t n ě zakončen. (Nález ze dne 15. května 1937, č. 
12.659/37) . 

U existuj icí již akciov é společnosti dochází k popla tné změně společen
ské smlouvy ohledně výše ,akcio·vého· kapitálu ni'koli hned usnesením val
né h r omad y, nýbrž teprve, když došlo k úpi\su nových akcií. (Nález ze 
dne 19. června 1937, č. 13.292/37.) 
Lhůta třketidenní, stanov ená v § 3 zák. Č. 74/1901 ř. z. v e znění zákona Č . 

136/1905 ř. z., je lhůtou propadnou. (Nález ze dne 16. září 1937, Č. 14.328 /37 .) 
Vyhradí-li si dodav:atel v dodacím 'listě žalov atelnost částky za dodané 

zboží v místě jmenovitě přesně určeném a uvede-li pak v účtu z,a dodané 
z.boŽí žalov,a'telno'St účtu podle dodacího li SltU , je dána poplatková povin
nos t podl€ § 3 zák. Č . 331/1919 Sb. (Nález ze dne 16. září 1937, č. 14.327/37.) 

Ustanovení § 6 odst. 2 Č. 5 nař. Č. 13/1928 Sb. - pokud činí počátek 
ekv iva'lentní povinnosti budovy, postavené na vla'stním pozemku, nezá
vislým na jejím d.esetiletém trvání, neodporuje ustanovení § 109, odst. 2, 
zák. čl. XI:1918. (Nález ze dne 15. září 1937, Č. 14.390/37.) 

Ph nárolku na odpi's nemovitostního poplatku ze zděděné nemovitosti z 
důvodu da'lšího jejího převodu podle § 39 (2) nař. Č. 278/15 ř. z. trvá po
vinnost platiti úrok z pr·odlení z nezaplacené částky onoho pOplatku až do 
dne vyřízení žárloslti za odpis. (Nález ze dne 29. září 1937, č. 14.489/37.) 

Kloboukové šišáky z jiného materiálu nežli z plsti, proclívají se podl€ 
sazby pro klobouky z téhož materiálu (saz. Č. 267 .a) , resp. c). (Nález ze 
dne 15. září 1937, Č. 14.385/37.) 
Pozůstalostním dluhem podle § 91 zák. čl. XI:1918 jsou nedoplatky jen 

pravoplatně uložených daní. (Nález ze dne 1. října 1937, Č. 14.494/37.) 
Pozůstalostní výkaz není úplný, není-li v něm správně uveden podíl na 

domě v poměru k celku. (Nález ze dne 30. září 1937, Č . 14.410/37.) Sro vn, 
nález 1236 (B. F) <Cl. Boh. F 7525. 
Neověřený výpis z ohchodní knihy není sám o sobě věrohodný důka'z 

pozůstalostního dluhu podle § 91 zák. čl. XI:1918. (Nález ze dne 1. října 
1937~ Č. 14.494/37.) 

Základem poplatku ze žádoslti za vklad ex e k uč n í h o. práva zálstav
ního podle § 3 zák. čl. XLIII:1914 ve znění článku 2, B. 1. zák. č. 38/1922 
Sb. jest jistina s pol u s v ed 1 e j š í m i z á vaz k y, za jeji1chž vklad se 
žádá. (Nález ze dne 6. října 1937, č. 14.580/37.) (S-rovn. Boh. F 8277/36, tý
k ající .se § 3 zák. čl. XLIII:1914 ve znění článlku II. B . 1) 1. zák. Č. 120/1931 
Sb.) 

O stížnosti směřující do rozhodnutí, kterým byl ve dle jednoduchého 
zkráceného poplatku do 1500 Kč předepsán z výš e n Ý poplatek: podle u h . 
p op 1. p r a v ., resp. p o rl 1 e zák. čL XLIII:1914, jedná moritorně nej-
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vyšší správní soud v ž d y v pět ičlenném senátě . (Usnesení ze dne 6. 
října 1937, č. 14.580/37.) 

Zřízení hyportéky je právní jednání d vou str a n n ě závazné. (Slo
vensko.) .(Nález ze dne 25 . září 1937, č. 14.251/37.) 

Právo finanční správy k reformaci in peius (§ 19 zák. čl. XL V: 1887) 
netýká se pOpilatko'Vý·c'h p o k u t, ukládaných podle § 10 lit. a) zák. čl. 
XXXIV:188l (§ 129 lit. a) uh. popl. prav.) pro neohlášení právního jed
nání. (Nález ze dne 25 . září 1937, Č. 14.251/37.) Srov. Boh. F 1651/24. 

Listina, která nemá veškerý.ch náležitostí směnky, není podle § 21 min. 
nař.č. 379/1915 ř . . z. Iprůkazem směn'ečného závazku. (Nález ze dne 4. 
června 1937, č. 12.985/37.) 

Ustanovení § 4, zák. č. 178/37 Sb. o dani darovací nelze užíti na případy 
konečně vyřízené před účinností tohoto zákona, t. j. před 13./7. 1937. (V 
nálezu nevysloveno!) (Nález ze ·dne ll. října 1937 č. 14.333/37.) 

Za "dodatečně" knihovní žádosti "k doplnění žádostí již dříve poda
ných" (§ 3, zák. čl. XLIII:1914 ve znění článku II-B 1) odst. 4, zák. č. 120/ 
1931, Sb.) lze pokládati jen žádosti" kterými mají býti na nařízení soudu 
odstraněny vady ve smyslu § 129 posl. odst. knihovního řádu č. 222/1855 
ř. z. (SlOlVens.ko). (Nález ze dne 13. října 1937, č. 14.692(37.) 

I. Ustanovení §u 41 nař. Č . ř . z. 397/15, že pozůstalostní výkaz je podati 
přímo li úř.adu rejstříkového, uvedeného v §u 9,odst. 4 tohoto nař., t. j. 
u berního úřadu, fin. pokladny, nebo u úřadu pro vyměř. poplatků okre
su, v němž má 'své sídlo soud povola'llÝ k úřednímu jednání podle §§ 137-
139 nespor. patentu Č . 208 z r. 1854, jestliže projednávání pozůstalosti ci
zozemce, podrobené dani dědické, nepřísluší podle § 23. odst. 1 dt. nespoľ . 
patentu soudu českoslov. (§ 1 zák. Č. 449/1919 Sb.), je kryto § 29 cís. naL 
Č. 278 ř. z. z r. 1915 ve znění zákona č. 337/1921 Sb. 

II. Ustanovení § 41 nař. Č. ř. z. 397/15 nebylo stran pozůstalostí po pří
slušnících státu rakouského zrušeno čl. 6 smlouvy Č. 369/1922 Sb. (Nález 
ze dne 1. října 1937 č. 14.335/37.) 

I když bylosmiluvené hYiPotelkární právo zástavní vtěleno nejen pro 
pohledávání určité ciferní výše, nýbrž i pro úroky, správní příspěvek, 
úroky z prodlení .a vedlejší přísluŠoenství do určité výše, není prosta po
platku podle § 18 ds. nař. č. 279/1915 ř. z. poznámka zavedeného dražeb
ního řízení, jestliže se dr'ažbou vymáhají jen dlužné úroky a správní po
platek, když ciferní výše těchto věřitelových nároků nebyla ještě zvláště 
hypotekárně zajištěna .a poplatek z tohoto vkladu nebyl zaplacen. (Nález 
ze dne 21. října 1937 č. 14.625/37.) 
Účely dobročinnými podle poznámky 2. pi-srn. d) k saz. pol. 57/106, B , e, 

zákona č. 89/1862 ř. z. (osvobození movitého jmění nadací od popl. ekvi
valentu) rozumí se jen takové účely, jimiž se má čeliti bídě a nouzi lidí. 
(Nález ze ·dne 13. října 1937, Č. 14.646/37.) Srovnej Boh. F 7616. 
Exekuční žádost za vklad práv;a zástavního na nemovitosti podléhá kol

kovému popl,atku podle § 3 zák. čl. XLIII:1914 ve znění čl. II. zák. čÍs. 
120/1931 Sb. bez ·ohledu na to, je-li návrh řízen na soud knihovní či pro':' 
cesní. (Nález ze dne 14. října 1937 č. 108Si36-3.) (Srovn. Boh. F 4231 a 6763. ) 

Protokoly a podání v trestním řízení pro přečin podle § 24 zák. čl. XLI: 
1914 nepodléhají poplatkům podle článku 3 zák. Č. 38/1922 Sb. (Nález ze 
dne 16. října 1937 č. 14.725/37.) 

Nárok státu na zvýšený poplatek o 4 Kč podle pozn. 3 ku pol. -1 sazby 
soudních poplatků Č. 151/31 Sb. vzniká podáním návrhu strany, a je pro 
poplatkovou povinnost nerozhodné, nedojde-li k veřejné vyhlášce nebo 
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k v~'věsu n a soudní desce, jež vyřízení návrhu toho vyžaduje. (Nález ze 
dne 22. října 1937 Č. 14.628/1937.) 

O stížnosti, směřující do rozhodnutí, kterým byla ve dle převodního 
poplatku p o ·d l ·ez á ik. čl. XI:1918 do 1500 Kč předepsána poplatková 
p o k u t ·a podle § 82 téhož zákona, jedná meritorně nejvyšší správní soud 
vždy v 5členném senátě. (Usnesení ze dne 20. října 1937 č. 14.742/37.) 

O stížnosti, směřující do rozhodnutí, kterým byl vedle jednoduchéh0 
zkráceného poplatku předepsán zvýšený poplatek podle § 79 popl. zákona, 
j edná meritorně nejvyšší správní soud ve 3členném senátě, nepř'evyšu
je-li předmět sporu částku 1.500 Kč. (V nálezu nevysloveno.) (Usnesení ze 
dne 13. ří.jna 1937 č. 14.648/37.) tSrovnej Boh. F 8034.) 

S tížnost do pořádkové pokuty podle § 8 zák. č. 337/1921 Sb. ve spojeni 
.s § 43 ds. !lař. Č . 278/1915 ř'. z., nepřesahující 1.500 K~, projednává nej
vyšší spl'á\Tní soud ve t ř' í členném senátě. (Usnesení ze dne 22. l'íj r.a 
1937 Č. 14.627/1937.) 

O stížnosti, směřující do rozhodnutí, kterým byl VEdle zkráceného po
platku předepsán zvýšený poplatek podle § 14 zák. Č . 48/1928 Sb. bez za
vedení trestního důchodkového řízení, jedná meritorně nejv. správ. soud 
ve tří členném senátě, nepřevyšuje-li předmět sporu částku 1.500 Kč,
(V nálezu nevysloveno.) (Usnesení z 19. ří jna 1937 Č. 14.758/37.) 

O povinnosti k náhradě útrat soudního odhadu, p r ovedeného podle § 50 
popl. zákona, rozhodují úřady finanční správy. (Nález ze dne 13. l'ijna 
1937 č . 14.622/37 .) (Srovn. Budw. 10.396.) 

O stížnosti, směř'ující do rozhodnutí, kterým byl vedle zkráceného po
platku předepsán zvýšený poplatek podle § 7 zák. Č . 295/1921 Sb. bez za
vedení trest. důchodkového ř'ízení, jedná meritorně nejv. správ. soud ve 
t l' í členném senátě, nepřevyšuje-li předmět sporu částku 1.500 Kč. (V n á
l ezu nevysloveno.) (Usnesení ze dne 19. října 1937 Č. 14.763/37.) 

Byla -li konversní zápůjčka uzavřena krom hypotekárního dlužníka 
j eště jinou osobou, která dosud nebyla hypotekárn ím dlužníkem, nemůže 
t ato osoba pro sebe činiti nárok na konversní úlevy, a okolnost tato ne
br ání přiznání konversníclh úlev původnímu 'hypotekárnímu dlužníku. 
(Nález ze dne 22. října 1937 Č . 12.805/37.) (Srovn. Budw. F 7728.) 

Jed i n ě v opravném prostředku p r oti z a tím ním u platebnímu roz
kazu, vydanému podle § 2 zák. Č. 65/1933 ISb., lze uplatniti i n ámitky, že 
n ejsou dány předpoklady pro poplatkovou povinnost (resp. že jsou splně
n y předpoklady pro pop.latlmvé O's,v obození) a že promlčení vyměřov.acího 
p ráva státu na'stMo !proto, že z a tím TI í platební rozkaz byl vydán !po 
uplynutí promrčecí lhůty. (Nález ze dne 30. října 1937, č. 15.167/37.) 

Navrhne-li strana za účelem prokázání POzL1S'céllostního dluhu poplat
lwvému úř,adu výslech svědky, nemůže úřad tento její návrh zamítnol lti 
jedině z toho důvodu, že důkazní břímě podle § 91 zák. čl. XI:1918 st íh á 
stranu. (Nález ze dne 23. října 1937, č. 16.892/35.) 

Upla tnil-li finanční úřad věcné ručení za nemovito.stní poplatek př'e
, ·'odní podle § 72 popl. zák., nemůže ten, kdož je povinen uplatnění to 
trpěti, namítati, že nemovitost neručí za celý popla-tek proto, poněvadž 
předeps.aný poplatek nemovitostní co do určité části popl,a-tkem takovým 
n eby l. (Nález ze dne 27. října 1937 č. 13.205/37.) 

Rozhodnutí finančního ředitelství, resp. okresniho fin. ředitelství o ná
h radních úrocích ze stup. poplatku ze služebních smluv, není konečné . 
(Slov. ). (Nález ze dne 2. listopadu 1937 Č. 15.066/37,) 

Také při stanovení vyměřovacího základu př'evodního poplatku z kupní 
smlouvy na zákLadě odhadní ceny n emovitosti ve smyslu odst, 3, § 57, 
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zák. čl. XI:1918 platí výhoda obsažená v odst. 2, téhož paragrafu o nepn
počítávání hodnoty služebnosti požívání nebo užívání vyhražené pro pro
dáv,ajídho nelbo jeho manželského druha. (Náílez ze dne 23. října 1937, 
č. 8851/1934.) 

Náv.rh na nUlcenou dmžbu nemovitostí podléhá zvýšenému popJatku po
dle pozn. 3 ku pol. 1 sazby soudních poplatků, uveřejněné vyhláškou min. 
financí č. 123/1922 Sb., i tehdy, nebyly-li k návrhu připojeny dražební pod
mínky. (Nález ze dne 10. listopadu 1937 č.24.670/34.) 

K j i n Ý m poznámkám. ve smyslu uh. saz. pol. 13 bod IV, č. 15 ve znění 
článku II. B, 1) ,odst. 3 zák. č. 120/1931 Sb., patří i poznámlm nařízené exe
kuční dražby nemovitosti (§ 147, posl. odst. zák. čl. LX:1881). Žádost za 
takovou poznámku je implicite obs,ažena v podání, v němž se žádá o naří
zení exekuční dražby nemovitosti. (NMez ze 3. listopadu 1937 č. 15.137/37.) 

1. Podle § 283, odst. 1, věty 1, zák. č. 76/1927 Sb. , je vybrání daně spo
jeno pro poplatníka s vážnou újmou, je-li patrno, že daú bude na podané 
odvolání úplně nebo z největší části odepsána. 

2. Žádost o posečkání podle § 283, odst. 1, věty 1, zák. č. 76/1927 Sb., je 
poplatku prosta dle saz. pol. 50/44 písm g, popl. zák. V nálezu nevyslo
veno. (Nález ze dne 12. října 1937, č. 14.533/37.) Ana1. Boh. F 4206/28. 




