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, Význam oceriěnípředmětu sporu v žalobě ' o iú~kalou
soutěž

..

,'

Karel G e r li c h,
Pod nadpisem "I{ otázce ocenění předmětu sporu ' při sporech
z důvodů nekalé :soutěže" podrobuje dr. Adolf K o c n a vČásopi
su "Soutěž a tvorba", ročník XIII. ,(1940) str. 127 a .násl., kritice rozhodnutí nejvyššího soudu ' ze 4. září 1940, č; j. R I 389140.
~ Toto rozhodnutí označuje za nesprávné po stránce věcné i formální a vytýká nejvyššímu soudu, že prý se s dovolacím rěkur
sem náležitě nevypořádal a nevěnoval věci potřebnou míru ' péče
a . předpokládané povinné svědomitosti. Již z těchto zlobných výpadů je zřejmé, že jde o autora odmítnutého dovolacího rekursu,
který se snaží na literárním poli prosaditi názor, s kterým· ne!pochodil v soudním řízení. Při tom je příznačné, že autor napadá pouze nejvyšší soud, který odmítl dovolací rekurs jako nepřípustný; nepolemisuje však vůbec s právním názorem ' rekursního soudu, který řešil meritorně otázku, o kterou vlastně pisat eli jde.
v: onom případě, který zavdal Kocnovi podnět k jeho článku,
šlo - podle reprodukce ·pisatelovy - o žalobu pro nekalou' sou. těž podanou proti třem žalovaným, při čemž hodnota předmětu
sporu byla v žalobě oceněna na ' 100.000 K Ve lhůtě k žalbbní
odpovědi se žalobce se dvěma ze žalovaných mimosoudně vyrovnal
a omezil další spor jen na jednu zažalovanou skutkovou . podstatu proti zbylému žalovanému ·l:l. I,ocenil hodnotu předmětu sporu z původních 100.000 K na pouhých 1000 K. Tomuto návrhu
procesní soud vyhověl, rekúrsní soud však usnesenÍ. prvého .soudu
změnil tak, že návrh žalobce na změnu v ocenění předmětu ,sporu
ze 100.000 K na 1000 K zamítl. V odůvodnění uvedl, že jedna
a táž žalobní žádost ve. sporu oceněná na 100.000 ,K týká se'všech
tří žalovaných a i kdyby :s por ohledně dvou žalovaných, byl mi,.
mosoudně vyřízen, ' že pak toto pouhé subjektivní obmezení nemůže nic měniti na hodnotě rozepře, ~t.erá musí býti řešen~ ,prá
vě tak, jako kdyby byla v běhu proti všem žalovaným. K tomu
pak rekursní soud dodal, že takovéto obmezení může míti vliv
jen na výši útrat, poněvadž ' případně odpadá příplatek za spo]eč~nství. Nejvyšší soud pak dovolací rekurs žalobcův odmítl jako nepřípustný a uvedl v odůvodnění, že v souzené věci · , nebylo
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ani třeba, aby žalobce ocenil v žalobě hodnotu předmětu sporu
ve smyslu- § 56 odst. 2 j. n., ježto k projednání žalob pro nekalou soutěž jest výlučně příslušným sborový soúd prvé stolice '
(§ 21 zák. , č. 111)1927 Sb.); prohlášení žalobce o změně ocenění hodnoty předmětu sIJoru nemá vlivu ani na další vedení
sporu; pokud má snad žalobce za to, že by mohlo míti význam
pro určení výše útrat a pokud to měl na mysli, šlo by zase jenom o otázku útrat, v níž není dovolacímu soudu dovoleno pře
zkoumávati rozhodnutí soudu druhé stolice (§ 528 c. ř. s.).
Kocná Sie ani nesnaží vyvrátiti správnost názoru nejvyššího
soudu o ne pří p u st nů s t i dovolacího rekursu, jehož obsah
není v jeho článku reprodukován ani naznačen. Mluví jen všeobecně o potřebě stanovení hodnoty předmětu sporu pro posouzení přípustnosti dovolání. O to však nešlo, nehledě k tomu, že
ani v tomto směru nejsou jeho vývody správné.
Kocna si totiž neujasnil vzájemnou souvislost ustanovení § 56
odst: 2 j. n. a § 500 odst. 3 c. ř. s.
Ze zařazení § 56 v jurísdikční normě je zcela jasně (Kocna by
řekl: luce clarior) patrno, že žalobce má udati v žalobě hodnotu
nepeněžitého žádání jen pro posouzení otázky příslušnosti soudu
k projednání ža1oby. Praví tó výslovně odst. 1 § 14 j. n., který
je úvodním ustanovením k násh~dujícím §§, zařazeným pod marginální rubriku: Hodnota předmětu sporu ,(§§ 54 až 60 j. n.),
tedy i k § 56. Také§ 56 odst. 1 in fine ·znovu zdůrazňuje, že jde
jen o pos,ouzení příslušnosti. Má proto plnou pravdu nejvyšší
soud, když vyslovil názor, že v žalobách pro nekalou soutěž není
vůbee třeba ocenění hodnoty předmětu sporu ve smyslu § 56 odst.
2 j. n., neboť tyto žaloby náležejí do výlučné příslušnosti krajského soudu (§ 21 zákona proti nekalé soutěži). K tomu bychom
ještě mohli dodat, že žaloby pro nekalou soutěž patří vždy před
senát krajského soudu (§ 7 a) odst. 4 j. n. ve znění čl. I. č. 2 zákona ze 16. června 1936 č. 161 Sb.), takže ani pro určení pří
slušnosti mezi senátem a samosoudcem krajského soudu není
třeba 'Ocenění hodnoty předmětu sporu v žalobě.
Podle § 500 odst. 3 c. ř. s. pak má odvolací soud ve svém potvrzujícím rozsudku ve s,p oru o plnění nepeněžité uvésti hodnotu předmětu sporu za účelem určení přípustnosti dovolání. Při
tom však není odvolací soud vázán na prohlášení žalobcova, zejména není vázán oceněním hodnoty předmětu sporu žalobcem
v žalobě. To praví zákon výslovně a Hor a ve svém komentáři
(3. vyd. 1934, str. 812 pozn. 5 k § 100 c. ř. s.) při tom odkazuje
k § 56 odst. 2 j. n. Kdyby toto nebyl Kocna přehlédl, nemohl by
tvrditi, že "luce c1arior" je na žalobci, aby i v civilních žalobách
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z důvodů nekalé soutěže podaných, vzdor výlučné příslušnosti
sborových soudů I. stolice, ocenil hodnotu předmětu sporu, kterážto věc prý není důležitou jen v otázce útrat sporu přiurčo, vání jejich výše, ale i zřejmě v otázce přípustnosti dovol~n:r. '
K dovršení nesprávnosti své argumentacezapomně~. I(ocna dokonce i na předpisy advokátní sazby - která přecep'fi. ,prčení
útrat advokáta je ze vše~h právních předpisů nej({tileŽitěj'sl ,~ ' a
na vlád. nařízení z 3. května 1923 Č. 95 Sb., které, v , u~ta:novení
§ 4 odst. 1 in fine výslovně předpisuje, že; oceníl-li si žalobce
předmět sporu (§ 56 j. n.), jest proti odpůrci ,rozhodnou hodnota
soudem vyšetřená nebo uznaná.
Rozhodl proto rekursní soud v probíraném případě zcela správně, když nepřipustil změnu ocenění hodnoty předmětu sporu žalobcem, neboť - jak k jeho důvodům připojil nejvyšší soud nebylo ocenění potřeba při omezení žaloby, když ho ve sporech
. pro nekalou soutěž není třeba ani v žalobě. Vyšetření hodnoty
sporu pro určení útrat pak přísluší soudu, takže ani s" tohoto
b,ledi-ska nebyla žádná změna ocenění hodnoty předmětu sporu
potřebná.

Nejvyšší soud pak nemohl rozhodnouti jinak, než doyolací rekurs v daném případě odmítnouti. Při tom ho správně posuzoval jako rekurs v otázce útratové. Ale i kdybychom sledovali
vývody Kocnovy, který zdůrazňuje důležitost ocenění hodnoty
sporu pro přípustnost dovolání a poukazuje při tom na § 500
odst. 3 c. ř. s., dospěli bychom zase neodvratně k nepřípustnosti
dovolacího rekursu, neboť podle poslední věty právě citovaného
ustanovení zákona nelze stanovení hodnoty předmětu sporu v odyolací stolici odporovati opravným prostředkem.

