
)lívia predastrela spominanú 
právnici pOlúerali pravO'moc 

lúčená, Azda by niekdo chcel 
nglické a na lí.zemia s nim 
íh~as s paktom KeHogDvým, 
narodnej pDlitiky, ihneď si 1:. » určifých území, ktorých 
zlvatnu d6ležiif:osr pre pokoj 

reda Anglia je rDzhodnutá 
I '~liti~k?'-právne a svoj vliv 
lC v z~u.Jmy štátu "yžadujlÚ. 
p.on .lednu smluvu, týkajúcu 
lIn1 súvisiacich, ktoTej revÍ-. 
f ríše nebolv ohrožené? 
k mahal dar podnet r~vízii 
r:r:é. ",:zdorný štát, ktarý sd 
aZ?enlI~" mu ulDžených, na
,I?CnO'stl n.árDdo'V, ba i v jej 
v~~'tky. za!-nteres0'vané štáty 
lazdeula .Je zbytačné, alebo 

iovi na unl otázka: keďže 
er žiadny~ načo ho vsunuli 
'bo. nač0' ho. .tan1 ešte trpia? 
Ik Je v tom lston1 pDstavení 
do istej miery. Článok 10. 
;hrOluáždenie jaka i stálý 
~o~~ bal pratakol ženevský 

clanln !- sa živili márnymi 
bol n a,ln1enej význalunÝlu 

ohu, a ktarej som sa hneď 
udržaf a zabezpečif luier. 

loy. Článok 19. má zaručif 
byť prevedené, aby štáty, 
okol:l~Sti diplDmatiokých, 

etIlIto cJanok nálll zaručuje. 
10 mahlo učiniť, bez t0'íl~ 
r, sa neopakaval. 
článku, ktarý rózné raz

ého urč,enia, aby tým pD
lC, opakujem slová, ktaré 
Iločnosti nárDdov; a ldoré 
t\.by sme ukázali celú sílu 
iunos,ti , . je potrebná pred
I taku, .lako by si niektarí 

. Smlouva o nájmu myslivosti. 
Dr. Miloslav Hor k é'. (Příbram). 

Naše veřejné právo často se st)Tká s právem soukromým. 
Jednou z takových otázek, v nichž obě tyto právní aféry při
cházejí do styku, je pacht (nájelu) myslivosti. 

Pacht myslivosti provádí výbor honebního společenstva 
podle § 13 čes. hDn. zák . a tO' uváživ olk0'lnosti buď z volné ruky, 
nebo ve veřejné dražbě. Případně může hanební společenstvo 
TJOdle § 14 čes. halIl. zák. provO'zovati luyslivDst znalcelll. 

V praxi obyčejně se nlezi nájemcem myslivosti a hDnebnhu 
·výborem uzavírá smlouva, na niž všeabecně nutno vztahovati 
ustanDvenÍ občanského zákoníka a to ~§ 1090 a násl. Ode
v·zdává se zde totiž právO' myslivosti (jako věc nespO'třebitelná ~ 
v'iz též § 1093 v. z. o.), aby jí nájeJllce užíval po jistou dabu 
(honební zákon čes. § 17 uvádí nejméně 6 let) a za určitý plat. 
Tenninologie »smlouva nájemní« ne:b »pachtovní« užívá se pro 
miscue. . 

Ujednání totO' mezi s,tranami je povahy soukromoprávní, 
přes to však správní úřady, 1. j. nyní pod,le §u 4 zák. č. 125(1927 
Sb. z. a n. a §u 23 čes. hon. zák. akresní úřady mají právo 
zkoumati pa,chtoyní Sllllouvy, ovšem s hlediska práva veřej
ného. Hledí se při tom, zda nájenI myslivosti je proveden na 

·předepsanpu dobu a to pouze jedné osobě", není-li podmínek 
vylučujících podle honebniho zákona (přesunovaná náhrada 
škody způsobená honitbou) atd. Úřady mají llložnost ingeren
ce v těchto případech a lTIoholl eventuelně provedený pronáJjelll 
·zrušiti i cestou instanční a naříditi pronájem n.ový. 

Jinak jest tomu však, stane-li se pronájem právoplátný 
po stránce veřejnoprávní a strany chtějí pDJllěr tentO' - nyní 
soukromo:právní - změniti, neb rozvázati a pod. Hanební 
zákon, 7vláště český, tyto otázky neřeší a ponechává úřadu 
volné u"ážení. K vymezení kompetence soudů a úřadů správ
ních v těchto věcech pí-ispěla značně judikatura nejv. správ
"ního saudu. 

Tak na příklad kO'nstatně je rozhodovánO', že úřad správní 
nen1ůže zrušiti nájem myslivosti . tenkráte, jestliže by strana 
jedna nedodržela podmínek obsažených ve smlouvě o pro
nájn1u myslivosti. Podobně je tamu při O'tázce placení nájem
'ného z honitby v pÍ'ípadě prodlení. Rovněž nepřísluší rDzho
dovati správním úřadům, dal-li by na př. pachtýř myslivost 
do podnájmu, přes tO', že podnájelll by byl zakázán smluvními 
podmínkami. Podnájem honitby považuje totiž praxe za pří· 
pustný. 

§ 1104 obč. zák. řeší otázku, prominutí pachtDvnéhO' v pří
padě živelních pohrom a demonstrativně vYPDčítává pDžár, 
válku, nakažlivé nemDci, povDdně, krupobití a úplnou neúrodu. 
Jisto je, že mezi tyto. pohromy bylo by počítati i DhrOlllné le·, 
lošní mrazy. ' V těchtO' případech by pronajímatelé neobdrželi 
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ná,jem,ného, připadně - poněvadž nájEmci všeO'becnýlTI záka
zem. odstřelu koroptví a případně i částečným zákazem O'dstřelu . 
zajíců jsou značně poškozeni - mají právO' cestou soukromo
právní dOlnáhati se snížení pachtovnéhol (§ 1105· o. z.). Otáz· 
ka, která by se lllusela však řešiti, je - zda pachtýři lněli 
škody na ' zvěŤi způsobené O'znalllovati pronajímatelům a zjiš'ťo
vatí je soudně neb znalci, přes to, že pohrOlllY zimy byly vše
obecně známé (§ 1108 n. z. v.). 

Formy reakce na civilní bezpráví. 
Dr. František Š taj g r (Trenčín) . 

Aby měl větší jistotu, že škůdce splní, O' co bude žádán, 
dá ho poš,kozený Ulpomenouti prostřednictvhll třetí nsnby, vůči 
níž má škůdce větší r espekt. Nejčastěji je tímto prostředníkelll 
advokát, na venkově mnohdy starost1. nebo farář . Upomínka 
takovým prO'středrríke'l1l je účinnější jako přímá upOlllínka od 
poškozeného, poněvadž vyvíjí větší psychický tlak n.a škůdce: 
prostředník ho obyčejně upozorní i na m ožné následky nevy
hovění jí a dá IllU najevo, že je plřípadně odhO'dlán (advokát) 
zakročit.i bezohledJněji v zájmu poškÚlzeného jako tento sáln; 
poněvadž není tak vázán různými .ohledy, jež zdržují třeba po
škozen ého od r,adiklMnějšího úkonu IP'roto, že byl p,řHelem, sou
sedem, členem rO'diny škůdoovy a pod. 

.Jindy je upomínky třeba právě vzhledem k nsobě škůd
cově . Jsou toti.ž takoví dlužníci (největší procento je jich m ezi 
obchndníky), kteří zásadně neplatí jinak jako t.eprve na upo,· 
nlÍnku. U nich t edy m ožno počítati už předem s jejím posi
tivnÍlll účinkem. Jsou však i takoví, kteří se cítí uraženi upo
ln íll1k ou , zvláště poslal-li 'jinl ji za IPoš,kolZeného hned na po prvé 
advokát, a ač jsou jinak ochotni plnit své povinnosti, odpír.ají 
jinl učiniti zadost právě po upomínce. ÚčinnO'st upomínky zá
leží), tedy hlavně (na škůdci 'a nejdůležitěj'š'ím jejím; \předpo
kladem je škůdcovo vědomí, že .ie škůdcelll '31 proto povinným 
zachovat se, jak se to od něho ·žádá v up Olnínce. Bez tO'hO'to 
předpokladu nelze doufati v její úspěšnO'st, i když je op.ako· 
vána. Jinak její opětování působí svéhO' druhu suggescí na škůd
ce, který se jeví ochotnějším vyhověti spíše jako pouze na 
jednu uponlÍ'l1lku. 

Upo'l11Ínka je jednou z těch reakčních forem, které jsou 
namířeny proti škůdci j3Jko takovému. Šklldce je zde činitelem, 
který se má - na. pqpud pO'škozeného - posta~ati O' O'dčiněnÍ 
bezpráví, tedy svého druhu ,zprostředkovatelem, bez jehož aktiv
ní účasti nelze odčiniti následky bezprálví. To je také podstat
ným znakem této reakční formy. Jím se liší upomínka ' od své .. 
pomoci j-ako druhé forrmy reakce. Kriteriem svépomoci je vy-

loučen í Z1prostředk 
p o m a c je nalllíř 
pr oti jeho majetku, 
lUTIO'žňuj e odčinění 
pomoci možno 
beziprávÍIn maj 
jetkového pr~v .,J"""" ..... 
j e svépO'moc vy 
SVépOlllOC, bývá 
vylučuj e možnost 
nevylučuj e pozd 

svéponl0CÍ vezme 
účasti škůdcovy, 
t ím, ž·e si jej . 
odstraní plot, 
hytek si odvede 
buď sf-tm nebo si 
venkově starosltu 
podmínek podle 
mocný prodej vě 
jeho pohledávky. 
svoje pohledá,~ky 
buje podle zák 
na pO'vaze tohoto 
mezenÍ,4) 

Za zvláštní 
sace: obchodník 
zůstane dlužen a 
ník proto jde k 
dávce a o svém 
plodiny za tutéž 
něž nezaplaJtí. 
účast škůdce- s 
zahladil následk 

4) V oblasti 
3Il. rak. obch. z. 
čl. 375. rak. a § 
uh. obch. z. ( 
34 zák. z 28./ 
Pro pi' ípad nes 
dále § 344 rak. . 
52. švýc, oblig, 
i sloven. civil. 
stt1 7 I ., Almási, 
tot~ k tomu u 
a čl . 926. švýc. 
ihned\ po činu 


