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z p r á v n í p r a k s e. 

Přehled judikatury nejvyššího soudu. 
A. Ve věcech civilních, 

J. Občanské !právo. 

K započ·etí třílrněsí'ČTIlíl ilhůty srtaInovené k 'Popř,ení mal1lŽ'els!kého původu 
dí tět1e ISltalčí, že malI1!žel nlaby~ uiI1čité vědomosti o narození dítěte Jeho man
žeLky, t. j. talkovým způsobem, že o její spolehlivosti. není dů'Vodu pochy
·bo;wm.; nevyžaduje sle však, aby 'Zpráva 'O tom pocházela od úř:adu, man
želky samé ne'bo od! osoby jednající v jejím 'zas.toupení. (Rozh. zle dne 
27. června 1938, R'V I 2836/37.) 

Smruv:ní zás.talVlní .prá'V,o ,k vě'ci., s ni'Ž jestopráv:něno nrukládati n,ěko1ik 
,os'ryb 'spo,l.ečně (lwle!ktivně), mŮlže v;ZtnJilknoUJti bez jejich přLvolení Je:n tehdy, 
je-li nalbyvaltel zástavního práv.a POQtivý (§§ 367, 456 ·obč. zák) Jestliže 
o s'Ob y, oprávněné nakláda,ti s c.ennými papí'ry, 'ulož,enými na deposLtní.m 
úČltu toho, Ikdo má lI"'ovnéž ' op["ávněni s :nimi nélJkláda,ti, .a kdo se uchází 
o ú'Věr, prohlásily VŮlČÍI posky'tovate.Ji úv,ěTu (§ 1 záik. č. 241/1924 Sb. z. 
a n.), který ZIIla,1 právní postavení záj'emce 'O úvěr v př'Í'čině uložených 
cermý,ch papírrů, 'ž'e .souhlasí, .aby mu byLa poskytnuta na tyto oe[1Jl1.é papíTY 
zápŮ'jďl:m, do'šlo Ik jtejkh. platnému zalsta'V·ení, av.šalk podle učiněného pro
hláJš'ení sipoluoip!I"ávněnÝ'ch I()solb jen ip!I"o 'Zápůj,čku, nilk'oE pro jiný úvěr. 
(Rozili. ze dne 1. září 1938, Rv I 2Qt17/37. 

Vlastník :ne'mryv:itosti není oprávně nakládla!ti zástavním pTáv,em (§ 469 
obč. zálk.), zřízeným pro knd.hovně za:jištěné 'Pohledávky, které jstOu buď 
od počátlCtUJ neplatné, nebo které vůlbec l1IeV'znikly. Uvolnění hypotéky 
předp'okládá:, že pohledávlka., k jejímuž zajištění by1lo knihovní zástavní 
práVío 'Zří'z·eno, slku1Ječrně vzniil{j1a. 'l}oliko rtehdy, joed'na,l-h :D!ový naJb~v.atel 
'Zás:bruvníhIO' práva v důvě'ře ve veř<ejné rk!nihy, nelze mu :namítati" že pře
v~ord záJsrtav'nífh:o práva vlastníkovou disposici Ihyl neplatný. (R'olzm. ze dne 
23. čerViI~a 1938, Rv I 751/37.) 

Nejde .o 'dormáhání se 'oprávnění ,poldlle: vodního zá!kiona, (zák. č. 75 č,es. 
z. z.), nýbd .o ž'allobU!:na! oclhra:nu .slu~ebnos.1Ji sloiUJk:rormoprávu'Í! pov,ahy po
dle § 523 obč. zák., domáhá-li se žalobce, že vyd['~el sJužeibn'Ost čerpalti 
'Vodu pr,o hos.prydář,Ské účely 'Z ,obecního potolka;, telkouJCÍlho po j'e'hlo po
zemk"!UI, a aby 'se jiné oSOlby ,'Zdržely TUlŠlením d'Oibčené :s1'UJŽebn'oisti'. Pro ta
kovoU! ža'l'oIbUl j'est dbvolllen po,ř.ad' práv.a'. (Rozh. z·e dne 15. června 1938, 
R I 821/38.) 

P.rohlá,š'ení OÚ' zpětvzetí ža1liolby se vzdáním .se ža,l'obn.íh'ol náJrdku l.ze na
padati, :poldle §§ 871 a 'ž 877 tObč. zák (Razh. ze dn:e 13. záříl 1938, Rv I 886/38.) 

Výslo'Vné vzdáJní se určilté námitky pI1om. platnosti smluv jest účinné, 
jestliže a polkud :se nepřÍ'čí takovéto Vlzdání :se d!onuc:uj.ícím ustanovením 
z~kiOlnným 'I1Jebo dohrým mravům (§ 879 .obč. zák.). Jde o pmtnl()lU úmlU'vu, 
vzdrrují-l1 se poctiví 'smluv'Ci, U!Za'VÍ!I",~j'ke .smfr (§ 1380 ob'č. záik.) , oprávnění 
TIJapad~ti uzavřené na:ro;vnání ;pr1o omy.l. (Rozb. ze dne 17. června 1938, 
Rv I 1909/36.) 

DolkU!d ne'byiJ. právrní 
sk,oln'čoen odv;oláním 
spornou věc" ve sm;ys , 
k vymáhání sporné 
slUJšném řLzení n,P'u,"'YY'> ,," .'" 

J ,estliže vypůjč ' 
a v diobě sjednání 7!:l .n'-" . ňJ lr l 
nán:a .zápůj'Č!k,a se zl.a'vo'U 
uka'z'uj.e na zllalté dO'la:ry 
půj.č.enou v,aolutu po'd[e 
by,la smluvena, jen pl"O 

zaipúj.čené va'}UJty ve vz 
Po:stup pohled1áiVky 

okolností pTávně ne 
va!rni poji'šťovrny výhra 
'dovy, j'esrt postupng{: op 
jícímu ·věhuel,i, v,edo 
baže t'omu'to věřiteh př 
na poj:'š těné bUId'ov,ě , 
'~káTnÍtCh věřit.eh~l (§§ 79 
(Rozh. ze dne 8. září 19 

J 'estlJiže bylI náj emní 
(pork'OIje) 'al U{uC!hy:ně s 
k ,o!bývání (olbcn,odní 
dát.ti výpověď bez sv,o ' 
domU! 'náj'emnílk př,e 
mÍstlIlo's,ui ,o!bytné a 
jirlJaJk z 'olchrlany záJkroll1la. 

PlOIjishteiJ. může účinně 
se .o tvrzené zák!onné 
.a § 127 záik. č. 501/1917 ř. 
l10UJ byl pojis1mik povin 
proto poji,sltník nerrabyl 
Zákonné ,zástavní práv'o 
stavní náhradní pohled 
právo tření 'Ots'o1by (po'ško 
'ŮZlnamol\na:cí závaznoslti 
září 193'8, Rv I 29'32/37.) 

JestlirŽJe podle pojistné· 
·n ás.}edlkům zák!onné 
mO'tolro'Voo o v O!z.idllia 
zené ze 'sm,luvně OZlr1:~lte'llel 
z1dla), jes,t pojlištěním 
~{:terá VI:m.i:klla vý1buchem ' 
~\:em srážky s pojis'tní:klo 
n ebo výbuch V'Zlnik l na 
srážky na straně druhého 
pojis.ti tel nepuč'í za nálrOlk 
atd. , vylučuje ,toto U!SIt.3':n'ovl 
,deným zpŮ'si01bem jen 
TIebo výbuchem 'samo sta 
čování voe 'šl~olCitě, která j,e 
,dubna 1938, Rv I 571/37.) 



se. 

šího soudu. 
ích. 

pření ma'r1!;bels!kého původu 
)1 iI1aro:čení dítěte jeho man
li V{)sti, není diŮ'vodu pachy-
pochá:če,la 'Od úř;adu, man
Izastoupení. (Rozh. :oe dne 

)T'ávněno nakládati několik 
z jejich přiivolenJ jen tehdy, 
367, 456 'obč. zák) Jestl~e 
, 'u1o;benými na deposttní,m 
tlélJkládati, a kdo s'e uchází 
§ 1 zák. Č. 241/1924 Sb. z. 
úvěr v pří-čině uložených 

r.tnuta na tyto oe[OJIlé papíry 
,v.šaIk podle učiněného, pro
:čku, nikoE pro j:iJný úvě,r. 

i zástavlIlím právem (§ 469 
ohl.edáviky, které jsou buď 
niikly. Uvo'lnění hypolj;éky 
~ní byilo knihO'vní zástavní 
, j,ed'nal-ili' :nrO'vý nalb~vaiel 
nelze mu namítati" že pře
lyl neplatný. (R'Qlzfu. ze dne 

ílho' zá!lmnra, (zák. Č. 75 č,es. 
)IUJkr,omoprávní, pov:ahy po
vydlrŽlel sllužeibnost čerpalti 
kaJ, telkoudh:or plO, jlehlO: po
,'()Ii;čené shl1žeb'nrolsti'. Pr:o ta
h. ze dne 15. června 1938, 

~ ža,l'obníh'ol 1Il,á:roíku lze na
,'e 13. záříl 1938, Rv I 886/38.) 
,atnosti smluv jest účilnné, 
~ dlo'lluc:ujícím ustanovením 
tik.). Jde o plaltnlQiU úm1urV:Ui, 
i 1380 ob'č. zálk.) , oprávnění 
:1. ze dne 17. června 1938, 
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Dolkuld nebY'l právlIlí poměr mezi PTávním zás,tupcem a j'ehto klientem 
sk.otnčen od'v:oláním Iphkazu: nebO' výpovědí zastorupení, jde o "svěřenou 
spOornou věc" ve smlY'slul § 879 ,č. 2 'obě. zák., dal-Li rrdi'ent :adv/olkát'U! pří!kalz 
k vymáhání spolI'lné pohledá:vky, třeJbais jí po maTném upomínání v pfí
slUJšném i'í/zení nevymáhal. (Pvolzh. zedlne 2'8. června 1938, R I 912/38.) 

J ,estliže vypůjči,tel nebyl po'vinen plniti efektivně ve zla:tých drolarech 
a v době sjednání zápůj!čky :neby,lo jiného než zLatého dolaru, nelbyl<ar sj'ed
nán:a ,zápůj'Č'l~a se zla'tJou rd01'Orž!kou, třre'ba:že se v'e s:ml:olUJVě o zápůjlČ!kUJ po
u:kalz'l1j.e na zl<alté diorl,a:ry. Z pouhé d'o},ožky, že vypújhbel má vrátitii! Zla,
půj.čenou v ,a'lU'tu pod&e hodJnlQlty zlata, ješ,tě iIlJeplyne, žle ÚČilr1!ll'OSit dáložky 
by,la smluvena je:n pro ten případ, že dJoljde ,slOulč'aslilě Ik změně !kUlpní síly 
Zlapúj ,čené vaa'Ulty ve vZ.tlahU' k 'zlatu. (Rom. ze dne 9. září 1938, Rv I 3242/37.) 

Po:stup pohledlárvky (§ 1392 ,obč. 'Zák.) na' požární náhradu! není' za· všech 
o.lm lností právně nepLatný. Nejde-li o, pO'ž,árni náhrr,aJdu, UifiČenJOiU Srta:no
varn i Ipojiršť-ovlny výhradně na z'novulzřízení nebo opria1vu pošk'ozené bu
'dovy , j,eslt pOrstupní!k oprávněn !k ža.lobě podle § 37 ex. ř . i p'r'oti vymáha ... 
jícímu ·věrhuelJi, v'ed'ouc.ílm ·eX,€!kUlCi na poh1edávlm: po·žárni náhrady, rtř,e
baže to muto věřiteh příslušello pro vyrrná:hano'UJ pohledávku zás:t:av:ní pa:-ávlO 
n a pO'j :'š tě'né buld'ové. Uvedeným spOlrem nejs,ou: do,tčeny :nár'oky hypote
'k á1r nkh věřit,el1~l (§§ 79 a další zák. o poj. smlouvě Č. 145/1934 Sb. z. a n.) . 
(Rozh. ze dne 8. zMí 19038, Rv. I 2131/38.) 

Jestlliže by:l nájemní př,edlmět, sklárdla'Hcí se z jedné obJ1tné mí'S'tnosti 
( pto~{'o/je) ,a, U{uClhyné s přísl'UJš'enstvím a 'Z mÍ'srtlIlb,sti:, /která iIlJebyla ulT'č'ena 
k .obývání (oibcthordní m1stno'Slti) , nJaj,a:t j.ednotnoU! sm'10IUvlQu', nebe z něho 
dát.ri výpověď bez sv,o}iení 's'oudu ani t 'ehdy, j'esltlirže se Slom,Lasen:l maji,tele 
domU! nájoemníllz př.echodn.'1ě upravm ,aJ uží'Viall č'ásti obchodlní m:í.stnosti, jako 
místnos ti ,olbytné a .olbchodní místnrOlst jest s.tŤed!n,í Ipr'01vm~ovnoUJ, vyňartou 
jinJaJk z 'OIcTmany zállmnia'. (Rozh. z'e d!rre 17. května 1938, Rv I 264/38.) 

Bojis:t'i'tell může účimně namíta'ti proti. nároku třietí 'Osoby, opírrajícímu 
se o tvrzené zá~onné záslbavní · právOl (§ 54 zák. Č. 81/1935 Sb. z. aJ n . 
. a § 127 zák č. 501/1917 ř. z.), že hyla' pOTU!óena 'o!ZnHmlorv:a.cí z,áva/znost, k'te
lIoU/byl pOljisbní!k Ipoviinen spl:nittL po, dlosta:vení se pojistné příhody, a že 
pr<o:to plO'ji,sltník nenaby,I ,anebo ,poizJbyl nároku lIla námm:mlÍ pohrledávklu. 
Zák onné zástavní práv'O ,cmé třetí' osoby j'eslt pordlmín!e:čné; z!a:niik1ar-li zá
stavní náhradní pohledá'Vlka pojistník'ova, zanliiklo i zákonné zás,bavní 
p r áv O' tření o~Olby (p'O'š!kolzenéhlQ~. NezlaMiněnOlst .a bezvýznamnost poruš1eni 
o:čnamo'V'.a:ci záva:čnoSlti mUlsí dokáz,a:t:i zásltavní věhte'l. (Ro'z:h. ze dlne 14. 
září 193'8, Rv I 29'32/37.) 

J estliJ;be p'odle pojistné' 'smllOluvy Cpojis.bných pOlcThnÍlIleik)o' pOlji'ště:rn proti 
'n ás}edlkům záilmmné /odlpověndosti za po',šlwz.ení cJiz,írhOl majetku prOlV'ozem 
motolI"o'Vélho vo!Z.idiJJa }elSlt pojiJStitel povinen zp~ostiti prolji'Stníka š!kody 'Odvo
zené ze sm}uvlliěoZ'n:é\ioenélho zdlr'oj'e nebezpeči (z prOVíOIZU moto:r:ové'hOl 'Vo
zidla), jeslt ip'o.jlištěním, kryt/a nejen škorda vlzniklá Dozhitím, 1a'1!e i, škoda, 
~\:,terá Vlzntklla/ výlbuchiem ,8.1 ohněm [}ja jiném m01tl0'flOrvém v/OIzidJ'e a násiled
kem srážky s poj'is1tník!ovým V'oz1dlem, a tOl bez zření' ma' lt'O, rzdla, 'Oheň 
nebOl výbuch v:čniJkl ,na pojis,tlIlmmv,ě ,s.tmně, 'Či zda SI2' tiaik. Istalo náslerdJkerrn 
srážky na straně ,druhéhlQi vIQlzlidil,a'. Ustanovují-h pojiis'tné pod!mírnky, že 
poj:is,titel iY1eI1uč'í z:a nároky z pošlillOlzlení věcí 'Ohněm, výbuchem, kouřem 
atd. , vylučuje itoto 'U!sltan~ovení cel é nárdky 'z d.ůvooo pro:šik/ozenj: věci UIV'e'

,deným způ:solbem j,en jalm slamostatné nároky, t. j. které vlZ!I1fukly oooěm 
n ebo výbuC'hiem IS'a'mostatně a niJkJolllrv jen j,aklO pouhý d'ůsledek a pokra
čování V'e ,šk.odě, ikterá je ,součástkou celkové šk!ody. (RolZh. ze dne 20. 
:.dubna 1938, Rv I 571 /37.) 

I 
I 
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ÚllJevy, stanovené zákonem Č. 240/1924 Sb. Z. lal n., plHtí j!eln pro peněžní 
ústav, jemuž bY'10 porvoleno piřírOlčí, nilwliv i pro Dukojmí a plátce, který 
se Zéllručil vůči věři'telům peněžního ústavUl. Usuan!orvlEmÍ d!oltčené'hOl zákona 
.o úleVách se ne'týkají hmotněprávní stránky záva'ZJku pe!Illěžn,ího ústavu, 
jemuž bylo povolleno přÍlročí., ani jeho spllJa1mOlsti, nýbrž pouze jeho. žalova
telnosti vůči pelIlěžnímu ústavu, ni!koliv i 'Vůč:i třetím oS'obám, jež. při
stoupily j!alko I"ukojmí 'a plátci lk záva'zku peněžnílřw ústav Ul. (Roz\h. ze: dne 
8. zá'ř"í 1938, Rv II 947/37.) 

II. ,PracoVlllÍ právo. 

I za Ú'čiruruo!S't:ť zálkona o pra'covnfch soudech Č. 1'31/1931 Sb. z. a n. pn
sluší 'SltIiéllllám prot:i ro~hodnUltíiII1 J.~o2)hodčkh výbo['ů živniO'stensiký'ch. SP.o
]e1čemstJev ve spoI'iech, které náležejí lk vě'cné pi'í'slušnosH pr'a'c'ovnÍrCh 
soudů, jledtnJakž,a11oba, která směřuje k 'Věcnému přezkoumání dotčeného 
l~azhodínUltí ,a pro ni!ž j'e lPřisl'ušný pr:alclO'vní s'oud (§ 38 zálk. Č. 131/1931) , 
jedna\k Žla!lobal, jí'ž 'se dožaduje ne'Úói:nnosti T,oJ~h:odčíiho vý['oklil z důvodu 
uvedených v § 595 'co ř. s. a dus[edkem toho i nepllaitnosti smll'o'U'Vy Ol rO'z
sUldím, a po kterou je phslušn& řádný soud. (Rom. ze dne 23 čeI"Vna 1938, 
Rv I 1522/38.) 

Jes1tlliže sm'luvd, kteří byli: 'členy oTgalIli,g,lad, 'Uizavř'-evš:Í'ch hromadn1o'l.1. 
(kolektivní) smlouvou, vyloučili jednotlivou (individuální) .s.luž'eibní smlou
vu, sjednanO'U přede dnem účinnosti vládního nařízení Č. 89/1935 Sb. z. 
:a n. (př,ed 30. ,dlulbnem 1935), platnost kOlloekti'VI1Í1Chsmll'Ulv inemá pro slu
žební poměr p~lalj;TI>osti ,ani ujednání <OI'iOizhodtčím 'Soudě, ~bsalŽené v nT>o
madlIlé smlo'l.llvě. VydalI-li v t.ak.oiVém případě rozh'odlči soud př'€Is tD ná'Lez 
jež:a1llOva:ný oprá,vněn domáhati se neúčinlnO'sti. Toz!hrodčího výr,olku podl~ 
§ 595 Č. 1 c. ř. '8. (Rozh. ze dne 10. června 1938" Rv I 2938/37.) 

NM1!I'Iadní nárok, příslll'šej'íd úra'ZJOlVé pojlišť-orvně dlělnklké za podmínek 
§ 47:, odst. 2, Z'áikoOlna <O úD~ovém po.j:i!Mění děJlni,ck.ém č. 1/18818 'ř. z. , proti 
žeLe:znit(~nimu podniku <li proti 'V1astnÍ/ku (pTO'VioZJO'V1a'teh) mortolr'ovéhO! 'vo
zil~'l~. jaklO proti osobám třetím (to, jest odli'šným od oSloíby podn.i!katelle), 
z JIe'J'l'chž pro'Vo'zu 'Vze!šel podll1ii.Jmvý úr,az, poji:štěnci, tkViÍ j[nak 'V' témže 
skutklovém a právním: zák1adě jlalm náJr'Olk pojiš;těn.cŮIV na- náthrHd.iu šlkody 
P['oti ,těmto tř,~~ím osohám. (Plenární 'I'iolzlhodlIllUltí ze dlne 24. óe'l'iVna 193-8, 
Pres. 1950/37.) 
Měl-l:iz:a1měS'tnJcmec 'čs'. státnkh drah ve Vý'Shl!Žbě (aUlúo['iso.vaný aiviilin.í 

in~enýr) opětující 's,e, tŤ>ebas co dO' výš'e ko1í:s'ajíd, sltMý pří'jem z činnostli 
Z'nallecké PTIO' různé úŤ>ady .a soudy, lze mu snÍ'žiti výplatu Jeho odpočiv
nýoh /pOižitků ,o polorvinu jehlo. vý'Cllělečnéiho příjmu podlle § 7 vlád'. na,ř. 
Č. 252/1933 Sb. z. a n. Nerozhoduje, že nebyfJ. stálým Slorudním znalcem' 'V,e 
smys1:u .mvHníhlO řádu 'soudního. (R!olzh. ze dtrlJe 2. č'e:rvna 1938, Rv' I 527/38.) 
. BylJa-lti Illle'viTIlIlým rodinným p'ř"íslluš!IlÍ:krnn býv:al1ého, žeIJ.ezni:čního zla
městnanoe, kárně pT,opU'štěného~ přizmána podpor.a z pensijní:ho :DOlIldtU ČS .• 
státnklb. ,d:rJaJh iI1a dobltll jeji'ch :nezaJorpatřenlO'sti (§ 92, odst. 3 č. 8 slUJŽ'eb. 
řádu pJ'lO železnd.,ční zaměsltnanee), 'Zlaniká trva,le .se 'zánrl.k!~ nezaJopiartře
;nost'i jejich nár,ak na UJVIedlenou podporu.a neoživuje po PDopU'š:tě'llí živitele 
ze zaměS'Ť1l1á!ní. (RooZlh. zje dne 3. oervna 1938, Rv II 185/37.) 

III. Obchodní ~ směnečné pTávo. 

Rozsah a 'Obsah pilné m od vedlolucÍICh úřledlnílků odlštěpného 'zá'vodU' jako 
zmocněnců 'k jeho, z'a:s:tup'Olvání oprávlIlěných Jest rposuZIOvaii podle čl. 47 
·o'boh. zák. Plná moc k jedlnáním urvedeným v 2. odst. čll. 47 obcn. zák. 
mŮJŽe býti udělena i mlčky. Pokud jest zmocněnoe opr.ávněného :k zasltu-

pování odštěpného' 
štěpného závodu z Itrhové 
(Rom. ze dlne 15. 'čeT'vna 

Podmínky 
ll!Ols tt, pří'ČÍ cí se 
čení k omam]ri:ti,slty, j , 
lečnosti , není omezelno 
huje i na nároky In:a 
i n a nár'otky zdr:žov;ac.í 
č . 111/1 937 Sb. z. ,a lIl.), 
ňUlj.e jeho ručení" znal 
společnosti . Údaj sOUltělži 
0 0 d lo jakOl3ti (kvahty) , je 
byt-IlJi ruóiněn bez potř,eby 
1938, Rv I 3335/37.) 

V,ěřiitt'sl , jenž má 
ye s:mysllu 'čl. 311 ' 
c b ch. zálk. ,též 'Zla po 
ze 27. če'rvna 1938, R 

P JiO poso'U'zjení práv a 
stva :s rUlČlelhím lome 
zánik 'UJ jeho člJ.e ' 
dle § 78UJVied. zák Z 
pr ávní po's't:aiV'elní 'odlpa'd1nlU 
'skéh o . spol,eJč'ensltva, p 
ným, >O p:Nspírvání č1enů 
.o PlQlvmJJlo'sti Člena 'str,a,n 
odls.ůotUpeníod smloru.vy . 
vázání 'sm'l'olUJvy, neld!ofloo'cI!rj 
3. záň 1938, Rv I 3168/3 

Č'len představ'enstv:a 
Č. 70/1873 ř. z.), jenž 
TI oslti 'V y'lo'UlČ e.n z opr á 
v ,a!l.lIlá hr-oma-da J"IO'zhlodne 
nému nenlil předsta ' 
rrmvém př,ípadě sle ' 
něh'Olž byl :sUlspend:O'v:aný 
zapsán ja~lm 'oprávněný k 
o ,zmatečllloslt podle § 529 
486/37.) 

Kdo chc,e lIlia!hlédnloutii' 
j ,a~mž i db 'spol'ečenské 
:ne'bo plo,řídii'ti opi'sy, 
pflO v ýl1mn svého pr 
dalti .o nápľ,a:vu 'll' ,rejs 
1. 'če 'rv,n,a 1938, R I 577/ 

VÝJ'iokUl 10 zma,teč.DJoS'ti 
omeZleným pro pO<r'Ulšen.Í 
může 'se 'sp01ečník ,alo'm'čln~ 
§ . 41 dO'tč. zák. (Holzh. ze 

Právní povaha jtisto1ty 
nýulI Zle ,SPO'DU 'o 'žal'obě 
Uv edená jjlstota nemá 



:. lal n., pl'atí j,eTh pro peněžní 
pro Dukojmí a plátce, který 

Tsumorv[enÍ dotčenéhOJ zákona 
závazJku pelI1Jěžní!h'O ústavu, 

,ti, nýbrž pouze jeho, fulova
ůč:i třetím os'Obám, jež při
ěžníllw ústav Ul. (Roe\h. ze: dne 

). 

1. č. 1'3111931 Sb. z. a 11.. pn
výbQ['ů ži,vllIO'stenslký'ch spo
~né phslumosti pr'a'c'ovních 
~mu přezlmumán.í dotčeného 
soud (§ 38 'Zálk. č . 131/1931) , 
OIzh:odčíiho vÝIYoku z důvodu 
i nepllaitnlO'sti smll'o'Uvy o[ 1'0'Z
:t'O'm. ze dne 23, čelvna 1938, 

CÍl, 'UJzavfevš:Í'C'h hr,omadnou 
ndi'viduální) .služ'ební .smlou-
10 n.ařízení č. 89/193'5 Sb. z. 
vn;í[ch smlluv., nemá pro :slu
čím SIO'1.l'dě:, obs8JŽené v h:I10-
rozhodčí soud p,ř,es to nMez, 
;ti Toz'hodč.ího výr-olku podle 
8" Rv I 2938/37.) 
:o'Vu,ě dělnkiké za pod:mínek 
lnkkém Č. 1/188[8 T. z'., proti 
JiO'~o'VHteli) mortlOlT'ovéhOl 'vo
ným od oSloíby P.odni!ka,te[e), 
jii:štěnci, tkv[í j~'I1Iaik: v' témže 
jištěn.cŮlv na nálhmdlu: šlkody 
ruUltí Ze dlne 24. č,eTrvna 1938, 

'shl!Žbě (aubolTiso,vaný aiviJ1ni 
tjíd., 'sltMý pří'jem z či,nnoS'tli 
ní'žirti výp~atu jeho odpočiv
Jříjmu p odle § 7 v:lád. na,ř. 
.stálým SlolUldním znalcem 'V,e 
2. června 1938, Rv I 527/38.) 
býv:al1ého, ž~e2miÍ.'čníhŮ' Zla

tpor.a z pensijní:ho :flOIlldlu: čs. 
i (§ 92" odst. 3, Č. 8 ,glužeb. 
'a ,le se zándkem nezalopta1ře
živuje po pI'lolPJU!š:tění živitele 
Rv II 185/37.) 

~ právo. 
íků 'Odlštěpného 'zá'vod'U' jalm 
j,eSlt PlQls~O'v.aii podLe čl. 47 
v 2. odst. Čll. 47 obch. zák. 
lěnoe opr-.ávněného k zasJtu-
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po vání odštěpného záV'odu polkládaiti z·a zmocněnce k pf,emě>Dě dluhu 'Od
štěpného závodu z Itrholvé sm10'Ulvy vZJúr'OtČii1ielJJ:1Iou hypo:teká'r.ní zápůj,Číkru:. 
(Rom. ze dne 15. 'června 193,8, Rv II 839/37.) 

Podmínky -od!p'ovédJnosti :lmmandliti's,tyza joedtnání :lwmalI1d1tnÍ' společ
~QlS?, pNtící .'S'~ z-á:k?niU! p~iQ'ti, TlJ~a[lé sOUltěži (č. 111/1927 Sb. Zo. la n .). RJ~ 
ce:ll k~mam:hl'hslty, Jeholz J'meno J[est obsa:ženo ve fi:runě kiO'mandiiltn,í spo
l ecnosb, není .omezenlO' na peněž:iJté pohledávky Czáv,azky), lI1,ýbiTŽ 'Se vzta
~uje i :na, náI1ok~ lna plněn:í neI~leTIJěži[té (kO'nání nebo OIpiom'inUltí), i'U!dlícŽ 
:: na naJ:1oln::.y zd!r,zOV,OJC:l p odllJe zakolllJa pr.otii ' nellmJlé soutěžů (§ 17 zák. 
~. ~11~ 1937 S~: 'z,, ,a lIl.), 1edla'že by lmmaiI1'ctitista dolkázal, 'ž,e ten, !kdo up1at
nUJe Jeho ru~cem, 'Zinal pravý slbav věd ,a poměry v podin~ku kOlm 3.lndi.tn i 
společnosti. Udaj soutěžitele, 'že má pouze soiUtělžitele ,CIO' do cen nikoli v ,šalk 
ClO dlo j-Rkmsti (kvality), je závadný s h:lediI3ka, § 1 záik. prioti n.e:ka:lé soutěži 
byl-~ uč:měn bez potřeby ial bez zvláštmíh'o· popoou. (RI01Z. ze dJ1Je' 28. čerrvn.~ 
1938, Rv I 3335/37.) 

V:ěřiNle!l, jenž má [kupecké zá'S'tlavní pr,ávo pr:ivil:egQlvané 00 do rea1is0.'ce 
ve s:myslhl! 'čl. 311 ,ohch. 'Zálk.., j'eslt op:rávněn, žádi3.,ti za podmílnek čl. 310 
obch. zálk. ,též 'Zla pov.o1ení 's<o11'dtn~hOl prodeje podle čl. 310 obcth. zák. (Rozh. 
ze 27. června 1938, R I 600/38.) 

PJiO posouzení práva záv,azJků odpa,dn,Ulv'šího člena zapsaného Sipolleč'eIl
stva :s TUlóeJn:ím lomezeným ('zák. ' č . 70/1'873 r. · z.) je romod!U!jí1cím' d! o b IR 

Z á n i k 'u! jeh Ol čile II s tví, ni:kioJ:i dolba, po kterou trvá je'ho T:Ulčení po
d.l'e §78 'UlVed. zák. Změna s'banov, pr;o,v,ed'ená po oné' době nemá vlivu na 
právní po'slt:arv'elní od!padnuvšího 'Nena. Výkl,ClUl podlmílI1ek ' rt. zv. 'strádial~ 
's'kéhosp0'1eč'enSltva, pOlskytujídího č'1enÚID ' zápŮ'j lč:ky k účellůml ta:m u'\lledle~ 
ným, {)I piř:i'spí1vání denů na správní náGd~d'y spol>elčenlstva'. USlt:3JJ:1Io1..71errí 
o pQlVhlJ:1l0'Slti čí1eiI1!a ~S'tr,alI1 náhr1ady 's[pC.;altný'c'h ,správních n.á!k1adu při jeJhlO 
OI~ls~OIl~pení ·od smlo'uvy jeslt uží'úi 'i přii! jeho' vyl'Qlu6ení :nJeho pi-I' jilllém roz
vazanl <sm,l[oluvy, ned!o!hodnloiU-li Is:e sm:ruv'Ci na hě6em j,ilI1ém. (R'Qtzh ze ,dne 
3. zátř'í 1938, Rv I 316'8/37.) . 
Člen představ,enlsbvla hoslP'odář:s1kého ,a v:)Tiděl.J1{'ového společ,enis'tva (zák. 

č. 70/1873 ř. z.), jenž byi!. 'd!oiZIOtr'Čí r.adou 'SuIspellld\Q1v án, je Si okamžitou účin
nO'Slti, vyllO'Ulčen ,z ,oprávnění ~als:,t:upo'Vat spolelčenlstvQ. la,ž do té doby, !kdy 
v,~[na ?I1om'a!d;,a I'IozhtOldne o Jeho' suspensi. DorubelI1.Í žaloby s'uspelllJdJo'Va
nem:u de~u pr,:edstavv,elll,stiVla llIení účinné , [nebyl-li· ža['obc[e heze:Usltný. V ta
rrwvem i];mlipade 'Sle zail-ohce nemůže d1ovo lávatil rejslt,říkol\ré:ho ~S'tavu podle 
něho~ byl :S'Uisper:.dJQt~a:r:ý čllelIl př,edstavenstv,a: v dlob:ě doručení žal'O'bY ještě 
zapsan J~'k,o 'opréliVineny kZla'stUlpování spolllečens-tva. Odůrvodinénloslt ža10by 
o :zmateClI1lOslt podle § 529 IČ . 2 C. řě 181. (Roth. ze ,dne 18. krvě!tna 1938 Rrv II 
486/37.) , 

Kdo chce 1Il!a!hlédnlOlu:bi' do s'e:onamlU. členského vedenéhO' U' spol:ečelI1,stv,al 

j ,a~CiO'ž i v~o. '~p'01~čenslké sm,l>ou:vy 9 ,ejíoh 'Změn) a z nich -si. čini.ti výpis~ 
:l1iebo p londl'h Opil'Sy, nemUSil Ispolecenstvu; ud1alti n:ebOl ,o,svědč'Ovabi důvody 
prIO. výjk~n svého p:r~'VIC:' , Při por:U:š,ení uvedenéhO' práva můž!e dotčený žá"", 
dOJ~l 'O napr,a'Vu 'll; :reJstr1'~O'vého 'soudu v řílzení nesporném. (RO'zh. ze d!ne 
1. 'cervn,a 1938, R I 577/38.) . . ' . . 
. Vý,rloku 10 z'ma,nečnlOsti ·IUlsnes'enívalné htrornadiY sipo1e:čnos.ti. s ručením 
omeZJeným pro pormšení dOll'ucujkich :předp;isů zálmlI1R , č. 58/1906 r. Z. lJ:1!e
může 'se 'sp01ečník domáhati v 'Il!es.pO'l~ném ř,iZJení nýlb:rž jen žalohou pod!1e 
§ 41 dotč. zák. (R,olzh. ze dne 27. diu!bna 1938, R i 310/38.) . 

,Právní povaha jlisto1ty z,a, újmy, j-ež hrozí' spo'lečn1os'ti ,s ručením ome:z;e
nym ~e :SPODU 'o 'žalobě podané spollečníkem podle § 41 ~álk.č'. 58/1906 ř. z. 
Uvedena jJstota nemá povahu jis'toty pro nákl,ady na I10llepři (§ 57 C. ř. s.), 
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nýhrž její základ tikJv,Í v právu hmotném. F:ředJpiJsů .civilního ř'ádu ,soud
. nílho (§ 57 a dlaší1ch c. ř. '5.) lze užíti jen v pří,čině ll:rtčení il.!húty k složení 
přisetžného dotvlI'lzení, :nezpůsoibHCJlsti k 'ru'o-žení a náls,le1dlkŮ' nelsl'O'ž'ení. (Rozh. 
ze dlne 7. září 1938, R I 877/38.) 

K individUlálním právům' společníků sp!ol'e1čtnro'sti s l"Uóerum omezeným 
v.e ,smyslu § 50, odst. 4, zák. Č. 5'8/1906 ř. Z., jk;hž zkrá,cerri může bý"rti usne
sena !poluZJe 'Zla souhlasU' vše1ch splo[ečníků zkrá'Ůen'Í:m posti'žených, patří 
též práv,o př,edllrupní, vyhr,azené všem společníiků'm k podílům' osta'tnkh 
spoI1eč:ní:ků. (Rozh. ze dne l1.kvěrtna, 1938, Rv I 1247 /37.) 

Zda jedln!ací řád, tOlbsa1Yujíd ustanovenÍ' tO pov;i!nIl'110'stelch ,a závia!z>CÍch spo
lečníků ,spollečJ1losti 's >ručenÍ'm 'Omezeným (zák. Č. 58/1906 ř. z.), založené 
p'ř'ed účinností lkarteLového záko'llla Č. 141 /193>3 Sb. z. a n., je samolst,atná 
sm~ouVlal, majíd p,ov:alhu ~nrtelové úmluvy ve s,mys[lU, § 1 k 'art. zák. , od
ltšné ,ord: spoleoe'D'ské sm}ouvy o zhzeni společnosti, s r. Ol., je vyvoditi 
z úmy,s!JJu ISlmlluvců. Je-l,i tomU' itak, není spoLečnoSlt s r. o. smiluvkyní kal"
telové úmluvy, nýbr'ž ;orgánem prrovádějídm k ,a,rtelovou, úm'lU'v,u sjedJna
nou mezi jinými samostatnými podnikateli. Ani kl 'Účinnosti sml,ouvy, kte
rou :s'e svěřuje j~lnému právnímu podnětu (spo}ečnosti s r. o.), prováděni 
'l\:'aJrteIlIQl\Té úmLUJvy, arui k phjetí této runkce se !Illevyžard!uje píls.emnOrst po
dle § 2, odst. 1 ka'rt. zák.; ,st8lčí jakýtlm1liv p1atný projev vme, směřujíd 
k převz:etí uvedJené runkc:e, jaJk se jerv:í na 'př. ve skutečném její-m vylko
návání po dtelš'Í' dohll. Je-li: organi'Slad, ,pvováďějíd kartelovou úmlUiVu, 
společnost s r. lo.,sta'čí i mLčky proJevený souhlas jednatele, oprávněného' 
k z,aSltupování 'UlVerdené spo'1ečnos'ti . UstanovenÍ-m jednadho řáJdlu, 'že &PO

lečnki jsou jím vázáni po dobU! 'trv,áJní sp01ečmrdsti s L 'O., pověřené pro'
vád:ění,m kart,elové úmlulVY, neodporuj,e dobrým mravům. Úča'Stnici kar
te10vé úmluvy jsou ,ohráněni, usba'D!orvením § 26 kart. zák. SpoLečník, který 
vys'toupill pl!a,1m.ě ze spo'lečnosti, provádějící ka,rtelovou úm:1UJvu, může 
i dll'V'odu onoho vysltoUlpení užÍ<ti k odlstupu od karte!l:ové úm'luvy (§ 26, 
dst. 2 k ,alrt. zák). Pr.ávní podmět, j.em'UJž jé svěřeno provádění kartel,ové· 
úmlUJvy~ j,€'S't 'oprávněn ik vymáháni záv,azků účalstnÍků lka:rtel1ové úmluvy. 
(Rozil. ze dne ll. května 1938, Rv I 1342/37.) 

Spo'Ťitel:na mUže Ipeněz, Ul ní uložený,oh up'otřerh~ti,na stavbu budovy pro 
vlastní účely 'Pouze se schválením :s!táltníhO' dohllédladh'O, úřadlU a v jeho 
me'Úch~ To ,p'laltí též tO náklladech na 'obs'taráJní plánů, rozpočtů ,a na sta
,,' ební dozor. Byla-li 'za uvedené práce smluvena VY'šší lod!mooa, než která 
byla dovolena v 'mezÍrch ,schváll:ení, není nepliatná ceLá sm:l'Oiuv,a, nýbrž 
pOUiZe její část, jež se pY1čí schválení rdohllédacírho úřadu,a spořit.elna 
mŮlŽJe. žádati vrrácení, oné částlky 'S úrrolky, '~terrolU dla;l'a na: základě neplatné 
částism'lo:uvy. Ustanove.ní §§ 1174, 1432 ohč. zátk. nebe užíti v takových 
přílpadeoh (Rozh. lze dne 12. d iubnla 1938, Rv I 1869/36.) 

Mandlatář' jrepoV1ine1n vy;dlati malndlarntu užitelk z přikázaného jednání 
teprve tehdy, až se j,emu siamém'U' :skutečně dostalo 1Jolhotlo užiltk,u. Do:šl1o,-li 
k tomlUi 'teprve po povolení přÍ:ro'ČÍ peněžnímu úSltavU', nev,aJdí zažalov ání 
nároku marndarntem předpis § 5 zák. Č. 240/1924 Sb. z,. la n. (Rro:z:h. ze dine 
6. května 1938, Rv I 1045/37.) . 

K 'O'tá2Jce nabytí v1la's'Ínictví k cenným p:aptrům, lodevzdaným bankéři 
k dosia'žení zápůj'čky,(k ní'ž nedolš}ro - na základě zmocňovfa'dh'O pr'dhláš.ení 
podle §' 3 zák. č .. 241/1924 Sb. 'Z. ,a' n. Bylo-li prohláš,eni podll,e § 3 UMedl~ zá.l<. 
vydlán'o ,hledí:c ?:,al. z,alffiýšl~né dI,~sažení a po's!kx:n~M zápů}Šky, k ní,~ ll1!edbr
šlo, nem b:amker }en 'na z~,kilade '()[loho ,prlorhla:s'sm opravnien, ,aby Sl' :SčllITll()
vo-lně .oSloboval vUialstnické práv'Ol lk cenným paprrům. (R!Q!zlli. ze dlne 14. září 
1938 Rv I 509/38.) 

K pojmu pNdavrk,u pj 
Č. 75/1935 S lb. Z. a n.). O z~ 
jde jen tehdy, j 'estlil~e - pc 
s1::a'nlOvena" ,třebas ne výs'lo! 
konů j,ak1o za plll1ění hl<M1 
b ~~í nebo .pro~ik:ytuj e podlle I 
prl'dlavek, ,t. J. Jallm ved1ej~ 
nebo 'vedrlrejlšíiho vý~olll>u il1 
N albíze.ní plnění hla'V'níh~, ~ 
se nepřílč;í: zálkalzu zákona ( 
nosti" že se za oblojí plněz: 
ste:ti bezp'l'atné výhOdy. :N 
a opr.aV'o'li Tlolet 'za parulšá~ 
oZa!kázaný přídavek" nýb] 
hOlduje, 'zda jest podle ži, 
vá!(]rěníop,I'Iav. (Roz'h. ,ze dll 

J,dle o neldlov'o'lené 110lZŠi'ři 
nař. ,č. 261/1934 :a, I Č. 303/H 
půIVJodlně na osoby ruJJ~čitéhi 
ph1'lozené (fysiiCké)osohy. I 

IV 
O :nároku ,advokáta na , 

svéprávnosti., jehož IOP['ávi 

a ronhiordlnouti v říz,ení nes 
drne 7. záŤi 193-8, R I 1182j 

:Rrovádí-li se ,opmva dIal 
dél k1'ia'jnÍlcfu kolejnic ele~ 
hlavního měs'Ť,a Pr,ahy;, jde 
inÍJklo:Li však 10 to, ~e Iby bj 
z veře'j!Il1olprávní povi:rmo:s~ 
~aljletIklem ,~~lekrtrkký,c~ Poj 
ur.ad >O pIOV:l!IlID'O's:ti k naihr,a~ 
dlažby v dótče'ném pruhu. , 
dem pr:áv:a'. (RoZih. ze dlne I 

Nemocelllslká p'o~dtadlIla ,Čij 
č. 1'63/1937 Sb. 'z. ,a n. slClli 
nemooenls:kJé potldadlny, md 
skytJnU!tý,ch piojiš,těncům Pl 
vyrmáha tj: ,slÍát. (Rozh. ze ~ 

Na Č'esllms1o'Vffil'ské ,0!biJ.[ 
,ani alby se ZJdlržela zálklalz 
n.ař. Č . 168/1935 Sb. 2.. a n 
1938, R I 7'89/3,8.) 

Po-Ťad: práva pro ,~alQ!by I 
škardy neho pro beZJdův;oq 
sprá'vou, jde-li o IpoLožJky, ' 
neby}ro rorzlhodnuto. (R'Oizlh.1 

"OSIO!bamri" ve srnyslUJ § I 

zmocměnd i zárstltllpc,i :zmod 
zúča.s1JnH!..'li 's'e , J1ozhoid'Iliutí i 
z.astupujídm právního zásj 



=dp ÍlSů civiln.ího řádu soud
í>Čině urlčení !llhu ty k. s lažen í 
3. náJsJeld~ů ne1složení. (Rozh. 

no st i s ruč<enim omezeným 
l Ž zkrá'cenÍ' může b ýrti 'Ulsne
:rá'cení:m pos:tHený eh, patří 
:l'í!ků'In, .k podlílůrn ost atní:ch 
I 1247(37.) 

V:Í!IH1JO'stech ,a záv:a~cích spo
c č . 58/ 1906 ř. z.) , založen é 
, Sb. z. a n., je samolSt,atná 
smys[lu § 1 k 'art. zák. , od

=čnosti s r. o,., je vyvoditi 
;nlO'S't s r. o. sm~uvkyní k al"
:k,a,rtelovo'l1 úmluvu sjedina
li kl 'Účinnosti smlouvy, k te
)lečnosti s Y . o.) , prováděni 
~ lJ1.1evyžad uje pí'semnost po
ltný projev vŮ'l!e, směřujíd 

ve skutečném jejím vylko
:ďějíd 'karte llOvou úml!uvu , 
11as jednatele, oprávněnéhO' 
.ím jednalCÍho řádlu, že spo
nO"sti s r . 'o., pověřené pr o
m m~avům. Účastnici k ar
i ·kart. zák. Společník, k teT~T 
kad:elovo'U úm:L'U!vu, může 
)d karte1lrové úm'luvy (§ 26, 
J'ěřeno pr'ovádění kartelov é 
častnÍků lka:rt'ellové úmluvy. 

eb~ti .na stav bu budovy pro 
ohllédtalCÍh'o úřadlU a v jeho 
t plánú, rozpočtú .a n a st a
O'a vyšší IQd~něn!a, než která 
atná ceLá sm rl'o'llv.ar, n ýbrž 
,ací,no úřadu, .a spoříte-Lna 
IU! rdlall'a n.al základě neplatné 
záik.. nelzle užíti v t akových 

1869/36.) 
tek z při!ká2íaného' jednání 
;tal'Ů tohoto užit k.u. DošIlo-li 
L Úlsltavu, nev;aJdí zažalov ání 
:4 Sb. z. ta n. (Rozh. ze d ne 

irúmJ, odlevzdla:ným bankéři 
iě zmocň'Ov,a'CÍh'o' pr dhláš.ení 
MMení podll'e § 3 UlV:edi; zá..1.c. 
jnutí záipůj.čky, k ní,ž lI1!edo:
sní oprávniěn, aby si SaJlTI'O 
rrům. (R;OiZIh. ze d ne 14. září 
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K p ojmu ipNdav~u p h p~odieji Zlboží nJeb pil1Qivádění výkonů (zák. 
č . 75/1 935 Sb. z. a n .). O zakázaný přídavek ve smsylu uvedeného zákona 
jd e jen t ehdy, j'estlil~e - p'09~ov,áno s hledli.ska zákaZ!ilílk!olv:a, - jest úplaJtla 
stan lOV'ena" ,třebas ne výs'lovlně, j ·en za prodávané ZlbOlží neb prlQlvád.iění vý
konů j.alm· 2ía p1Jnění hl a1vnl (samostatné) a v;edl1e 'toho Sie záka:zníkoiVi na
b Í2íí n ebo posk ytuje podlle jelho domnění be:zúplla'Úně (Zlada:rmo) něc.o jaklO 
pHdJave%, ,to j. ja~o v edLejší 'bezú platné plinění (výhoda), ať v podobě věci, 
nebo 'ved}ejlšíiho výkonu, ik.iŤJeréž'to IPlněn:íl by u jiJného zpr1aJVi:dla nedlost a'l. 
N aJbízení plnění hlavníhor S' plněním vledlleij!Š:im třebas za j'edln:QlUniOU; úp~,atu> 
se nepří'č:í.: :záJk:aJzu zákona ,č. 75/193'5 Sb. z. a ll., llIemá~li záka:zník pochyb
n o'sti" že se 2ía oblojí pl!nění požaduje úp1aJtlaJ a 'ž:e :se mll' t 'U!díž nemá d o
sta ti bezp'l'a'Írné výhod.y. Nabí'zí-li majitel óiislt:úrnyčištění s udržov·ánÍm 
a opr avfo'li 140let 'za .p3JUlšální odlměnu (z:a náhr;a'du rež,ijní'clh výalOlh), nejde 
Q :2íalkázaný přídavek, nýbr ž mohlo hy jiJti po přílPaJdě o podbízení. Neroz
h Olduje, '2ída jest podle ži:vIlJostenskop:rávnklh !př;erdp~,sů OIpr:ávněn k pro
vádění op.l1av. (Rozh. :ze dne 24. če:rvnal 193'8" Rv I 177/3H.) 

J ,dje o ne'dlovol,ené r.olZši'ř'<OiVání podllliik.ání úvěrníiho di!"UIŽ'st vlal pod1e v ládl. 
nař. , č. 261/1934 :31 IČ. 303/1936 Sb. z. a n., j:est!dže bY}QI čLenství omezené 
pŮ'VIo:dině na osoby 'l1II'ičiiého p '()IV'O'lán'Í, ('o'bcihodlnílky)., ro~j,řeno na v,šec'hn.y 
p l":i:rlOzené (fysiiCké) oSlOhy. (R'Oz'h. Zle looe 11. dulbnla 1938, R I 427(38.) 

IV. Civilní. 'říz,eIllÍ sporné. 

O :nárok u ,adiVokáta na odJměnu za: právní' ziélslŤiupov.ání' OSiOlby zhaJv,ené 
svépr á:vnosti, j,ehož lopll"ávně:nost opa{;I101vník popřel, nelze věcně j.ednati 
a l~ozill!Qldlnouti v řízení nesporném, rnýb,rž jlern v Í'í'zení :sporném. (Roz.h. 2le 
d ne 7. září 193·8, R I 1182/3'8.) 

Rrovádí-li se opnava dla'žby ulice v ul1mtémJ pruhJUJ ('miezi lIDolliejemi .a po
dél kl'la'j:nÍICfu :kol:ejrnt c elektnkiké dráhy) !ll;a Ú Č e ft elektrkkýoh podinálků 
h1!avrnítho :měst,a Pr,aihYl, jde jen o IPOvinrnlOslt ih!r;aldii.ti nálkllady s lUm spoj,ené, 
n ÍJk)o:!d však 10 to, ~e hy byla' péče 'O 'li~eJdieTIlÝ pr uh dla~by 'uli:Cie iVyňa1:a 
z v,eře'jrnlOlpirávlfií povÍJlnio:stt oboe, stanoiViené v olbeC!IlÍm zří'Zlení třebaS' j,e 
maljletJ'ki€lII1J ele,kltrk'ký'ch podnikŮ! ,obce. DokJudl nerozhodl př:ís!l'U;š~ý správní 
úř.ad >O ploV:irnlno'S:ti ,k náhr,adě ŠI~Odiy z rtv :rzeného pO'rulš,ení péčé o uddová:ní 
dlažby v dotčeném pruih'liul:toe, neil:ze 'se domáhati náhr.ady škody pofa-
dem p~áiV.a. (Rom. ze dne 8. 'zářÍ' 19381, Rv I 9,28(38.) . 

.NemoceDlslká rpdkladrnač:s. s'tátniclh ,dlrlalh. neby'la ;př-eid účill1Jno!stí vlád. nař. 
Č . 1'63/1937 Sb. 'Z. ia lIT. slamolSltalŤJnou právnridmu osobou. NáI10lky uv!edené 
nemocenrs:ké polkladlny, mezi: [l;ěiž patřil i její. nár,ok n.a :ná'hir,adlu dávie:k po:
skytJnUltýdJ. pojiš,těncům protrl. tomu, kdO! zavinil jejů.,ch úraz, bYl oprávněn 
vymM:atil ,sJtát. (Rozh. ze dne 4. květnJa 1938, Rv I 474/37.) 

Na Oeslkioslo'V'et11'ské ,obilní spo[lečnrolsúi se The'lze ,domáhaJti. p'o,řIé~dem práva 
.ani alby se Zldlržela zá'klalzu vydáiVla'ti kO!I1'trolnídh mámelk pod[e § 15 v lád. 
I1aiÍ .. č . 168/ 1935 Sb. z .. .a 'll . , aln:i ,alby je 'vydtalla. (Rozlh. z,e dnle 14. června 
1938, R I 789/3'8.) 
Pořad práva pro ,Žia!lorby PTOti bývalému V'lllueenému: Isprávci nla náhradiu 

škody nebo pro be'Zldů~odtné oboiha,cení po skonč·ení exekuce vnucenou 
správ ou, jde-li o IP'ol!ožJky, o n iÍICmlž v ří'Zení ,exekučnÍim (lP'ři !SlclhiVálení úČ'tu) 
nelbyl!o ro0h.odnuto. (R'Oiz!h . .ze dne 213. čerVlna 19380, R II 91/3'8.) 

"OSlobami" ve smyslu § 20 č. ' 2 j'. lIl. jlSOIUJ nejen str,an.y samy, .ale i jejich 
znrocněnci i zá's:uupc,i ~zmocně'll!ců. Jde .o :ZlmJa:tJeČ1IloSlt pod1e § 477" č. 1 0, ř. 5., 

zúčaS'ÚnU"''lis'e .I'1ozhotd'niUJtí :soudce piří;bu~ný (§ 20 č. 2 j. 'll.) :Sf ~oncilp1en1:lem 
zastupujídm p r ávního zástupce jedné ze str-an, třebas ,cfrulhá st rana' 'O pří-
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bUlZlenSikém poměru ,v,ědělla .a InÍIC nenamíita!lla. (R-o'zh. ze dne 22. dubna 1938, 
Rv I 256/38.) 

K TlozhlodlnUití o návtrhu na povo:Lení ex·ek'U!ce ,na S:V.DŠ~{y a na důchod 
proti pov,rnnému na Slo~e\I1sIkrUJ podle vy!konatelnéfhlo smí'rlUJ uza:vřeného 
o S'oukromOlprávlI1kh :nálrodclh pŤred tUlzemslkým trE;istním SOUdEIffi (§ 1 Č. 5, 
·ex. ř.) j'e přís,lUiŠ:nýSloJUd u'V'eden.ý v § 5 ex. ř. (R!Q.zh. ze dne 14. července 
1938, Nd II 82/38.) 

Opis 'DozSUJd:kU nelZle poildádarti zar do,ručen.ý již dnEm, kdy by,l vl'ožen 
d o při-hrádky \Zlř.íz.ené 'Ul 'soudu pro advoká,ta, nýbrž dOTučení jest vykonáno 
teprve pŤ<e~zetím opisu ,0právnénJo'UI ,osobou,. Jak žaloba podle § 366 oibč. 
zálk., tak podll'e § 523 obč. zárk. jsou obecné ž,alolby vla:s:tnklké z p~okálza
néiho vl;as:1milcrtví :éJJ liš,Í .se od sebe v pords:tlatě j.en tím, že v prvém příp.adě 
jde 'o :žal'obUi Pl'lO odn:ětí v1lastnid,vf., .kdy někdo v~astlIlí:ku věc zadržuje, 
J{dieHo v druhém ptírpadě ;o ža.lobu pro jirn.aJké rUiš.ení, vla'Stnidví :než za
držováním věci, lan:Í'Ž 'rušení 'to musí zá'1e~eti pr.ávě v osoborvání SL služeb
nOSiti. Žalolbiní Iprosha" ktJer'ou se knihovní v'1a\stIIlÍJk :nemov.iltolsti dlom,áhá 
'na tom, kdoop:rávněně na nemovritostj té ho'spodaří ·a bydlí, že žalov:a;p.ý 
jest povinen rodevZldalti ž.a10ibC'i nemov:HJolst ,a zd!ržeti :se !k..aždého rda,lší:ho 
hospodaření na ní, vyhOVUje j.ak předpisu § 36'6 c. ř. s., tak § 523 obč. zák. 
(R-orz,h. z·e dne 15. ÓE;rV'll'a 1938, Rv I 22/38.) . 

J 'de ,o a1terrna'tivn.í ža.l-obní žádo'st jes:tlilŽe sre navrhuje, lalby žalovaný byl 
tUzmán povin:ným vráti'ti. za 'Současnélhro .zruš·e\ní 1:rlhové sm!lO'Uivy trhovou 
cenU!, nlebo zaplialtiti z tdůvod1u snížení kupní ,Demy :urót'OiU: částku, a ze ža
lohního před'nesU! vyplývá, že se ža,l-olboe dlomáhá ohou nárokŮ' jralko svéh'o 
pTáva. Netvrrdí-h žal:olbce, že jem'U přísluší, právo vo~by C'o do jedn-o'h-o 
z domáharnýrch nárroků, jest mí·ti za to, lŽe p:r:áv;o 'to rpříSlU\ší ža::Dov:anému, 
ra nelze v takovém ,prříp.aldě ža'}ovHnéhIQl ods-oUrdi-ti nepodmínečně jlen k jed
nomu z obou ržádaný'C'h pl:nění. Kupirteli nepří'shllŠí zás,ard:né právo, voliti 
z důvodu správy (§ 92'2 obč. zák.) mezi nárokem na z.r'UlŠ\2n.Í trhové smlou
vya nárolkem ma slllí'ž'e!ll.Í trhové ceny, nýbrž mŮ'že ;se domáhat.i jen toho 
nárdku, ke kterému jej povahia v ,ad'y podle z.ákoiIliar 'opravňiUlje. Pro zkrá
cení p.ř,es polO'viee 'ceny (§ 934 óbč. zá!k.) nepř.í'sJ.wŠí 'kupU!jí'CiffiU ná:rok na 
v,ráoení iČ·WSlti trihové 'oe:ny, 'lle:p:rojelvil-li. ž:a1'orvaný nerjlP·o:zrdrělji dOl ikon-oe jed
.nán.í v prvé stJolhcis,árm oclhot'U! za'chovati právní jednání v platnosti a vrá
tÍlti částk,UI převjllšujíd obecnou cenu prodané véci. (R'ozh. ze dne 11. kvě,t
na 1938., Rv I 3031/36.) 

Jestliže nejvyšší sOf\..1!d již odmÍlt,l dovoLání, jež odvol.ací soud p:rohlásil 
z,a nepřípustné, avšak he.z dodatlku, ž·e se t;a:k staťo pr-o' zársadlli vý:zmam 
jeho To'zhůdlnlUJtí (§ 50'2" od!slt. 3, c. ř. s. ve zn:ění čl. I Č . 2 zák. Č. 251/1934 
Sb. z. a !Il.), nebe povoliiti ,op:r:avu r 'ozsU!diku odvol,adho soudu při1p'oj :ením 
on'oho dodatku. (R-ozh. 'Ze dne 28. ČerVrllia 19,38, R I 904/38.) 

Nejde o neúplnost odvo[adh:o Í'úz'ení (§ 50'3 Č. 2 ř: .s.), nebyl-li ' plhpuš
těn důika'Z zflJaleckým .svědkem. o rotázce, při jejímž ř'e'šení jde o. závěTY 
ubněné na základě svědeckých poznalt!ků ,a O' nílŽ by,l p:ři:pUlšt.ěn · ;a1 pI~oVe
·den 'zn:aleoký dúk..az. Též Ul z;na,]redkéhosvěd:~a jest hlavními obsaherm to, 
00 postřehl :svým~ smysly, tř,ebas to vyžadov1alo odborný,ch znalostí. (Rozh. 
ze dne 22. ČterVlna 1938, Rv I 1851/38.) 

Proti !rozhodnutí rekmsního 'so'Udu o nálfiodc'h spráVic:e IlmnkUirsru pod
šta-ty není dalšíhO' orp,!,ravlIlélhro · i.pr'ostř.edlku, ať OTIlO To!ZlhodllllUtí jest opřeno 
.0' hmotné, :nebo ()l fOTmální právo. (R!oz:h. De dnle 11. dulbna 1938, R I 320/38., 

J.es:t.li'že ex,e'kuční s,oud 'l1á:vrrh poviÍI1II1éhior na povolení odkl,adu: exekuoe 
zamítl, kdežto' rekursní soud ,odklad povolH, hude-li s}o'žena jistota, není 

.dov,o'lad :r·elkUirSl povillmého ' 
len. (ROlZlh . . ze dne 12. 

Kdo bez vý!hr1ady zaplati 
(Ú,ll1a'ta,mi sporu :a ,e~e.k!uce) 
nem SpOTU a ro provedení 
pod'l,e zmatečného Toz:sudku 
sudku pro zmatečnost (§ 529' 
nyJto z:ap}a,ceno, I'k,d'yž 
2 . .oerv'lla 1938, Rv I 2 

Návirh na výJrok, ž,e 
Pl'Erdrpolklárdá p,l,aŤ!nolUJ OHfl'U"U/\' ~ 
hlás.:.\ti za 
k p1a:tnému uj,ednární "h ,, \L,-"..,.u"+I 

(§ 1008 'olbč. zák.) ( , 
I pCtdll,e v'ládIIlÍlh'o 

n:ý-,ch v zálkro!llleclh o · <::! ·t ·"u""h",",~~ 

's!O'l.Jjdy finanční pro!ku'!',ar 
vení vLád. na,ř. Č. 191/1921 
státem" věři'te'lem a dlužní 
ze ,dne 4. !kv,ětna 1938, R I 

J ,e-li s'oUičástí plO IZŮlst 
j.ako marjetlmvá pod-srtalt 
.maj,etiku přihHžeti i k 
.okruhu zákaznidva, z 
výnosno'sti. Př.iihlášený 
(§ 810 rotbč. zák. a § 145 
VÚ1Jen podá v,a'ti z jej í 
která p'Odrala dědiclkol1' 
ským pr,áIvem (§ 15, odst. 2, 
J 938, R I r885/38.). 

Plr,avop1a,tné soudrnÍ USill 

vynucena určitá činnOrSlt 
v nespoliném 'ř.ízení (§ 50, ' 
kUič:n:im řízení (§ 50, odst. 
může nesporný S'oudice z 
l-:učnÍho řádui, není v rš.ak 
zv'O'llené:m dO!ll'U'covlB.:cím pr 
s tOUltO· ,exekucí se řídí V'ž'dry 
u snesrení nespoTného ,soudu 
a n. jde ·o ex'ekuci na zákl 
.a jes,t se říditi i fO\fmáLními 
sporný soud (§ 4, č. 3 ex. :ř.) 
Zvolil-li nespo'rný soudce k 
(§ 50., 'odSlt. 6, zák. Č. 100/19 
§ 354 ex. ř., není poviíIlien . 
(R-ozh. ze dne 2'8. června 1 

Zajištěn.í lI'eáillního pa 
nelze povoliti na pouhé ozn 
ního) úřadu nebo finanční 



:o'zh. ze dne 22. dubna 1938, 

~ ,na ' sv.r:ŠJ{y a na důchod 
telného smÍlr1u, uzavřeného 
tr~s1ním soudem (§ 1 Č. 5, 
(Pvozh~ ze dne 14. července 

již dnem, kdy by,l v}ožen 
brž doručení jest vykonáno 
lk žaloba podle § 366 oibč. 
lolby v l,a:stnklk.é z p~oká'za
n tím, že v prvém příp.adě 
:li ° vJ.aS'tlní:klu věc zadržuje, 
,rUJ,š,enÍ' vla'Smidví :než za
'ávě v osob-orvání' sil slUJžeb
'stnÍJk ,nemOv.iitolsti domáhá 
yodaří ,a bydlí, Žie žalov,aný 
ltdIr:žeti :se !každého da,lší:Í1 o 
i c. ř. s., tak § 523 obč. zák. 

l,avrhuje, lalby žalov:a,ný byl 
j tcrihové smO.,O'UlVY tJ'hovoU; 
Cly u:rČ-HIOIU částku, a ze ža
tá obou, nároků j:alko svéh'o 
9.ViQt v,olby co do jednoho 
\7'0 'to pfíslu\ší žal'O'v:anému, 
:i nepodmínečně jlen k jed
sluší zása!d:n:ě' právo v,oliti 
:1 n.a zrUlŠleru trhové smlou
nůže :se 'Cliomáhati jen toho 
mnal 'opravňlUlje. Pro zkrá
;;JUIŠí' 'kupU!jídmu nárok na 
Ý nejp:otZdrělj i drOl ikonoe jed
l jednání v platnosti a v.rá
ě1ci. (Hozh. ze dne 11. květ-

ež odvol,ací soud p~ohlásil 
S'tal'o p.ro zá,sadiní význam 

.íČl. I Č. 2 zák. Č. 251/1934 
vol,adho soudu ,p:řd.,p'oj :ením 
R I 904/38.) 

~. 2 ř: s.), nebyl-li ' pfipu,š
:ejímž ř'e'šení jde o. závěry 
lílŽ byJ. p:řiplUJštěn ' ial p~ove-

je st hl a vn.íml obs,ahem to, 
odborný,ch znalostí. (Rozh. 

'h s práVic:e Ikolllktrr"sru pod -
,no To!Zlh.odir1lUtí jest opferro 
11. duJbna 1938, R I 320/38.) 
povolení odld.ad'U exekuce 
ude-li slo'žena jisto'ta, není 
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,dovola'cí relkUlrSl povilImého p:od[e § 528, odst. 1 c. ř.s. a § 78 ex. ř. dovo
len. (RolZih. ,ze dne 12. kvě1ma 1938, R I 616/38.) 

Kdo hez vý1hDady :zaplatil Zla!žlalo'Va:noru pohledlávlkru s př~slui,3ensltvím 
(út11a'tami spioru :a ,ex.e,kluce) po té, lkdy se dovědělo p lI'iov,edleném zmateč
ném SpOTU a 'O provedení ex'eklUloe vnuceným vkladem zástalvního práv,a 
podle zmate'čného 'roz'Sudku, nemŮrže se domáhati žalobou ZDuB,em.í roz
'Sudku pro zmatečnost (§ 529č. 2 'c. ř. s.). Nerozhoduj'e, z jakých pohnutek 
byl'O zapla.c<eIllo, ik,ďyž nemohly bý!ti drfltllhé sttmny známy. (Pvo'Zh. ze dne 
2 . .oe:rvna 19'38, Rv I 2921/37.) 

Návrh na výll'oik, ž'e smlou~a o TozsU/dím poz1byla mo-ci (§ 583 c. ř. s.), 
pi',edpolkládá pJ,altuolUJ smloUIVUI >O r:o lzsuďím. Smlourvu o .ro:zsUJdím nelz'e. pro
hlás.!.lti za neúčinnou p'DO pozdrěj:il nas'talé skuteČln ° siti, jestližle nedo,š;lo 
k pLa:tnému uj,edná!ní 'valk'Ovéto 'Sm:louvy pro nedosta'tek zv'lá,šltní plné m :o'cl 
(§ 1008 :oIbč. zák.) (PvOlZlh. ze drne 7. září 1938, R I 915/38.) 

I pod!l,e v ládnílh'O narřízení Č. 82/1936 Sb. z. laJ n. j'e v případech uvede
ný,ch v zálkolI1le'clh '0 'stavebním rUlohu porv,olána k 'zas1Uipováiní státu před 
'sollidy finanční p.roikur,a'tur:a, ni,lmliv minis:terstvo sociální péče. Ust.an!o'
vení Vlád. na,ř. Č. 191/19'21 Sb. z. ;a n. se týkají jlen vlI1litř'l1ího poměru :mezi 
státem', věřitelem a dlužníky, ni:koliv zaSltu1Po~ání s,tátu před lSoudy. (Ro'zh. 
ze ,cJlne 4. !kv.ě'tiflla 1938, R I 345/38.) 

V. Nes,po,rné řízení. 

J ,e- li :soUlčástí plozůlst'ClIIQlstního jmění zŮSltavi'telův ,lékarni:ciký podlnilk 
jako ma'jetlmvá pod-stalta, j1eS't při j,eho' ocenění vsoupisUJ pozŮJs:balos,tlní'ho 
maj'Elt1lm přihlÍ'žeti i Ik j'eho nehmotné (immalt.erd.ální) hodn101tě, j/alk>o na př. 
.okruhu 'Zák.a:znidva, zavedeností- ;Cl óblÍ!benosti ;obchodu a k }eho zaručené 
výnlosno's:ti. Přihlášený dědic., jemuž byl:aJ svě,řena 'Správa. pm:ůs,t/al,'o,sti 
(§ 810 obč . zák. a § 145 nesp. patt.), jes1t až >do o.devzdáiní pozůstalosti po
vlinlen podáv,a'tJi z její sp~ávy účty, a to i tehdy, ikdyž pnzŮJSltalá vdov,a, 
která podjala dědic\kou phlhlášku, provO'ZIUje lékátrlnkko'U ikonc.esi vdov
ským pLl~áJvem (§ 15, odst. 2, 'zák. Č. 5/1907 'ř. z.). (Ro,zlh. ze dne 27. čer-vna 
J 938, R I 1885/38.). 
. PIJ:~avoipla,tné soudní usne/sení, vydané v nespD.'r'ném řízení, jímž má býbi 
vynucena určitá činnols!t úča'stnfka:, lze vykonaJti buď nespmným soudem 
v l1!espoirmém 'ř.í'Zení (§ 50, IOds,t. 6" zák. 6. 100/1931 Síb. z. a n.), nebo v exe
kuč:ním ř'ízení (§ 50, ods't. 7, uved. zák.). Ph vymáhání v nespoTlném říze:n.í 
mů.že nesporný s'oudlce zvoli:ti donuoova'CÍ prostř'ed1eik podLe př1edpilsů exe
kučního řádu!, není v lš,ak vázán jeho předpi'Sy o f,oTmálním post,Uip'll pfi 
zv'O'llené:m dron'U!covladm prostředku; otá,zka :náhlrady nákladů spoj·ených 
s tOUltO, ,exelkucí se řídí V'ž'dy podle předpisů exeikUlooího řádu. Při výkonu 
u sneslení nesporného ,so'udu podl'e § 50, odst. 7, \zákon:a' Č. 100/1931 Sb. z. 
a n. jde o ex'ek'Uci n?-' 'záklard!ě exeikučního titulu UfV,edeného v § 1 ' č. 6 ex. ř . 
a jes1t se říditi if91rmálními prř,edpi1sy toihoto fádlu, ať exekU!c:i povolil ne
'Sporný soud (§ 4,č. 3 ex. :1" .), nebo exekuční soud (§ 4, posl. odst., ex. ř.). 
Zvolil-li nespo'rný 'soudce k výk,onu svéhO' usnesení v nesporném ří'zení 
(§ 50, Od:SIt. 6, zák.č . 100/1931 Sb. z . .a- n.) donluclQ'Vací prostřede:k podle 
§ 354 ex. ř.,nenl povinlen se řídi'ti f fOiI'má'lním, př'edrpisem § 354 ex. ř. 
(Rom. ze dne 28. června 19318, R I 853/38.) 

VI. ' ExekučnÍ říz,ení. 

Zajišrtě'll,í ireálního pa.tr'onátu knihovni;m zálZn,aJmem 'Il/a lZavizeném lS'baltlku 
nelze povoliti na. pouhé '()/známení a žádost přílslušrného správního (okres
ního} úřadu -nebo finanční proacuraitury pod~,e § 38, písm. c), knih. zák 
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a dvor. delk:r.e'tu Č. 577/1786, lit. c), č. 7'89/1806 ,a 113/1836 Sb. z. S. , nýbrž, 
lze j:ej zapsati do Zlemsikých desk buď podle :Sloulk;rlomé .listiny podl'e § 32 
kn:iJh. zák., neho pod1e v ,efejné l.i'st~ny podl'e § 33, pí'srn. ,a) , knih. zák.. , 
má-li! v obou: případech listina nál,ežitO'sti §§ 2'6, 33, pí'sm'. a)" 3'2 písm. b) , 
mih. zák., nebo podle exekučního ti:tulu (§ 33, písm. b), d) , knih. zák.).
(Rom. ze dne 21. dubna 1938, R I 166/38.) 

Lze vyhověti ,exelkUlčnímu náIV'Dhu, v němž vymáhajíd věfitel U!vedl, 
aby mUi Ityla pOiV,01ena exekuce zahaiV'ením j.edn€ 't;ř'eltiny "vojenských za
opaltřovackh poži'tků invalidy za určitou vojenskou pensijni 'likvidla:tU'rou" 
s -omezením 'sta:nov,eným v zákoně Č. 314/1920 ve znění zák Č. 177/1924-
Sb. z. a n. (RJO<zh. z'e d1ne 14. č,erv€nce 1938, R I 769/38.) 

Právn! účinelk poznámky ž,al-oby -o zrušení spol,uvlastni'C'tví, zál,ežející 
v tom, lže lP'odleexe~uční!ho titulu; Zlnějíd/ho pro,tižalovanému' spoluvlast 
níku, mOiŽllO vésti .exekuci i proti j€h'O !lmti!hroV'n]ffilu ná-sJtupci, jelst omeziti 
jen n.a př:ilrolzený Inároik na zr'Uišení Ispoluvlastni-civí., nel:ze jej však '1'OZ
ši:ř-oVlalti 'té,ž na :nárolk na náhradu útrlalt sporu o zrušení spoluvla'stnkitví. 
(RJO!zh. ze dne 28. dubna 1938, R I 453/38.) 

K vymožení peněžité pohledá vlky :neb~e' povoliti zabav'ení nálToku povin-
né!ho .proti jiné osobě na vydání lilsltin (t'r/lwvé ,smlouvy, notář'slkéh:o spisu) , 
týkajíCÍlchse převodu nemoviltoslti na povinnébJo, která JlIení porvinnému 
dosud1~nihovně zapsána. (Rozh. ze dlne 1-5. června 1938, R I 736 /38.) 

Dokud vymáhají-ci věříte:], nebyl úplně uspolk'ojen Zle z.abavené .a k vy
bráni mu přiikázané pohledávky, lZle ,podLe § 35 ex. ř. pt.ohlás,iti nepří!pust-
nou i -exelkuci, která byl.a povo'lena ji:ž před! účinností- vláďo naří'Zení (-~s. 
250/1.935 Sb. z. a n., z dťlVodu, že povilI1'I1Ý !má ná'wk na úlevy podle uve
d€né:ho vládního IlIa,řÍ'2~ení. Dlužuílk múže platirti ve smyslu § 19, písm. a), 
l'eč. vlád. naf., má-li po'třehnou ho,tovoSí nebo' .aspoň talmvé jmění, které
jesrt určeno k 'běžnému zpeněžení; 'takového j:m:ění tu není, jelS.t<J:iže -dluž-
n~k může splniti svou platelbní povinnost j,en' z výrt'ě.Zku vypoř,ádadho po
dílu, který mu pří'sluší j,ako č1enu spóleóe:nSlt'va. (Rozlh. ze dne 1. září 1938, 
Rv I 1817/38,) 

PO'v.tnnému lZle odej'moU'ti obytné m ,ísÍln'O's'ti, které mu, byly ponechány 
za vinucené správy domu, jestliže si dal jednak vypLa1ti!ti nájermné od ná
jemnílka na vkliSltní účet a 'nakláda'l s. níml, ani:žzpr,avi!l o tom vnuceného 
spTávce, jeldlna(k vybl1al podlvlOldn,ě z· výtěižlku v:nUloené :spr,áJvy čásltlku na za
pla'cení poji'stné p;rérIl'1e, kterou pOltom nezaplatil. (RO'zh. ze dne 6. zMí 
1938, R I 935/38.) 

DokUld Thepominulo .omezení vlas't'I1iidvi zálkazem zcizení a Zlaltižení, nelze' 
bez :souJhla:su m'Ílms,ters'tva zemědělstv.í na nemovi'toS!t přidělenou z pozem
kO'Vé reťoTmy véslti , exekuci ViIlUClenoUl dlrra:žibou mli k vymožení dlaní .a ji.
nýclh veře1j lný,clh dávek. (Rozlh. Zle -dne 14. zářÍ 1938', R I 1041/38.) 

Exeik'U!čni ISlOUď musí přijmO'Ulti včasnou oihlálšku práv přís'IUlšejíóch tře
tím os.obám la nedopoUištějíd-ch dra'žlbu nemovitoslti (jejího pří's-lušenství) 
a není ani' oprávněn, ani povinen zllmrumati" zdali! ohlášená práva jsou 
op'ůvlO<dněna; řeš'ení ,té otázky j,e ponec-h1a1ti poř,ad-u práva mezi tfetí osobou 
a vydir1a'Ž:iltelem. Vč,a:sno'U ohláš.lmu, jest vy1ouč,ena bezelstnost vydražitele 
o obJlál§elllém právu. P!rá'vo, přÍlsll1ŠUjíd 'PodQ,e § 170č.5 ex. ř. třetí osobě" 
je :saJnoSlta:tné právo, po'slkytnuté jí vedle prráva ik od!p:uru podle § 37 ex. ř'.; 
právo volby mezi oběma proSltfedlky pří-sluší oprávněnému. (RO'zh. ze dne 
20. dubna -1938, R I 146/38.) 

Pokud :není -Ulstla'll'O;v;eno něco jiného, mají- v,eř,ejnoprávné pohledávky, 
požívají:cí pfednostního práva- ph rozvrhUJ ll1.ejvyš'ší:h1O ,podání:, mezi sebO'u 
navzájem stej'né pof.a:di a nesiači-li ro~vr1hová podstata, jest je .podle § 21J8 

ex. 1-. přikázati poměrně 
nic jínéh'o, neručí 'rUkojmí 
jalmž i za jiné vedLejší 
Zaručí-li :se někdo za v 
dá-Vlku v té výši, 
by'lo z rozv.rhové op,ods 
příslušens'tví, Zlaúčtovati 
:ha ji'Sltíně !Ůalk, jak Ise vy : 
exe~U!čnílho ,řádu. (Thom. 

Poji'stné, vyměř,ené .a 
dle zákona Č. 221/1924 S 
za ZJam'ěSltnan'ce, konají-CÍ 
ni'ku, jemuž nemovito'sti 
te-ch 'téhož povinného', le 
která poji:s,tné vyměřiQ'v 
vodě, ležídm v jejím ,olb 
nedJoplla1tlků jest nejen, 
převážně k provlozU! 
-se :přilhláš,ené nedop 
v 'ohvodu příslušné 'n 
vrhovém řízení dokázati 
R II 156/38.) 

Podstata ,a význam 
vadami zaií'žiti nebo 
zápovědrl. iUJžíti 'UlSlne::;'eT1Í' 
nebo wetkh IQIso!b. 
vrhu nejvyš'šho .podán 
§§ 216, odst. 2, ,a 23,3,0 

Byla-li 'Pohledáv.kJa ' 
k vybrání jiné ,osobě a 
př,ed: přikázáním k 
postupnílk opráWlěn 
mu čá'sitik:y do výše 
Rv I 2705/37.) 

Zá!kJaz zcizení a zatí 
péče podle § 60 vlád. 
'k!Ulční za Užení nelbo ' 

K pojmu výži;vného 
K vymožení vý.živné'h'o', 
sjedna:néh'()I po rozlUJce 
kuci na -penSijní pož:iltky 
ze d!ne 7. května 1938, R 

Za zeměděke v ,okrese 
vlád. nař. Č. 250/1935 Sb. 
dohu od 16. července 193 
podnik výhr,adně nebo 
nestJačí,že zemědělec 
po kratší údobí mezi 16. 
dne ll. ikvětna 1938, R I 

Ustanovení § 12 vlád. 
ních poh1edáveik, Ikteré 
podlniku dlužníllmVla" 
8. června 1938, R I 6 



i ,a 113/1836 Sb . z. S ., n ýbTž. 
~oulk:rtomé .listiny podLe § 32 

§ 33, pí'sm. ,a) , k nih. zá!k. , 
26, 33, písm. a) " 3'2 písm. b) ,. 
33, písm. b) , d) , knih. zák). 

~ vymáhajíd věřitel u ve dl, 
:mé ,tř'eti'llY "vojenských za
l'slkou pensijní- 'likvidlatU'rou" 
O v e 'Znění zá:k. Č. 177/1924 
769/38.) 
'SpolU'v 1astniC'tví, záležející 

ro'ti 'žalovanému spoIUlvl!a-st 
mímu násltUJp'ci, je1s't omeziti 
,tni otvi, nel.'ze jej v šak 1' O,Z-

1, o zrušení spoluv la-stnk ,tví. 

lli'ti zabave ní náIToku povin-· 
smlouvy , notář'slkého spisu), 
lého, která .není porvinnému 
=Tv na 1938, R I 736/38.) 
JIk'ojen ze zaba'vené a k vy-
5 ex. ř. pDohlás,it.i nepří'Pust
účinnos:tÍ' vláďo nařízení čí s . 
nálr.ok na úlevy podle uv e

ilti ve 'smyslu § 19, písm. a), 
), .aspO'ň talmvé jmění , které
jm:ění tu není, je1stHže dluž-
z vý'17ěžku vypořádadho p o-
a . (Rozlh. ze d ne 1. září 1938, 

, které mu byl.y ponechány 
xk vypta1ti1ti nájemné od ná-
l'Í:ž zptr.aviil o tom vnucen ého 
lUloené-:sipr,áIVY čásltiku na za
)lati1. (Rozh. ze dne 6. zMi. 

lzem zcizení a ZlaMžení, nelze 
Jovi'tost p.řidělenou z pozem
u. lani k vymO'žení dlaní a j i -
1938, R I 1041/3'8.) 
lišku práv přís'IUlšejídch tře
vitoslti (jejíhlO pří'sloušens tv í) 
z;dali! ohláše ná práva jsou 

'ad'U! práva mezi tlřetí 'Osoh ou 
~,ena- bezelstnost vydlraži:tele 
§ 170 č. 5 ex. ř. t.řetí 'Osobě, 
a Ik odpO'ru podle § 37 ex. ř . ; 
)p.rávněnému. (Rozh. ze dne 

v,eř,ejnoprávné pohledávky, 
jvyš'šího ,podání:, mezi sebO'u 
podstata, jest je podle § 2118 
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ex. ř·. přikázati poměrně p odle vyse celkových čálstek Není-li uj ednáno 
nic jí.néh'o, neručí 'r ukojmí za úroky z pI10dllení a ú1rria'ty soudní a: exekuční ; 
jaJmž :i za jiné ved1ejší záv.azky, k teré vzndlkly pO' převzetí :r'lllkojems1t vi. 
Zaručí-li s e někdO' za veřejnou d ávku jen do UlI'či:té vý'še, ručí jen za 
dávku v té v ýši, nillmliv i z a její přÍ<slušenstvÍ. Věřitel nemusí t O', co m u 
by'To z l~o'zvrlh'ové podstaty dluž.nnmvy př,i:kázáno. př-edevlŠfm na v edlej-š i 
přís:}U'š.ens'tví , Zlaúčtovati n a zaručenou jistinu. Rukojmí :ručí za schodek 
na j i'Slti.ně rbalk, ja1k Ise vyslkytl při rozvrhu nejvyššího podání podle zásad 
exe}{.učnílho f ádu. (R'ozlh. ze d ne 2,8. června. 1938, Rv I 2090/37.) . 

Pojí'stné, vyměřené ,a; př,edlepsanéokr.esní nemocenskou pojišťovnou p o
d le zákona č. 221 /1924 Sb. Z. ·a n . ve zněn'í vlád. vyhl. č . 189/34 Sb. Z. a n . 
za zlaméSltna'll'Ce, ikonajíd práce [).iebo služlby na nemovitolstech neíbo v p.od
niku, jemuž nemovito'St i slouží, nemá p~ednostnihO' práva na: nemovitos
tech ,téhož povinnéhO', ležídch v 'Obvodu jiné TIJe.mocenls:ké poji:šťovny, 
k terá pojistné vym&'orv.ala' a předpisovala prO' ZJaměstna:nce, činné v zá
vodě, l'ežídm v jejím ,oibvodu. P,odmínkou př,edln'OlSltního pořadí U'vedených 
nedopllaltlků jest nejen, že prodané nemO'Vitoslti' sloužily výh:r,ad:ně neho 
převážně k prov1ozUi výdělečného podnilku, podrobeného pojištění, ale i že 
s e :přiihláš-ené nedoplaťky vzt!aiJ:1.ují na podnik, provozovaný dlužník,em 
v 'Ohv odu příslušné n emocenské pojišťovny. Tyt O' podmínky musí v r oz
vr h'O'Vém řízení dokázati nemolcenská poji,šťovna. (Rozh. 'z 19. ;května 1938, 
R II 156/38.) 

Podstat a la význam zatímního opaitření pOImámkou zápolVědi zcizUi, zá
v adami za'tÍ'žiti nebo zastaviti nemovi:toist (§ 382 'č. 6 ex. ř.) .a poznámkou 
zápovědd. luží,ti 'UlSlne1senr o 'Povolení p'O~námlky IpoLřtadí ve pro1spěch dG.užníka 
n ebo w~kh oSlQlb. Uvedené zatímnr opaltření :nemá ten ú čin eik , že při r oz
v rhu nejvyš'š:ho ,podání za zavazenou nemo:viJtoslt jest postUJpov,ati podle 
§§ 216, od'st. 2, ,a 23,3,odst. 3 ex. ř . (Rozh. ze dne 8. září 19'38, R I 848/38.) 

Byla-li pohJ.edáv.k1a po 'sj-ednání pOlStupní Ismlouvy za!blarvena a přikázána 
k vyhrání jiIné .osobě a poddlužník ji zaplatil vymáhajkímu věŤi'beLi Ještě 
př,ed: přikázánÍm k vybrání, ježto mUl pf.ediím neibyl <postUlp 'O'známen, jest 
past upnílk opráViněn po'ž'adov,ati na vymáhají'cím věřilte.ti vydání ZJaplaJcené 
mu čátSitiky do výše postoupené. 'pO'h'1edávk.y. (Rozh. zl€' dne 14. září 1938, 
Rv I 2705/37.) 

Zá!kJéVZ zCÍ'zení a zatížení n e moviltoslti' hez sv'ol'ení mi!IŮslterstva Slac.iální 
péče podLe § 60 vlád. nař. č. 191/19'2.1 Sb. z. a n. ISle nevztahujoe i na exe
'k!Ulční zatvžení nelbo 'zdzení. (RJo·zih. ZJe dne 1. čeIY'V'na: 19380, R II 157/38.) 

K pojmu výž1'V'nélho ze zá:lmna ve smyslu § 46 zák:. č. 26/19209' Sb. z. a n. 
K vymož,ení vý.žjyné'h'o', jež .přísluší bývalé :maTIŽel'Ce podle soudního smíru. 
sjednanéhlQl po rozlUlce ma:p.:žels'tví z viny dbou manželů, nelJze vés'ti exe"': 
k uci na pensijní požiltky podle § 46 č. 1 zák.č. 26/192-9 Sb. Z. a n. (Rozh. 
ze dne 7. ,května 1938, R I 515/38.) 
Zazeměděke v oikrese 'zvlášť těže,e p'ostiženém neúrodou (§ 1, ods.t. 2 

vlád. nař. č. 250/1935 Sb. Z. :a n.) jest pokLádalti jen tohO', Ikd'o< po celo 'll 
dohu od 16. července 1934 dO' 31. 'p~osilnce 193,5 pa:-'Orvo·zlov,al zemědělský 
podnik výihr,adně nebo př'evážné v někteIYém z lQikresů 1:1am: vytóených ; 
nes:1:lačí,že zemědělec provlOzoval v nmmO'Vém olkreSiu zemědělsiký podln:ik 
po .kratší údobí mezi 16. 'červencem 1934 a 31. piros~ncem: 1935. (Ra-zn.. ze 
dne 11. ikvětna 1938, R I 549/38.) 

Ust anovení § 12 vlád. na,ř. č. 250/1935 Sb. z.a n. se týká jen: hyp'Otekár
ních pohledávek, Ikteré jsou zajištěny :na nemorvi't:o!sltech zeměděLského 
p odniku dlužni!koVlaJ, nikoUv i na j.ehO' jiný,oh nemovit ostech. (R'O'zh. z,e dne 
8. června 1938, R I 672/38.) 
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Podle § 1, odst. 1, vlád. n.ař. 'č. 77/193'6 Sb. z. a .n. může exekuční sOlUld 
konati na j:alkýikoliv podnět i z úř,adu znovu 'šetření, zda nejlsou splněny 
podm~nky p.DO odlklad dražby, .a podle vý!s[ed:ku 'šetřelIlÍ' odlJotŽiti ji i z mod 
(lř·edlIlí, třebas plředltím byl prav'Ůpla1tně zamí,tnut návrh povi!IllIlého na, 
odklad dražby. PraV'oplatné zamítlIlU!tí o!Il!oha náv~'hu nevadí věcnému vy
řiz'ení opětné'hO' rnávrhu porvirnnýah na odklad zejména tehdy, jes'tUže byl 
půvoOdní návrh na odklad dr:ažby zamítnut p.r:01to, že nebyla tehdy doká
;z:ána zaměstnainO'Sit povinného' pO' 2'8. únoil''U! 1931 a uvedl-li povilIll1Ý 
v onom návrhu podrobná da'ta, kde a kdy hyl po uv.edeném dni zam,ěst
nán. (R'ozh. ze dne 8. září 1938, R I 8120/38.) 

DraJž1bUJ nemovitosti (zemědělského' podniku) lze 'od'loži.ti podle čl. II. 
§ 1 b) vlád. na'ř. č. 150/1937 Sb. z. a n . j,en, doOšl'o-li k vY'Tovnadmu Doku 
a k hlalsování- O' návrhu na v}'lr'ovnání a nebylI-U náv:rh věbteli přijat 
(§ 65 Č. 1 vyr. ř.), nirrm,liv i tehdy, dašlo-h k zastave:ní zemědělského. vy
rovna!dho řízelIlí pro m ,arné uplynUlti 1hůty, ,s:ta[1jo:vené v § 65, 'ŮdSlt. 1, 
VYlI'. ř. a prodloužené v § 24 vlád. TIlař. Č . 76/1936 Sb. Z . . 0. n. (R'O'zh. ze dne 
5. května 1938, R I 406/38.) 

VII. Ríz.ení konkursní a vyrovnací. 

. Konk'Uirs .na jmění výdě]kových a hosip'odiMsiký,ch společens'tev (druž
stev). K rozhodnutí .o výpo'č1Ju dlop'la!tlků j,est op:rávněn lmnkUlI"sní 'soud, 
nikoli konlkumsní komisař, jehož ro'zhod'nutí v té přílČině :nelze napraviti 
pouhým připojením h1aJSov1adlho zá:Zinamu: :k'olIllku[iSlllí!ho soudu. DOllll11!cujíd 
předpis § 3',ods!t. 2, zák. Č. 70/1873 ř. z. o- pí'semnos,ti prohlášení jed:nDrtli
vý·ch společní1kú nevylučuje, ,aby ve ,sta:nov,áah spo'lečenstv:a byly stano
v'eny i da,Lší podmínlky přístupu k :společéll'stv,u, jalka' na př. zap'la'mmí 
upsaný,ch členských podílů. (Rozh. 'Ze dne 18. [k.vět~a 1938, R I 643/38. 

KonkUlrsní věřiitel, který je o'Slobním věfitelem ,a jemuž zá,ro'Veň přísluší 
pTávo na oddělení Ulspokojení, má v nuceném vy,rovnání nárok na kVlotu 
z 'e e 1 é os,obní pohledávky tak, j,a,ko by neměl práv1ai na, oddělené uspoko
jení, ale no pJlatí jen pOltud, pokud nebyl před Ulslkutečn:ěnÍm vYifO'vnání 
uspoiRoj,en z věci, kteil'ou jeSlt jehlO ,pohledávka kryta. Byl-o-li však věřiteli 
již pře,d vyravnadm r 'okem z oO 'n é věc i zapl'a1ceno, sni'žuj,e se O' takto 
zap~acellio'U čá,stlku jehlO' po'hledávkaa tím i vyrovna'cí kvota z ní. (Rlo!Z'h. 
ze dne 15. června 1938, Rv I 2388/37.) 

útraty opatrovní/lm pozŮlstallosti, na nilž byl pm~děH prohlá:šen kOiIlkurs, 
nejls,ou pohledáVikiami za. podsltai1!ou podle § 49č. 1 konlk. ř. ani tehdy, když 
před vyhlášením .morrkur:su spravoval a haspoda,hl s pozúsltarostním jmě
ním, j.ež připadlo dto [kIankuDsní podstaty, ,a když IQIny Últr,art;y dospěly ;až 
za ,kion:kUlrsu, jehaž prohlá,šení opiatTovní!k sám navrhl. (Roz'h. ze dn.e 20. 
ďulbna 1938, R I 399/38.) 

:DlUižní1k j'e nezpŮ!sobi1ý platiti (§ 69, odlsit . 1 tktonk. ř.), 'když nemá pa
hotově platební podmí:ntky, alby dostál vsem ,splaltný,m 'záv,az:krnn, na j:e
jioclhž za'P'~acení 'Osobní věřitelé naléhají ,a. ,když llIemá ,ani jis,torty, že by 
sl mohl ,opatřiti 'V dohledné době pot1Jřebné platební prols,t,ředky; neroz
hoduje ,ani, 'ž'e d}Ulžn.ík za takovéhlo stavu nělkterým z ruch platil, ,ani že 
I!,ělkteří věř.iJtelé p'OlshověLi dlužnillru v plla,oení, .spokojiv:še se zaljiilštěním 
na nemO'vitostech d:lužníkový'ch, a!TIi, že jiní 'OIslOlbní 'Véři:te'lé jsou ' zajištěni 
v dobrém · po·řad!í na uvedený,ch nemovHostedh. (Rom. ze dne 8. července 
1938, R I 876/38;) '. 

J:sou-li tu podmínlky § 341, druhé věty, ex. ,ř . , nepaitří' kOflicels,ovlaná žÍv
n'OSlt (pohřební podnik) dia lkionlkur,sní podstaty (§ 3,odslt. 1 k,enk. ř.). (Rom. 
ze dne 8. července 1938, R I 874/38.). 
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Úm!lU1V1a:o vý'ši nálhrady hotový'ch vý,loh a odměny vyrolVnadho správce 
vesm)'lslu § 38, O'dst. 3, vyl". i'. je právní jednání, jlež, Up!I'avUlje jak po .. 
ch)11bnou výši !Ilwoku správ'c!olV:a, tak pochybnou vý:Ši závazku dlUlŽníkDva 
(§ 13'80 obč. zák.). Nejde O' 'Vzdání 'se (§ 1444 ohč. zák.) části nárolku vyrov
nacílbo .!správce na odměnu léli náhradu ihotových vý~oh., nýbtriŽ (} neplatnou 
ÚIml'UJVu ,Správ,ce s dl'Užn:í:kem O' výši uvedeného nároku, jestliže se vyrov
na:CÍ správce s d1užníkem ddhodli o určité výrši O'nohO' nároku, o němž 
v té době nebylo pTaVlopLartně .rozhodnuto, a zaváza'U se vúti zpět .rekursy, 
podatné ,proti usnesení vyrovnadh'O kO'mislař'e, jÍlInž byl nárok ten. upraven. 
(Ro~h. ze dne 4. května 1938, Rv I 1013/37.) 

B. Ve věcech trestních a kárných. 
J. Trestní zákony. 

Spoluvina: (§ 5tr. 'Zák.) muže na zločin'Ul kupliř'Ství podle § 132 IV tl'. 
zák., přij:a1-'h nabídku IDaitJky, která mu za peněžitou odměnu umožnHa 
S'OU1!OIŽ se svou dcero,UI. (RQ!~h, ze dne 27. září 1938, Zm II 382/38.) 
Finančního ISltrážnÍlka nezJba,vuje ocihtr,any podle § 68 tr. zálk., že konal 

slUiŽbu v olbč:anslkém 'šatě. (R'OzhiOdtnutí ze dne 8. září 1938" Zrn I 650/38.) 
Předpoklady, za nk!hž je polní hlídia:č iOptrávněn zjtšťO'V,aiti mimO" svůj 

služ'ební 'olbv'otdl osohu, přistiženou při trestném -činu 'llIa věoech jeho do
hledu svěřený,ch. - Skufuov'ou podstatu § 81 tl". zák. nenaplňuje vymŮiž
ka, jíž má býti na veřej!ném O"rgánu vyll'Uloeno, alby .teprve v da'lší budouc
nosti 'Opominul úř'edlní (služební) úllmn, kteTÝ není toto1žný s úř,edním (slu
žebním) úklonem, prováděným právě v době vyhrůžky. - Uvedená skut
ková podslta:ta př,etdpoktládá 'v)'lhrŮJŽJku zlem trmninen't:ním. (Rozh. ze dne 
15. září 193H, Zm I 6'64/38.) 

ZIO"či'll podle § 93 'tr. zák. je treslmým činem 'trVlajídm. TreSltná činnost 
tu trvá, dokUld Je .omezena osobní svoboda 'Oběti. - Zro'Čilnu podle § 212 
tr. zák. 'Se dopouští i ten, kdo opomin,e překaziti i jen další páchání zLo
činu podle § 93 ,tr. zá:k. (Rozih. ze dne 17. října 1938, ZIm I 855/38.) 

K pojmu "prací 'Vlády" a j'ejiah O'lbst:élirávání' IP'OI r'OlzUlIl1lU. § 101, odst. 2 
tr. zálk. patří i 'hospodMské podnik.ání státu, pdk.ud je stát shledává nut
ným nebo a!slplO'ň prosp.ěšným k plnění úkolů ve veřejném :záj-mu. (Rtorzh, 
ze dne 4. října 1938, Zm II 553/37.) . 
Skutečné 'Ulloupení věd není př'edlpoiklaid:em trestní sazby podle § 195 

tl'. zák. - Pokus lO'Ulpelžné v.raždy, ph němž někdo utrpěl těžké poškození 
na těle, mlení tTeSltný podl,e § 138 tl". zálk:., nýb!I'Ž pod1e § 195 tr. zák., i když 
nedmšl0 ike ;skUltečnému uloupení věci. (Rom. ze 'dIne 24. 'října 1938, Zrn I 
727/38.) 

K § 197 'tr. zá:k. Plodtvod spáchéliný nai Úikor S'tátu, 'Irupovla1-1i. pa'chaltel O'd 
nezaměsmélillý,eh pOUlkázky na odběr potravin, vydávané jim v rámci 
státní stlravoViad ,alkce pro nezaměSltlllaJIlé, .a,č věděl, že jsou nepřenosné, 
a vylbí!ral-H :si na ně 'zbolží od o!bc'hodlniků, pOlVěřenýoh vydáváním portr,a
vin na účet Is.travov,ací ,akoe. - Pro otázku poškoz,ení státu s tohoto hle
dis.ka iI1Iení rozhodné, že by stát za'pllattil tytéž čá:stky, kdyby si byli neza
měsrtmaní sami vybTali pot'raviny, nýbTž rozhoduje jediné, že stát by11s:ti
vým jednáním olbža]toIV,aného pohnut k nákladu, k němUlž podle, 'sociální,ch 
účelů :stravroIV,ací ,8Jk'ce nebyl za'Vázán. (Rozh. ze dne 29. září 1938, Zm I 
658/38.) 

S hled.iskla § 199, pílsrn. d) ta:'. zálk. je neroooodné, ~da bylo falšované 
list1ny pOUlžit,o k O'klamání přímo nebo tím, že IsloužUa za doklad kzá-
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pisům v denílku. Př,edpis § 199, p1sm. d) 'tr. zák. nero.zllilšuje mezi tu
zemslkými ,a ,c'i':wzemslkými' veřejnýmil li'Stinamd.. Nesejde plf1oto na tom, 
zda j'S'O'u !ll 'Ci'zlQzemlslké lisltiny ,SJPlněny podmíJ1lky, na nic!hiž zálVilsí její prtl
vodnost ve smyslu § 293 'c.. ř. s. - Po !stránce ,subjektivní je jen třeba, aby 
pa-chatel znal zlkutečnosti, pro něž 'se J..ils'tin.a j,eví 'být listinou v,eŤejnou, 
není vš,arr~ třeba, .aby iSi' l.l'vědo'mU poj,eIm veřejné listiny. Omyl v é směru 
pusllét uvedeném neoml1ouvá. (Rozh. z.e dne 1. července 1938, Zrn I 562/38.) 

Nále!žiuO'S1ti subjektivní stránkyzloč'i:nUJ podLe §§ 197, 199', p1sm. d) tr. 
:zák., sipáciha.Jnélho. tak, :že viník ,chtěl na zálkladě padělané veřejné li's'tiny 
(nepr,avdivého úředního výUmzu 'O 'svýJch služ'elbnkh 'P'říjmech) j;ako ručitel 
vylákialti na lPenělŽlI1ím ús:bavu zápůj'čku pro. třetí osoibu. (Ro'zh. ze dne ll. 
s rpna 1938, Zm II 244/38.) 

J 'e fa1šováním veĎejné lli'sltiny (§ 199, p1sm. d) tr. zák.) , vsunul-li 'Pacha
tel do pŮ>lr,očn.Ího j.í'zdní!ho lís,t1ku česko-:s~ovenský!ch stá'tní'ch dr.ah př,ed 
fot'ografii jelho pmlVého majitele fotografii jiné osolby. (Rozh. ze dne 13. zářI 
1938, Zm II 253/38.) 

Zloočin podvodu p.aděláním veřejné listiny podle §§ 197, 199, písm. d ) 
tr. záik. předpoikládá, ·že pa'cha:tel poulž:ill v podvodnéml úmY"lSluJ k olkJ.amání 
veřejné listiny, kterou buď .sám zfal'š·oIVaL, ,nebo· při jejímž zfalš,ování 
aspoň sPOl'U!pÚSlObil, n.ebo kt.erá byla z:flal!šována 't'řeba' jinou oso boUl, avšak 
s jeho předchozím nebo> ,aspoň 'současným do:r:ozUJměním. Byla-li však ve
i"e jná lli'stina z,fahšována bez jeho spolupůsobení neho' do r oz:umění , jl€' pa
chatelI tDestný pod~e obecnýclh us'bano·vení o podvodu. (Rom. z'e dne 31. 
října 1938, Zm I 846/38.) . 

K § 335 'tr. zák Pro p ř' í le ž i ,t o ,s t n O' 'U pr~ci v pí's.krovi:šti, :konanou 
v malém rozsahu .a jen na přechodnou dobu, neplatí p[-edip~sy naříz,ení ze 
dne 29. Ikvětna 1908, čís. 116 ř. 'z., vydaného p~o' živnostenské PTOIVO.zovámi 
k amenných 110mtl, hlini,šť, pískových jam ,a jam ,š1ěťkovýdl. - Prováděl-li 
práce v pí,sl€čnikUJ sáJm ,stav'ebnLk na své vl,a/stru ['isi'ko', byť i za pomoci 
vždy některého dobDovolně ,se přihlá'sivš.m'O děln1ka, kterého mU! zapůj
č ova1 stavi:tel ·a s tavlbyv ed o'UJCÍ , nelze ,tyt,o p'o'sléze uvedené osoby činiti 
z,odpovědJnýJmi 's hledti'slka § 33,5 Ur. zák Zla. úr,az d:ělnmmj v pÍ-seční!ku. (Rozh. 
ze ,dIJ:le 27. zMí 1938, Z'm II 475 /37.) 

Nev:lasltní dc.ery j/sou též ,,,dětmi" ve 'smyslu § 463 'tr. zák - Výhody 
§ 189 (463) 1'r . zák. 'Požívá člen r odúny za podmínelk tohoto Ulsrtanovení 
i tehdy, byla-ti kTádlelž Ispáchána osoboU! ·třetí z jeho náv,odu. Byl-li takový 
t restný čin spáchán hlavou rodiny, jest jej výjimečně posuzovati podle 
§ 525 Itr. zák., kte1rý jinak nemá místa při činech, !které samy 0' s'obě jsou 
zločinem. (Hozlh. ze dne 29. září 1938, Zrn I 676/38.) 
K!eď 'S1a podmiJenečne odsúdený v Islkuš·obn-ej lehote osved'čil , má to len 

ten účino[k, 'že pti pozdejoš'om o disúdení neYze použiť prepisov o zpatiil'OiSiti , 
nevylučuje to vša!k 'hodrlO'tenie ,on'oIho odsúdeni'a 's hY,adi:síka § 1 zákona 
o podm. ods. (Rozh. ZlO dňa 12. septemfbtra 1938, Zrn IV 413/38.) 
ObohlOdnikoprávněný k prodeji radiotelefonních Z1ař.ízení' (§ 16 zálmn.a 

čís. 9/1924 Sb. z. la n.) může 'prodejem pověřiti své zamě1s:tn.Ml!ce, plnom,oc
ní/ky nebo os,olby Isvé důvěry. Takové OSOby nephchá:zejí v úv,ahu jako 
pa!cha'belé přečinu podtle § 24 uvedeného zákiona, polkUld v mez'Í'CÍll tohoto 
pov:ěření za účelem prodej,e usIkLad:ňují., nabízejÍ' .81 předvádějí 'radiotele
fonní ZJaJří~e.ní. :Pověření vzniká neÍ<oiITIláln.í IsOIUlkrolffioUJ úmluVIOu mezi 
oprávněným 'oíbohodn.~Em1 a p'QIvě,řelTho.U osohou .a nerozhoduje, z.da a ~ďy 
byla té'ttOl os'obě Ulděilena úřední legi'timaee. (Rozh. ze dne 19. října 1938, 
Zm I 6<54/3'8.) .. ~' :7:'~ 

Oahrany podle § 45 autor 
i ,odlitek 'sochy, jako 
ze dne 17. září 1938, Zm II 
P,řesltupek pod1'e § 6, odslt. 

hlálšk y Čí's. 141/19134 Sb. z. 
lJř-E:istoupenílm ;normy bez 
netře'ba. - Byl-li tento 
§ 2, čís . 1 vlád. nař. Čí's . 
p adm:UJtí ve 'smY'slllu § 9 
ČÍls. 183/1936 Sb, z. a n. 
193'8, Zim I 319 /38.) 

Ochrana cti. - Pri 
proh Is:úlkromnému žalo 
m erný ne'Predpojatý a nes 
javu r0'zpoznať , ,na koho 'sa ' 
t embra 1938, Zm III 25 

Porušení 'Zákona v ust 
š il-li k r ajslký jako odv 
usn esení okresního 'soudu, j 
o trestní stíhání. - Zákon 
v u snesení okresního soudu 
větě druhélho odstavce ci 
1938. Zm. IV 349/38.) 

Osoba dot'čená obs.ahem 
tiskov ou opravu (§ 11 . 
nýbrž i svým zvoleným 
f ormá,lním nál,elži to'stem 
čís . 126/ 193'3 Sb. z. a n ., 
s tupce jménem s·vého 
poměr. (Rozh. ze dne 26. 

s t roj., '.kJterý byl pře 
čís . 71/1935 Sb. z. a n . (o 
propadlý podle § 4, odst. 
d oby předp1i'sů §§ 126, 127 
d ání 'Stroj-e takovým 'zp 
účelům. (Rozih. ze dne 26. z 

K § 51 t r. r. Byl-li 
va jíd v tom, že vin:;ílk.v 
(§ 2 zá:kona 'o o ch[' ane

v 
cb) ~ 

p odání určeno a k n€lffi'Ll'Z 
SOUlÓÍn;rwsti tlř etÍ'ch o'S'ob z 
onoho záv adného podání. 
P0su\de~c ji1ný'ch znaldl ' 

č í s . 107 /1927 Sb. z. a n.) o 

nový·m výslec'h em z:nalcu , 
a odstranění zmílI1ě'rlýJcIh v 

Rozdíly v řl 'zení o náhr 
kon ·Čís . 109/1918 ř. z.) ,a v ř 
(zákon čís. 318/1918 ř . z.) 
zák. a nalstoupením 
-trestn í. Ro'zh. ze dne 26. 



r. zák. nerO'zllilšuje mezi tu
tni. Nesejde proto na tom, 
:CY, na ni'C!hlž zálVilsí její prů
:~bjektivní je jen třeba, aby 
}eyí .'být hs'tinou v,eřejnou, 
Jt!le lTstiny. Omyl vé směru 
července 1938, Zrn I 562/38.) 
11: §§ ~97, 199', p1sm. d) tr. 
de padelané veřej:né listiny 
Jnkh pfíjmech) j;ako ručitel 
etí osobu. (Rozh. ze dne ll. 

l) tr. zák.) , vsunul-li P3'cha~ 
1!s.ký'ch stMnÍ'ch dr,ah před 
o'Solby. (Rozll. ze dne 13. zářI 

podle §§ 197, 199, písm. d1 
101diném) úmysluJ k olkJ.amání 
ebo při jej ímž zfalšování 
3., 'tŤeba' jinou osoboUl avšak 
IlzUJměním. ByJ.a-li vŠak ve
lí nebo' doroz:umění , je pa
;>odvodu. (Rozlh. z'e dne 31. 

lráoci v pí,s,kovi:šti, lmnanou 
leplatí p[-edp~sy nařízení ze 
o, živllIolsltenslké provozování 
v ,štěrk-ovýdl. - Prováděl-li 
tní 'risiko', byť i za pomO'cá 
:ěln~ka, kterého mUl zapůj
sléze uvedené osoby číil1iti 
d:ělníJlmj v pí'SečlIlÍ!ku. (Rozh. 

; § 463 otT. záik:. - Výhody 
dmínelk 'to[hom UlsrtanovenÍ 
jeho nárvodu. Byl-li iakový 
ýjimečně posu,ZlQvati podle 
~h, !které 'Sl3my o s'obě jsou 
/ 38.) 
lehote osved'čil, má 'ÍJo len 
oužiť pr'episov o zpatill .. 'Osti, 
lj'a 's hf,adi:sika § 1 zákona 
J8, Zrn IV 413/38.) 
:nich Zlař,ízeníl (§ 16 zák-ona 
,vlé zaměls!tnan!ce, plnomoc
lepřkhá:zejí v úv,ahu jaků 
La, polkud v mezi'cih ;tohůto 
:jÍ' ,a; předvádějí T,adiotele
ouJk:romo'UI úmluvou mezi 
a nerozhoduj'e, ~dia a kdy 

)ozh. ze dne 19. října 1938, 
- . ~ ' :':' :~ 
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Oohrany podle § 45 autor'ského zákona požívá podle § 31 téhož zákona 
i odlitek 'sochy, jako rozmnoženlina uměleckého díla sO'chařslké'ho. (Rozih.. 
ZE:: dne 17. září 1938, Zm II 359/38.) 
Pďiesltll'pek podl'e § 6, O'dst. 2 záJko.na ČíIS. 7/19207 Slb. z. a n. ve znění vy

bláJš:ky Čí's. 141/19134 Sb. z. a n. j,e delikt zákazový, který je Ispáclhán již 
lJi'sstoupením normy 'bez ohLedu na záměr pa-ůhateltlV; zvlá!štnmo obmyg,lu 
netřeba . - Byl-li tento p1řelSitupe!k 'spá'Chán př;estoupením záJkazu dané'ho 
§ 2, čís. 1 vllád. na,ř. Čí!s . 189/1924 Sb. z . .a n., jde o delikt trvací. - Pr'o
padnU!tí ve smY'sJJu § 9 zákona 'Čí's. 7/1924 Sb. z . .a n. ve znění zákona 
ČíIS . 183/1936 Sb. z. 'a n . je trestem fakultativním. (Ro'Z'h. ze dne 21. září 
HJ3'8, Zim I 319/38.) 

Ochrana cti. - Pri po:sUJd'zovaní otázky, či závadný preja'V smeruje 
proti' IsúJkromnému ,žalobco'Vi, je pO' 'olb}ekJtívnej 'Strá'l1lke r'O'zihodné, či prie
merlIlý nepredpojatý a nes,tranný čitatef maže podr.a celého obsahu pre
javu ro,zpoznať, na koho 'sa z'áJvadný prej,av vzťahuje. (Rozh. zo dňa 9. sep
tembra 1938, Zm III 2'51/38.) 

p.orušení :zákona v ustanovení § 22, odst. 2 zákona o och-raně cti, zru
šil-li kra jský j.ako odvolací 'Soud tomuto předpisu zcela vyhovujíd 
usnesení okr,esnmo 'Soudu, jímž byla ,zamítnuta žádost veřejného žalobce 
o trestní stíthání. - Zálkon nenahzlUje, ,aby bylo' v takovémto případě 
v usnesení okresního soudu ulpozorněno !Ua následek uvetdený v poslední 
větě druhétho odstav,ce citovaného ustanovenÍ. (Rozih. ze !dne 2. čer'Vence 
1938, Zm. IV 349/38.) 

Osoba dO't'č€iI1á obs.ahem zprávy v periodi'ckém tliskopilsu smí žáodati za 
tis:kovou IOpr.aVU (§ 11 zakona Čí's. 126/1933 Sb. z. a lIl.) nejen sama osobně, 
nýbrž i 'svým zvoleným zmocněncem ve Ismys.Lu § 50 tr. ř. - NeodporUje 
iormá,lním nál,elžito'stem hsk,ové opr,alVy, uvedeným v § 11, odst. 4 zákona 
ČíIS . 126/193'3 Sb. z. a n., je-li v přílpadě, kdy za IOpra,vu žádá právní zá
stupce jménem s'vého klienta, na konci opravy uvetden i tento zást'UJp'čí 
poměr. (Rozh. ze dne 26. září 1938, Zrn II 395/38.) 

st-roj" ~terý byl předmětem 'tr,estného činu s:tílhané'ho podle zákona 
čís. 71/1935 Sb. z. a n. (o hospodá:rském vyzvědalčství), nel'ze pTohlásiti za 
propadlý ;podle § 4, odst. 2 tohoto :zák,ona. - Nalézací soud má podle ob
doby předp1i's.ů §§ 126, 127 1n ls:trulkce pro trestní ,soudy postupovati ph vy·· 
dání Istroj-e takQíVým 'Zpúsohem, aby bY'lo 'čel1'€iI10 j elho ZJneUlžití k trestným 
účelům . (Rozih. ze dne 26. září 1938, Zm I 816/38.) 

II. Trestni řízení. 

'K § 51 tr. ř . Byl-li 'Sou!kromoužal.obou trrkrimin'Ů'vá:n pouze cm StpO'Cl
vajíd v 'tom, 'že vinníik v podání na soud pomluvil soukroméhO' 'žalobce 
{§ 2 zá!kona 10 ochiI'aně di), je piřílsllUJš'ný k proj'ednání věci 'soud', jemuž bylo 
podání určeno a k němuž do'šlo, mkoli j1ný soud, v jehož obvodě byl za 
soulč:i.nnOlsti 'tJřetÍ'ch osob z podnětu vílnní:kova. pořrzen předklad .a čistopis 
onoho 'Závadného podání. (RoZJh. ze dne 8. října 1938, Nd' II 109/38.) 

Posuldelk jiných zna1ků pro vady v § 126" OdSit . 1 tr. ř. (ve znění zakon,a 
čís. 107/1927 Sb. z. a n.) vý'četmlO 'Lwedené lze vyžádati pouze 'tehdy, když 
nov:)TTI1 vJ'lslec'hem znaldl, po'sudek již tpodiavškh, nelze dosíci vysvětlení 
a odstranění zm~něnJ'lclh vad. (Rozh. ze dne 24. října 193-8, Z'm I 727/38.) 

Rozdíly v řílzení 'o náhradě ,š!kody osolbá'm neprávem odsoUiZ,eným (zá
kon 'Čí's. 109/1918 ř. z.) .a v fílZení o nároku na nábT,adu za vyšetřov:ad v'azbu 
(zákon .čís. 318/1918 ř. z.) - ZapoČitěním' rv,aZ1by vyšetřovacd podle § 55a) tlI". 
zák. a :na1stoupením trestu nepromění se vazba vyšetř'ovad ve vazbu 
tres tní. Ro'z:h . ze dne 26. zá,ří 19,308, Zm I 797/38.) 




