
omezuje na předčHá!Ilí toho, 
byly uvedly. 

1 výroCÍ'cha O' opravných 
100 výroku může býti. ústní 
šíse ,soud většinou hlasů. 
se mají ['edigovati rozhodčí 

l buď Ol platné právo nebo 
;r použití' 'sl ušnoslti: v mezkh 
pozornost věnuje ,autor dů
~ol:a třinádá probí.rá řízení 

1: melziná:rodnímu soudnímu 
lOl pí,semné říl:~e!Ilí, v kapitole 
Jkách ,al 'O intervlen'ci, V' kapi
ctéo ústníim řÍ'zení. Napitola 
I zvláštní'Ch senátech. V p'o
usneseních ,a nálezech 8tá-
,a o výkladu nálezů. Autor 
soudního dvoru k praksi 

kou hodnotu nejen teOTetk-

,témUJ práva mezinárodního 
ná:rodníiho ;S. nále'žiiým zře
Ame1rke. Jde tu Ol olbsáhlé 

·ě,tové literatury mezináred
.ověj.š~ch teorií, nýbrž i nej
mezinárodního. BUJstaman-

)u pomúckoů j~aik piflO teo.re
ncům v1řele doporučiti. 

Dr. Bohumil K uče r a. 

Idal JUDr. H . H a v r á II e .k, 
T. LIV Koment'ovaných zá-

)rávního práv,a" jež nejsou 
o. VědomoSlti v této olbLasti 
1 a pr.aktický právník neměl 
, 'zpr.aco'vaná komentářově, 
á zemí českých, drUJhá 810-
,len i chronologický rej'střík. 

~ů, Ikteří SI lékárnidvím při
~d potřebují Tychl-ou právní 

pš'ř . 
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Z právní prakse, 

Přehled judikatury nejvyššího soudu. 
A. Ve věcech civilních, 

J. Občanské p,rávo. 

P:odvedený nemů.že se na tom" kdo, věda, že byly peníze podvodně vy
lákány, jich pro sebe použil, an:i'ž byl zároveň spoluvinnílkem (§ 5 tr. z.), 
domáhati náhrady škody z důvod'uspolUJÚčasti na trestném činu (§§ 1301, 
1302 obč. zák.), nýbrž mohl !by jej žalovati po příp.adě pvo bezdůvodné 
obohacení, nebo z důvodu podle § 1041 o'bč: zák. (Rozh. z 4. XI. 1938, 
Rv II 1041/37.) 

Dítě jest oprávněno k 'žalobě, kterou se domáhá, že nebylo zplozeno 
tím, kdo uznal nemanželské otcovství k žalujídmu dí'těti, a že není účinná 
jeho legitimace potomním sňatkem (§ 161 obč. zák.) jeho matky. Ta,lmvou 
žalo'bu jest podati proti OIp.atrovnfku k obhájení manželského původu . 
(Rozh. z 4. XI. 193'8, Rv II 29/38.) , 

K žalobě na výmaz zá,stavního práva jes,t pasivně oprávněn knihovně 
zapsan:)T postupní:k , třeba'že se O' výmaz žaluje z dův'od'u nepl.atnosti 
smlouvy, 'která byl,a uzavřena m ,ez.i postupitelem a hypotekárním dluž
níkem a z níž dlu)h a zástavní právo vze1šly. Rozsudek o takoOvéto žalobě 
vydaný se nedotý:ká právního poméru mezi postupitelem a postupníkem. 
Právo domáhati se nic o t ;n o s t i smlouvy nelze smluvně v.yloubti. 
Smluvního ujEdnání, jímž byl'o vyloučeno právo, napadati právní jednání 
z důvodu relativní 'neplatnosti., může se davolávati jen poctivý smluvce. 
(Roz:h. z 9. XI. 1938, Rv I 116/38.) 

K pajmu omylu ve smyslu § 871 ohč. zák Podstatným znakem · omylu 
je T'ozpor mezi Sikutečností a mezi onou skutkovou podstatou, kterou 
strana: pokládá za pravau skutečna'st, nebo plynou-li z domnělé skutkové 
podsta'ty jiné pavinnosti, než které odpovídají tomu, čeho strany zamýš
lely dasí'ci OIním jednáním. před!pa,kládS\,jíc , že straně jednajíd na základě 
domnělé skutkové podstaty nejsou ony rozpory povědomé. Nebyl-li omyl 
první strany druhé sbraně pouze zřejmé nápadný z okolností, nýbrž ·mu
sila-li býti druhá strana 'a omylu první str,a!ny důvodně přesvědčena, 
ježto ona strana učinila svůj projev na základě jiné skutkové podstaty, 
než jaká odpavídaLa slkutečnosti a jakou moěla na mysli druhá strana, ne
vyž,aduje se Je neplatnosti projevu pro 'omyl, aby omyl první strany byl 
omLuvitelný a nezáleží na tom, byl-l i VZbUIZE'n vlastní 'neapatrností druhé 
strany anebo i as'abou t,řetÍ, 'Pojisb1í:kova výpově-ď pojistné smlouvy není 
odův'odněna, byla-li učiněna na základě omylného, odmítnutí nároku 1:,a 
plnění z pojistné sml'ouvy (pro opožděnost) , ač pojistník věděl, že pojiš
ťovna odmítá nárok ten za zcel'a jinýah skutk'avých předpokladů, než 
kter é měl na mysli pojistnílk a které odpovída·ly slkutečnasti. (Rozh. z 9. 
XI. 1938, Rv I 8'33 /38.) 

Jestliže sml1,1:vci splnilitrhoV'ou smlouvu sjednanou O zabrané půdě 
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pod odkládací podmínkou, že bude schválena státním po'zemkovým úřa
dem (nyní ministerstvem zemědělství) , před tím, než nalstala ona pod
mí'nka, a setrvali na ní i potom, kdyžO'no ,schválení b ylo odepřeno z dů
dovů, jež mohly býti odstraněny n eb odpadnouti, může býti tato .odklá
dací výminka splněna doda,tečným schválením, .:když odpadly důvody 
uvedené prO' půvO'dní odepře:ní s'ouhl.asu s odp'ro'dejem za'brané půdy. Pro
dávající jest v t31kovém případě po'v inen vydati kupujíCÍlrrlU prvop~s 
trhO'vé smlouvy nebo podepsati duplikát, aby smloUJva mohla b ýti před
ložena k schválení. (Rozh. z 16. XI. 1938, Rv I 93 /38.). 

Vlastník p ozemku, jehož stavba podl'e s t avu sousedního po'Zemlnl v době 
provedení ,stavby souseda n i ja.k n eohrozi,l:a, neO'dpovídá pO'dle § 364 Qlbč . 
zák. za následky, k teré nastaly nepřímými zás,ahy (immis.emi) v majetku 
souseda tí:m, že 'on sám stav svého pozem'l~u po'Zději z,měnil. Stavěl-li sou
sedna svém pozemku pozdě'ji, mě'l stavbu pŤizpůsobiti stavu, který tu již 
byl, a postar,ati se sám 'o ochran:né opatření proti prolínáJní vlhkosti již 
vystavěné opěrní 'zdi sousedovy, k ní'ž svou stavbu při,stavil , do své stav
by. (Rozh. 'Z 19. XI. 19'38, Rv I 476/38.) 
Ža}obě o náhradu škody v zniklé podáním vě-domě ,a z10myslně fa'leš

ného posudku znakem a tím, že stran,a, při podání ,ta:kového pO'sud!ku 
spoluúčinkovala a nesprávně jako str,ana. sly'šena vypovídala, nevadí, že 
se 'tím do,tčená strana 'nepok usHa o nápravu nejprv,e žal-obou o obnovu. 
00' se týká nálhr.ady útrat prohr.aného sporu. nevyžaduje se, aby žalobce 
již 'ony útr.aty nah1radi1. (Rozh. z 23. XI. 1938, Rv I 1501/3,8.) 

Kdo naibyl vlastni'c.kého' p ráva k pozemku jeho zastavěním (§ 418 obč. 
zák.), nemŮlže účinně od'pOl"ovati ža}obou p'odle § 37 ex. ř. exekuci na 
onen p O'zemek věřitelem, p ro něhož vázlo zástavní právo ještě před zasta
věním pozem;ku 'připsaného povinnému ii v době zahájení exetkuce ja:ko 
vlastní,koví. Výkonem z,držO'v:a'CÍ'ho práva k nemO'vitoslti nelze v takovémto 
případě vyloučiti uplatnění dříve na'bytý,ch zástavnkh práv. (RO z1h. z 26. 
XI. 1938, Rv I 2676/38.) 

Objednatel inserátu není povinen zaplatiti inseróné , na,s,taly-li v úpravě 
nebo v rozsahu n áJkladu listu, v němž inser,át byl obj ednán, ,a'nebo v jiných 
podstatných směrech takové změny, padla jíd na, vrub majitele listu, které 
by se příóly zájmům 'obj,ednatele inse:rátu takovou měrou, že by se další 
Ltveřejňo~ání rns.erátu nemohlo pokládati za plnění inserční smlouvy. 
{Rozh. ze dne 21. I. 1938, Rv. I 22'95/36.) 

Pachtovní sml-ouva nepozbývá zcizením propachtované věci své účin
nos,ti v celém: rozsahu . Pa,chtýř ne'U'ží~á spachto~"an.é v,ěci po jejím zcizení 
vůči novému vlastní!ku 'bez právnílho dúvodu. Poměr mezi vypověděným 
pachtýřem a no'vým vlastnikem s,e řídí co do placení pa'chto'vného a vrá
cení pachtované věci podle pachtovní 'smlouvy sjednané m ezi pa'chtýřem 
.a zcizitelem propaclhto:vCl'né věd:. (Rozh. z,e dne 26. ledna 1938, Rv I 1666/3<6.) 

Lze se platně zavázati i 'k náhradě teprve h<roZÍ'cí škody. Zaváza,l-Ji se 
notář klient'ovi, kterému svou lik.navostí při podání knihovní žádosti 
Ir provedení trhové .smlouvy zpús'obil škodu, že t'O zaplatí sám, jde 
o platné uznání. V takovémtO' pŤrpaďě nezáleží n a tom, zda poš!k'ozen~r 
múže dosídnáhradyod svého smluv1c.e či nikoliv. (Rozh. z 26. 1. 1938, 
Rv I 426 /37.) 

Právo spoluvla:stníka , jenž užívá n em'ovitosti vJětším podí'lem, n ež jaký 
jEst jeho spoluvla'stni'C'ký podíl Ipodle zápisu v po'Z,ermkové knize, jest po
kládati podle obdoby § 372 a § 829 'ohč. zá'kco' do 'r:o:ZldHu, o nějž skutečný. 
držebními úkony k společné nemovit0'st2.1 odůvodněný spoluv lastnický po
díl převyšuje knihovně mu připsaný podíl, za domnělé (n.at1.l.Tální) v last-

nictví, jež může uplatňov 
nebo jen důvod sla'bší. 
vlastnictví druhého spol 

P'ředpo!klady na'bytí s 
Z toho, že se po urči 
výkon služebnosti pro 
vání. Ani v tom, že se 
prost,řed:ky proti jaK,em,uK:Oj 
obce a že se olbec s v,las 
poze1m'ku, se neproj,evUlj 
jaiko práva s,oukromého. 

Při Ibezvýminečném P 
pozůstalosti konsolidad 
10. II. 193:8, Rv I 270'2/3 6. 

Nájemc.e nepozbývá n á 
do nich nenastěhov,al , a p 
naj,atéiho bytu po dabu, p 
ná jemce užívání pronajaté 
vinen nahr.aditi náj Emci v 
2735/3'6.) 

Neplatnost zmocňO'v 
datum mortiscausa) . Ust 
jednání 'me z i živými 
smrti, Zůstavitelův pří 
s pozŮ'stalostním jměním 
(manrdatum post mortem) , 
mezi živými jest , aby se 
(Rozh. ze 16. II. 1938, Rv I 
Notář je po'vinen provés 

n itelov a upozorněni na 
a vy.konati v mezích zá 
zam ýšleného účelu. Měl- li 
telem sepsati kaUČ'l1í listin 
Šlkodu vzešlou věřiteli 
žádost jen dlUJžnH~ovu 
byl dlužník jEdním ze ' 
2870 /36.) 

Jde a reální břemeno, 
vanému a j,eho právním n 
movitost:. aby pos.kytovali 
nich d ávkách k určitému 
V t.akovémto přípodě n e: 
na reá~ném bř'emenu j edn 
ze 24. II. 1938, R I 1629/37 

Zemský fond jes t Gp'r 
dičÍ:ch vdané dcery náhr ' 
pokud ná,klad ten přEVYŠUj 
zák.) . (Ro'Zh. z 24. II. 1938, 

Z ástavní právo, z.apsa 
prO' nov'ou pohled~vk~ v 
noucího na l1 €mO vltostl, P 
pOl'a-dí jen tehdy, je-li z. 
právní účinnosti , bude-ll 
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vydatI kupujícimu prvop~,s 

y smlouva mohla býti Jřed-
I 93 /38.). 1 
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,tavbu pnstavll, do své stav-

l vědomě .a zl'Omyslně faJeš
l v podání takového posud!ku 
{lsena vypov]dala, nevadí, že 
1 nejprv.e žal·obou o obnovu 

nevyžaduje se, aby žalobc~ 
8, Rv I 1501/3R) 
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odle § 37 ex. ř . exekuci na 
t.avní právo ještě před zasta
době z3lhájení exekuce jako 
::;-mo'vito'Slti nelze v t.akovémto 
~ástavnkh práv. (ROzih. z 26. 

inser,čU1é, na,s,taly-li v úpravě 
byl objednán, .anebo v jiných 
na, vrub Iffiajitele listu které 
lkovou v měrou, že by s~ další 
:a plnení inseTČ'llí smlouvy. 

ropachtované věci své účin
lto'vané véci po jejím zcizení 
r. Poměr mezi vypověděným 
I placení pa'chtovného a vrá
vy sjednané mezi pa'chtýřem 
! ,26. l~'~n~ 1938, Rv I 1666/36.) 
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1\:,. že to zaplatí sám, jde 
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nictví, jež může uplatňovati proti ka,ždému, kdo nemůže udati, žádný titul, 
nebo jen důvod slabší. Ta,k!ovým s,La'bšÍlITl důvodem je pouhé knihovní 
vlastnictví 'druhého 'spolU!vlastnÍ/ka. (Rozh. z 27. 1. 1938, Rv I 1775/36.) 

Předpo!kLady nabytí S'oukromorporávní služebnosti pro olbec vydržením. 
Z toho, že se po určitém pozemku :kdokoliv proohá'zel, ne}ze vyvozovati 
výkon služebnosti pro. ohec, ný'hrž jen výllmn 'Obecného (veř,ejného) u ží
vání. Ani v tom, že se obecní' VýhoOT usnesl, že se obec bude bránHi všemi 
prostfedky proti jakémuk:oliv omez.e'Ifí užívání .pozemku obyvatelstvem 
obce a že se olbec s v ,la,stní'k,errn poz,emku dohO'dla o udrž,ování .a hlídání 
pozemku, se neproj,evUJje úmy,sl obce, po,tře'bný k vydržení slUŽEbnosti 
jaiko práv,a sou!kromélho. (Rozh. ze dne 1. února 1938, Rv I 421/37.) 

Při bezvými~nečném přihlá~šení se tk dědictví zanilká dědicúv dluh VUCl 

pozůst.a;lo'sti k onsolidad již podáním děd!!c,ké přihláošky. CR,ozh. ze dne 
10. II. 193;8, Rv I 270'2 /36 .) 

Nájemce nepOZbývá nároku na uží'vání naj.atý·ch místností tím. že se 
do nich nenastěhoval, a pronájemce jest povinen mu dovoliti, a,by' u.žív,al 
n.aj.atéiho bytu po dabu, po kterou zaplatil nájemné. Přenechal-li pro'
n.ájemce užívání pronajaté mí'stnosti jiné osobě, třebas bezplatně , jest po
vinen nahr.aditi n ájemci vzniklou ,škodu. (Rozh. ze dne 15. II. 1938, Rv I 
2735/36.) .. -L'j _'"; 

Neplatnost zmocňovadho příikazu na případ ziInocnHel,ovy smrti (man"
datum mortis ·causa). Ustano·vení § 881 ob1č. zák. se tÝ'ká jen právních 
jednáním e z i ž i v Ý m i a nej'sou v něm upr:a:veny pří!k.azy na případ 
smrti. Zůstavitelův příkaz daný jiné osobě, aby po jeho smrti :Laložila 

pozús'tal'O'stním jměním určitým zpúsoQlbem ve prospěch určité osobv 
(mandatum post mo'rtem), je neplatné. Předpokladem pl.atnosti daro-vání 
mezi živými jest, aby se 'Ů'devzdá~ním da'ru stalo j .e.ště z.a dárcova života. 
(Rozh. ze 16. II. 1938, Rv I 1156/36.) 
Notář je povinen provésti věc. mu při.kázanou i hez zvláštního zmoc

nitelova upozornění na na,léhavo'st vě'ci s potřebným u r y chl e ním 
a vYlk'onati v mezích zákona vše, eo zabezpeČí eo mO'žná úplné dosažení 
zamýšlenéhD účelu. Měl-li notář podle příkazu daného· dluž,nílkem i věři
telem sepsati kauč'ní listinu a provésti její knihovní v~kl.ad odpovídá Zo8 

Šlkodu vzešlou véřiteli tím, že sečkal - nebylo'-li jina'k př~kážky - na 
žádost jen dlUJžní:kovu s podáním !knihov:ní, žádosti něko.lik dnů , třebas 
byl dlužník je,dním ze zmocnitelů notářový·ch. (Rozh. z 17. II. 1938 Rv I 
2870 /36.) , 

Jde o reální břemeno, uložil- li dál"ce nemovitosti (vel'ko's,tatku) obdaro
vanému a j,eho práVlním 'nástupcům povinnost zaji:'Štěnou na darované ne
movitost:, aby Iposkytovali pO' věčné časy plnění v peněžitých a naturál
ních dávkách k ur,čitému účelu, ani'ž zřídil samostatné nadační jmění. 
V t.akovémto případě n e:ze provésti v pozemkové kni'ze nějal ou změnu 
na reálném břemenu jednostrcmným opatřením nadačního ~lřadu. (Rozh. 
ze 24. II. 1938, R I 1629/37.) 

Zemský fond jest opráv:něn do·máhati se podle § 1042 obč . zá:k. na ro
di-čich Vo~ané dcery v náh~a.?y nál~dadú vynaložených n.a její léčení potud, 
pokud na.li::lad ten prEvYSUJ e maJet.ko·Voou mohoucnost manželo'vu (§ 91 obč. 
zák.) . (Ro'Zh. z 24. JI. 1938, Rv I 2845 /38.) 

Zástavní právo, z.apsané ve smyslu § 38 III dílčí novely k ohč. zák. 
prO' :r;ov-ou pohled~vln~ v po. řa d í a do v"Snše zástavního práva ji,ž váz
nonclho na n Emovltostl, pú'so:bí proti zadním. knihovním věřitelům v tomto 
pořa,dí jen tehdy; je-li z poz€lmko'Vé :knilhy zřejmé omezení že nabude 
právní účinnosti l bude-Ji ,do rok.a vložen vÝmaz staršíh~ zástavnílho 
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práva. Nestalo- li se talk , nezáleží na tom, zda se skutečně do roka stal 
výmaz st:ar:šího zás,tavního práva. Nakládá-li vlastník zatíženého statku 
s uvolněnou hypotélmu, m 'usí býti zánik původ'ní' zástavy prokázán způ
sobem podle §§ 26, 27 knih. zák. NeSitalo-h se tak, nen~ vkl:8.Jd nO'vého zá
stalvn~ho práva účinný v onom pořadí. Neúčinnost tu nelze napraviti 
p02ldějšílffi předložením výmazné listiny. (Rozh. z 19. X. 1938, R II 385/38.) 

Obcházení zákazu -o pachtu Ikoncese podle § 7 zák. č. 198/ 1932 Sb. z. 
a n . Nicotnost (§ 879, odst. 1 ,o'bIČ. zák.) smlouvy, uzavřené za účinnosti 
1..lv,ed. zák., rpodle níž s'e provoZ'ov:atel koncese O' aut,obusové dopravě za
vázal, že za.sltaví dopravu za tím účelem, .aby druhý smlu'Vce, provozujíd 
tutéž živnost na téže trati podle jiné koncese, mohl dopravu provozovati 
sám. (Rozh. z 15. III. 1938, Rv I 544/37.) 

Z pouhého všeobe1cného prohláošení kominircikého miska, UJčiněného při 
ucházení se o podpoTU: jeho žádosti zal udělení kominické koncese vúči j i
n Ý m (třetím) o'so'bám, ať phrozeným (fysic:kým), a,ť právnidkým (vúči 
spolku majitelů domů a vůči, 'obci), že bude vym,et.a:ti za ni'žší sazby než 
za 'ony, které j 's'Ů'u vyhlášeny pro určitou obec, nevznikl pro majitele 
domů smluvní nárok na dodržení nižších sazeb. (R'ozh. z 22. III. 1938, 
Rv. I 1132/37.) 

Odkazovníik nenabývá odkázané pohl'edáv1ky již zůstav,itelovou smytí 
a pozústal'Osť j'es,t ,a,ž do jejího .odevzdání děldici oprávněna k žalobě o za
placené polhledáv!k:y. (Rozh. z 23. III. 193'8, Rv I 345/38.) 

Jestliže někdo z úslužnosti (ex od~fido et amiciti,a) převezme na příkaz 
druhéhO' k obsta·rání věc příka1zc:ovu , jest právní poměr mezi nimj po
suzovati předev!šírm podle ustanovení oIbčans'kého zákoníka o zmocňovací 
Slffilouvě (§§ 1002 a další obě. zák.), tlřelbas nešlo O' činnost právnickou, 
nýbrž jen o činnost faktkkou. Jde 'O škodu utrpěnou ex caUJS8.J mandati 
(§ 1014 obč. zák), byl-li, zmocněnec Ik,opnut koněm, když na zvláštní vý-

zvu majitele usedlosti ohrožené požárem připínal hadid k vodovodu. 
Zmocněnec má podle § 1014 'obč. zák. nárok na náhr'ardu škody, vzniklé 
mu z nebezpečí, jemuž .se musel nutně vydaiti, chtěl-li ,řádně ,a úspěšně 
splniti příkaz; nerozhoduje, zda zmocnitel mohl předvídati možnost škody, 
(RJoZ'h. z 26. IX. 1938, Rv I 2739/37.) 

Nár,ok, přÍ'slušející rozvedené manželce podle § 1264 obč. zák., zůstává 
rozvedené manželee za'chován, dokud trvá m :a.nžels1k:ý sv,azek, .a nezaniká 
již tím, že rozvedená manž·elka žije s jiným mužem jako družka nebo že se 
oddává nemr.a.vnému životu. (R-ozh. z 6. X. 193,8, Rv I 2365 /38 .) 

Je- li u služebnosti vozové cesty přes dvůr služebního statku panujícím 
statikem usedlO'st ja~o hospod'ářs:ké st'ř.edisiko, z něhož s,e hospodaří na po_o 
zE-mcídh Je ní pa.třídch , nemusí býti vykonáváníl oné služebnosti i pr'o po·· 
ZEmky později phkoupené rozšÍl"lenílm služebnos,ti, zejména nejde-li 
O' zvěbšení při pravidelném hospodaření nepředvídatelné a nedojde-li 
k podstatně vyššímu z,aHžení služebného statku. (Ro,zn. z 11. X. 1'938, Rv I 
676/37.) . 

'Placením "ze svého" ve smyslu § 896 obč. zák není: toliko užíti, tako
vého jmění, které má spolLťdluž~ntk již v dolbě v~nilku .svého solidárního 
závazku k zaplacení celého dluhu, t . j. kt,erÝ'm pláke zmenšuje svůj do
sava,dní již trvající majete1k; stačí. že s.poludlužník zaplatil celý solidární 
dluh sám (§ 891 obč. zák.) . Když pojistit.eI zaplatil za solidárního spolu
dluž,n~ka, který byl u něho pojištěn proti následkům zákonné odp'ověd
nosti, poško'Zené třetí osobě celý dluh, k jehož zapla'ce.ní !byl zavázán i ne
pojištěný spoludlužník, jest oprávněn domálhati se na nepoji,štěném spolu
dlužníku náhrady podílu připadajícího na tohoto spoludluž.nílm

1 
po.stou.-

pil-li pojištěný spoludl 
Byl-li obsa'h § 62., odst. 
pojistné 'smlouvy, platí 
.a ,to též co do posti 
mohE-li si pojistník po:s'u:ne1 
díl, př,itpadajíd na 
za po'jtštěného ,spoludI 
be2ldův,O'dnéO'bohacení 
ten nebyl post'oupen. 

Jest nekalou soutěží 
knih pod cenou, příčí-li ' 
ských kruzích a p odle ní 
telem, je záv.amá a se 
bízení. (Rozh. z 28. X. 1 

Je-li v textilním 
látek -tře/b,a's jen v ci 
téhož způsobu označení 
lmliv i její umí,stění na 
194'3/37.) 

Prodávání sodovky 
s nápisem tohotO' sout 
od výro'bce 'označeného 
11, O'dst. 3, zák. č. 111/19 
Vyloučený a z rodinn 

družstva jest po pozv 
bylo vráceno po 'Vza)elnrle~ 
konal na rodinný 
Vzájemné vyúčtování 
hned po zrušení če:ka 
louóením členu pO'ladO'v 
k níž byl ,odsouzen ja\ko 
na vzájemné závazky, 
(RO'zh. z 9. XI. 1938, Rv 
Fřevzala-li jiná osoba 

práva ,a pov~nnosti k sta 
družstvu bez jakékoliv 
s úr·oiky, ja:kmi1e družs 
nají'CÍ se výši vkladu. 

K výkladu ustanovení ' 
š,k,od z provozu motoro 
ze 'škod způsbených poji 
jen všeobecně vÝI1azu " 
ustanovení to nejasné (§ 
zák. č. 81/ 1925 Sb. z. a n. 

Smluvní pojištění proti 
mínky, že pojistitel jest 
něn vypověděti poj 
náhrada, jest pokládati 
telův pí'semný projev, 
jistku ruší dnem, lkdy 
(RQ2'h, z 30. III. 193,81 Rv 



1 se skutečně do roka stal 
vlastník zatíženého statku 
dní' zástavy prokázán zpú
tak, není, vkliad nového zá
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. z 19. X. 1938, R II 385/38.) 
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la ná'hr·adu škody vzniklé 
, chtěl-li ,řádně .a ' úspěšně 
předvíd.ati mo·žnost škody. 

~ § 1264 obč. zák. , zůstává 
lželslký sv.azek, a nezaniká 
em jako družka nebo že se 
8, Rv I 2365 /38.) 
.l.žebnílho statku panujícím 
něhož se hospodaří na po-' 
il oné služebnosti i pro po·· 
mosti, zejména nejde-li 
~ edvídatel'llé a nedojde-li 
, (Rozh. z 11. X. 1'938, Rv I 

llk. neni toliko užíti. tako
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plátce zmenšuje svúj do
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l 
po.stou-
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pil-li pojištěný spoludlužník svůj y,ozvrhový postižní nároik pojistiteli. 
Byl-li obsah § 62., odst. 1 zák. o- poj. smlouvě č. 501/1917 ř. z. pojat do 
poji'stné 'smlouvy, platí ono ustanovení i při odpovědnostním pojištění. 
a ,to též co do postižního nároku pojis:tní/kov:a' padle § 896 'Obč. zák. Vy
mohĚ-li si pojistník postihem na n€ipoji,štěném :spolU!dlužn~ku pří'Slušný po
díl, př.ipadajíd na tohoto spoludlužníka, múže se pojistitel, který zaplatil 
za porji!štěného ·spoludlužníka. domáhati. na pojistníku onoho podílu pro 
becdůvodné obohaceni (§ 143'5 obč . zák.) , .a to' i tehdy, kdyby mu nárok 
ten nebyl postoupen. (Rozh. z 19. X. 1938, Rv I 513/38.) 

Jest nelkalou s.outěŽí podle § 1 uVled. zák. ,nabízení la, prodej n o v Ý ch 
knih pod cenou, příčí-li se to zv y;klo sti, 'lderá se vytvořila v soutě'žitel
sl~ých kruzích a podle níž krámská ·cena nové /knihy . stanovená naklada
telem, je záv.aZll1á a se stanovi'ska stavovslkého není dovoleno její pod
bízení. (Rozh. z 28. X. 193'8, Rv I 1703/38.) 

Je-li v textilním obo'ru známo užívání ochranné známky na okraji 
látek -tře1ba'S jen v cizině - múže se pro t'Oho, kdo užívá v tuzemsku 
téhož způsohu označení 'svý'ch výro:blkú, 'státi příznačnou jen známka, ni
~oliv i její umíls.tění na určitém m,í:s:tě látky. (Rozh. z 22. I. 1938. Rv I 
194'3/37 .) 

Prodávání sodo vlky (limo'nády) v lahvkh patřídch jinému soutěžiteli 
s nápisem tohoto soutěžitele bez upozo'rnění, že .obsah láhve nepochází 
od V)Tro'bce 'označenéiho na' láhvi, m.Úlže zal'ožiti s:kutkovou podstatu §§ 1, 
11, odst. 3, zák. č. 111/1927 Sb. z . . a' n. (Rozh. z 16. IX. 1938, Rv II 303/38.) 
Vyloučený az rodinného dom'rku vyklizený člen stlavebního a bytového 

družstva jest po l~ozvázání čekatelské simlouvy oprávněn žádati, aby mu 
bylo vráceno po vzájemném vyúčtování, co zbylo z platů, jež jako čekatel 
ko.nal na rodinný domek, ,třebas byla' ujednána jejkh nevypověditelnost. 
Vzájemné vyúčtování pl:atů, konaných ja\ko s.tavební' zálohy, má ' se státi 
hneyd .~o z~ušení če!(atelskéhro poměru. Dotóené družstvo nemúže na vy
louc:~mm clenu poz~dovati hez vyúčtováni materiální zaplacení částky, 
k mz byl ·od:s-ouzen ]a\ko ·čekatel před zrušením ,členství t. j bez 'Ohledu 
na vzájemné závaz:ky, vyplynulé nově ze zrušení če.k.atelského poměru. 
(Rozh. z 9. XI. 1938, Rv I 173/38.) 

~'l'evzal,a-~í jiná osoba se souhlasem družstva za d:osav,adního člena jeho 
pl'ava .a povInnosti k stavebnímu družstvu, přísluší dřívěj'šímu členu proti 
družstvu bez jakékoliv výpo·vě-d'i nároik na vráceni st.a.veibního v:kl.adu 
s úrOKY, ja'kmi1e družstvo dostalo .od náhradn~ka vypla,eenou částku rov
nají-cí se výši vkladu. (Rozh. z 118. II. 1938, Rv I 240,1/36.) " 

y K vÝ.kladu UJstanovení 'Pojis.tných podJmíne~ pro od'Povědnostní pojištěni 
skod z provozu motorových vozidel, že z pojištění jsou vyloUJčeny nároky 
ze 'škod zpús'bených pojistníkem v "opilství". Užívají- li pojistné podmínky 
je.n všeobecně výfia:zu " opiLost", a:nirž stanoví nějaké stupně ·opilosti, jest 
ustanovení to nejasné (§ 915, druhá věta·, obč. zák). Předpi,su § 3,8, odst. L 
zák. č. 81 /1925 Sb. z. a !ll. nelze tu užHi. (Rozh. z 9. III. 1938, Rv I 801/37.) 

Smluvní pojištění proti krádeži vloupánÍlin. Ustanovují- li ipoji'stné pod'-
1l11ínky, že pojistitel jest po pojistné příhodě a po náhr.adě šilmdy opráv
něn vypověděti poj'iistnrou smlouvU! do, jednqho měsÍ'ce poté, kdy byla dána 
náhrada, jest pokládati za výpověď ve smyslu onoho, ustanovení pojisti
telův pílsemný projev, že netrvá na platno.s;ti poji:stné smlouvy a · že po
jistku ruší dnem, Ikdy učinil proj.ev. ve 'smyslu uvedeného 'll's~p'oyenj , 
(.ItW;h1 Z 30. III. 193'8/ Rv I 315(37.) 
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II. Pracovní právo. 
Zmocněnec, který převzal vúč~ zaměstnanci závazek '(přm~laz) že podá 

za něho přihlášku o zvý,šení dávek pensijního pojištění pbdle zák. 
Č. 125/ 1931 Sb. z. a n ., odpo,vídá podle § 1012 obč. zák za :škodu vznildou 
zmocni'teli nesplněním' příkazu. (Rozh. z 15. II. 193'8, Rv I 2762/36.) 

K důJka,zu, že pOljistné příspěvky k nemolcenskémuJ pojištění byly přede
psány ~ podniku povinného. za 'osoby tam zaměstnané,st,a,éí 'že je z pla
tebního výměru zřejmé, že 'byly předepsány povinnému j~o pTOVOZO'
:,.~t.eh . živno's!ensikéhov podniku. Je-li platební výměr n.emo'cens!ké po
]lsťovny opatren dolozlkou vykonatelno.sti, j,e :k vy,řízení odporu třeba za
hájeni ,správního Hzení jen teih'dy, tvrdí-li odporujíd 'že má možno'st 
zvrátiti pl,atební vý;měT v I-ízení správním tÍlm že pod~l již stÍ'žnost nebo 
jiným způSOlbem. (Rozh. z 16. XI. 19,38, R I 969/3'8.) , 

Sml'ouva, kterDu byl člen stavebního, a hospodMs1kého společenstva 
(zák. Č. 70/ 1873 ř. z.) a zároveň člen jehO' představenstva UJstanoven je dnak 
~e?lQucílffi ř~?Helem ·spO'lečenstva na 25 let s tím, že se smlouva 'PTod1u
Z~]~ na '?~'}sldl 20 let, ne1buJde-li T'oik před uplynutim dotčené doby vypo
vedena, Jednak výhradným zástupcem k úslkávání nabídek na poskytnutí 
zá'půjč.ek na tutéž dobu. a to. i, prO' jeho právní, nástuJPce a jím zmo.cněné 
spO'lupracovní1ky, ,a podle kteréžto. 'smlouvy bylla stanovena vedle ur,čitého 
pevného. platu odměna, záležejíCÍ' z provisí z veškeréhO' obr.atu příčí se 
dobrým mravům (§ 879, 'Odst. 1 obč. zák.) i zásadě, rovnoP'rávn~sti členů 
spO'lelčenstva. (Rozh. z 23. III. 1938, Rv I 296'5 /36.) 

Platno.st dolhody, sjednané mezi zaměstnavatelem la, nemo;censko>U' po
jišťO:Vlnou v mezkh jejích stanov, že zamě'stnavatel a j.eho. zaměstnanci 
kteří j's'ou pensijními po.ji,štěnci a m lají pro.ti zaměstnavateli ná'Tok n~ 
vyplacenÍ' plné mz,dy n ebO' platu nebo na bezplatné naturální opatření 
(byt a st'ravu), budou platiti nižší pojistné a že zaměstnanci v době ne
mo,~i, n~jd~le vš'ak po 52 týdnů, n ebudou dostávati nemocenské, nýbrž 
plne sluZlne (od zamestnavatele). Na! t,oto shl'žné se nevz,tahuje ustanovení 
o právní neúčÍJnnosti postupu, za'stavení .a zabavení náro!kůa zaměstnanec 
se hO' mÚ'že po skončení služebního poměru platně v:cdáti. (Rozh. z 8. IV. 
1938, Rv I 3031/37.) -

Do pensijní záldadny zaměstna:nce (lesního hajného) jehož. pensijní ná
roky byly upraveny podle zásad platn:)Tch pro pragm~tikální zřízence ve 
státní ,sH.vžbě, nelze z,apočítati .ani remUJneraci , nebyla-li součástí' služného 
nýb:~. jen zvláštním p~ídavkem poskytovaným po dobu činné služby, .ani 
penezltoUJ hodnotu paliva (otopu naturálního. 'bytu), zanikl-li nárok na 
naturální 'byt skončením činné služby. (RO Zlh. z 8. IV. 193,8. Rv I 2340/37.) 
.Oprá-:nění nosHele po'jištění k vydání výmě'nl o penSijní pojistné po

vmnosh (§ 84, odst. 6, pí'sm. d zák. č. 26/ 1929 Sb. z. ,a n.) není časově' ome
z~no a v yýměr lze vydati .i pO' ,slko.nčení služební1hO' poměru nebo. po pojist
nem pnpadu. Takovým pravoplatným výměrem jsou s,oudy v otázce po
jistné povinnosti vázány. (Rozh. ze 7. IV. 1938, Rv I 52'3/3'8.) 

, v~e'staD;0vi:~y-li z~k?nné př'edpi,sy jina1k , m 'ohli si'ce zaměstnavatelé před 
uCllnnostI vlad. naT. c. 89/35 Sb. z. a n. (před 30. dubnem 1935) pla,tně sj.ed
nati se zaměstnanci jednO'tlivé (individuální) ,služební smlouvy 'Odchylné 
od us~anovení hromadné (Ikolektivní) smlo.tl'VY, i :když v :nÍ' bylo ujednáno 
vyloucenÍ nebo omezení uzavírání jednotlivých smluv nelze však za 
úČ~l1'nosti řvečeného vládního nařízení pla.tně snížiti mzd~ (pLat) v nepro
spech za;mestnancův,a to ani tehdy, byla-li zaměstnancova O'dměna sta
novena Jen jednotliv,ou (individuální) sm1oUVOtl. (Rozh. ze dne 4. II. 1938 
Ry II 1091 /37.) ' . . 1 

Dovolená zaměstnancú (z 
(akopdní) mzdy nečiní nem 
,k,ovémto případě jest p , 
městnanec 'stále a správně 
ne'bo služební smlouvou, 
kterou bezdůvodně zaned 
roce. (R'o.zih. ze dne 11 . II. 

'Postupu stanoveného. 
jde-li a s'oukromoprávní 
Předpisů zák. Č . 217 /192'5 
i'-ízení a kárného nálezu 
stvu železni'c. Ve sporném 
provinění bylo promllčeno 
řízení či nikoli . (Rozh. ze 4 

Nepodal-li železni,ční 

i~'editelství čs. státních dra 
zapo'čtena válečná pololetí 
válečný·ch pololetí! podl,e z 
měřeného odpoÓtvného. ( 
Výměrem olkresll1ího 

jímž byl obecnímu úřed 
sice opravným prostřed 
phznán odkládací účinek , 
další užívání naturál'ní:ho 

Obsluha }{>otlů ústřed 
dle § 6, odst. 2, zák. , za 
mzdu v mí'stě obvyklou. 
v:cdáti po výpovědi d 
vědní lhůty. (Rozll. ze dn 

Vlastník domu může s d 
za domovnilC!l\:é práce i za 
níkovi zapraven buď vlas 
prostřednictvím vlastníka d 
zdúraz.něno, že v p.aušální 
ujednán paušál zla všechny 
movnÍlka .k vlastníku domu 
větší poplabky. (Rozh. z 9. 

Korektor a ,korektor
(§ 1, odst. 1, pí'sm. g) zák. 
moc nad jinými zaměstnan 
služeb n ení nutné, alby šlo 
l;:terém jeho oddělení ve do 

§§ 114 živll1. ř. nebrání 
lektivních) smlouvách. 
ustanovením ~ 3 zák. o ži 
čího soudu zřízeného v h 
viduální) smlouva, ll1e>obsah 
hodčÍ soud. Uje dnání výše 
stačí k vyloučení ujednání 
soudu. (Ro.zh. z 6. X. 1938, 

Promlčení 



'i závazek "(přm~)az), že podá 
jního poji,štění podle zák. 
obč . zák. za škodu' vzniklou 
I. 1938, Rv I 2762/3-6.) 
srkémuJ p'ojištění byly přede
něstnané,st,a,čí, ·že je z pl.a-
povinnému jako provozo'

ní výměr n emo'cens!ké po
k vy,řízen í odporU! třeba za
,dporujíd, .že má možnost 
1, že podal již stí'žno-st, nebo 
;9/3'8.) 
10s podáfs1kého společenstva 
tavenstv,a ustanoven jednak 
tím, že se smlouva prodlu
Y'l1.utím dotčené d oby vypo
vání nabídek n a poskytnutí 
:1í: n ástupce a jím zmo·cněné 
·il.la. stanovena vedle ur,čitého 

veškerého obTatU', příčí se 
ásadě rovnoprávnosti členů 
/36.) 
atelem la, nemocenskou po-
1avatel a jeho zaměstnanci 
;i zaměstnavateli nárok n~ 
zpla'tné n aturální opatření 
že zaměstnanci v době ne
)stávati nemocenské nýbrž 
lé se nevztahuje ust~novení 
lve-ní nár.oků ·a zaměstnanec 
latně vcdáti. (Rozh. z 8. IV. 

1a jnéh o) , jeho'ž pensijní ná
}. pragmatikální zřízence ve 
n ebyla-li součástí služného 

1 pO' dŮ'bUl činné služby, ani 
'bytu) , zan ikl-li nárok na 
z 8. IV, 193r8. Rv I 2340/37.) 
ě'ru o p ensijní pojistné po
;b. z. ,a n .) není časově' ome
íiho rpoměTu nebo po pO'jist
;·m jsou: s,oudy v otázce po
~ , Rv I 52,3/3'8.)-
li sÍ'Ce zaměstnavatelé před 
. dubnem 1935) pl.a'tně sjed
·slU!žební smlouvy o dch ylné 

i 'když v nÍ' bylo ujednáno 
ých smluv, nelze však za 
nížiti m zdu (plat) v nepro
,amě·stnancova odměna sta
Ll. (Rozh. ze ,dne 4. II. 1938, 
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Dovolená zaměstnanců (zák. č. 67 /1925 Sb. z. a n.). Ujednání úkolové 
(akordní) mzdy .netČÍní nemožným stano,vení určité prac.ovní doby. I v ta
Jmvémto případě jest podmí:nk·ou pr.o udělení placené dovolené, že za
městnanec 'stále a správně za'chovával pr.acovní dobu ,stanŮ'venou pracovní 
ne'bo služební smlouvou, ,a lze zaměstnamci odečísti od dovolené dobu, 
kterou bezdůvodně zanedbal před nastoupením dovolené v jednŮ'tlivém 
roce. (R'Ů'zíh. ze dne 11. II. 19'38, Rv I 2126/37.) 

,p.ostupu stanoveného zálkonem Č. 217/1925 Sb. z . . a' n. lze užíti jen tehdy, 
jde'-li o s'O-ukromoprávní nároky podle § 210 zák č. 103/1926 Sb. z. a . n. 
Předpisů zák. Č. 217/1926 Sb. z. a n . nebe Ulžíti, jde-li O' přezrrmm ká~'ného 
řízení a kárného nálezu d'i:sciplinárnílhosho'ru II. instance při minister
stvu železnic. Ve sporném ří'Zení nelze řešiti .otázku, 'Zda trestní (kárné) 
pr·ovinění bylo promllčeno .a zda podle toho bylo mO'žno zahájiti kárné 
řízení či nikoli. (Rozh. ze 4. III. 1938, Rv I 2997 /36.) 

Nepodal-li železni,ční zaměstnanec opravný prostředek pr.oti, výměru 
i~'editelství čs. státních dr.ah o odpočivných pOlžitdch, do ni'chž mu nebyla 
zapo'čtena válečná pololetí., nemůže se pOŤladem práva domáha'ti započtení 
válečných po loletít podl,e zákona Č. 457/1919 Sb. z. a· n . .a z:vý'šení jemu vy
měřenélhood'poči1vného. (Rozh. z 11. III. 1938, R II 618/37.) 
Výměrem olkreslDítho úřladu, zrušUljídm usnesení obecního zastupitelstva, 

jímž byl obecnímu úř'edníku přiznán nárOk na naturální byt, napadeným 
sice opravným prostředkem doučeného úředníka, kterému všaa-= nebyl 
phznán odkládací účinek, pOZbývá obecní úředník právního nároku na 
další užívání naturáťní!ho bytu. (Rozh. z 30. IX. 1938, Rv I 362/37.) 

Obsluha kotlů ústředního topení patří mezi ú!kony: ne domŮ'vnické po
dle § 6, odst. 2, zák., za něž přÍtsluší domovnílku nezadatelný nárok na 
m ndu v mí'stě obvyldou. Tohoto nároku se však může domovník. platně 
v zdáti po výpovědi domo'vnic,kého poměru, třebaže před uplynutím výpo
vědní lhůty. (Ro.zh. ze dne 17. II. 1938, Rv II 350/37.) 

Vlastník domů můž'e ·s domovní;kem umluviti písemně' p.aušální odměnu 
za domovnÍIC!ké práce i za nároik1 na kHčné, ja:lwž i že paušál bude dom'ov
níkovi zapr.aven 'buď vlastníkem domu, n ebo nájemnÍlkem přímo, nebo 
prostřednictvím vlastníika domu. V pí'semnésml,ouvě' nemusí býti zvláště 
zdúrazněno., že v p.a'U'šální o·dměně je zahrnut i nárOk na klíč.né. Byl-li 
uj ednán paušál zla všechny domovnické úkony, nezáleží pro poměl' do
movnílka k vlastníku domu na tom, že vlastníik vybírá od nájemníků 
větší poplatky. (Rozh. z 9. VI. 193'8, Rv II 1092/37.) 

Korektor a ,lwrektor-revisor v tiskárně koná vyšší nekupecké služby 
(§ 1, Ů'dst. 1, pí'sm. g) zák. č. 154/19'34 Sb. z. a n.), i když nemá dÍ'sposiční 
moc nad' jinými zaměstnanci a byl podříz,en f,aktorovi. Pro pojem vyšší,ch 
služeb n ení nutné, alby šlo o zaměstnance, :který má v závodě nebo v ně
};;:terém jeho ·oddělení vedoucí posta,vení. (Rozh. z 27. X. 1938, Rv I 1/37.) 

§§ 114 žiVin. ř . nebrání ujednání rozhodčího soudu v hromadných (ko
lektivních) smlouvách. Možnost úmluvy o roz'sudím nebyla vyloučena ani 
usbanovení:m ~ 3 zák. o .živn. soudechč. 218 /1896 r'. z. Příslu,šnost rozhod
čího soudu zřízeného v hromadné smlouvě nevyhl'čuje jednotlivá (indi
v iduální) smlouva, neobsahuje-li zvláštní 'usta:novení vylučující onen roz
hodčí soud. Uje dnání výše mzd.y j'edIlOtlivou (individuální) smlouvou ne
s tačí k vyloučení ujednání hromadné smlouvy o pHslušnosti rozhodčího 
soudu. (Ro,zh. z 6. X. 1938, Rv I 1920/37.) 

III. Obcho,dní a směnečné právo. 
Promlčení smě n e ·č n Ý ch nároků se proml'čuje pod á ním žaloby i 
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řádné pokračování ve směnečném sporu není podmínkou pr'eruš'ení pro
mlčenÍ. (Rozh. z 26. IX. 1938, Rv II 706/3R) 
Směnečný závazek nezaniká s:mrtí směnečného, dlužn~ka, nýbrž přechází 

dědklkou posloupností 'na jeho dědice. Směnečný pl'a-tební' příkaz může 
býti vydán proti bezvýmineČ'ně přihlášeným d'ědicůmsmě'l1e'čného dluž
níika, jemuž byla .odevzdána pozústalost, prokázal-li směnečný věřitel 
úř,e:tní:n ;potvrz:n~m pozůs'talostního soudu, že j'S'ou právními nástupci 
E'menecneho dluZJIuka. 

Spojil- li žalobce v takovém případě s návrhem na vydání směnečného 
platebního přík,azu další žalobnížá-dost, alby žalov,aným bylo rozsudkem 
uloženo zaplacení směnečné sumy, nebude- li uvedenému návrhu vyho
věno, jest to pokládati za návrh podle § 554 c. ř. s ." který 'se stane zQY
tečným, bylo-li návrhu na vydání platebního příkazu vyhověno. (Rozh. 
z 28. 1. 193-8, R I 1545/37.) 
Diferenční ohchody. Smluv oe, který, hledě na' neurčitost mo'žné výhry 

nebo prohry, sIo'žil vyšší zálohu, jež se podle úmyslu smluvců může celá 
státi vý!hr,ou nebo prohTou, nemůže před zlikvid'ovánímobchodu (hry 
nebo sázJky) žádati její vydání. Po Hkvidaci obchodu smí si výher,ce po
držeti jen to, ,co 'skutečně vyhrál, a nesmí zd'I'žova:ti to, co nadto má 
v TUlkou. (Hozh. z 24. IX. 1938, Rv I 1094/37.) 

ZrUlšení komanditní společnosti a; její vstup dO' likv~da'ce nemají vlivu 
na spor, je-li i'ečená společnost zastoupena ad'v,oká'tem, jemuž již před 
tím dala plnou moc. Na hmotněprávní platnost :a, účinnost rUJlmjemské 
smlouvy, !kterou uzavřel J."uko.jm'Í 'se zmocněncem likvidační komandiltní 
společnosti, nepúsohí to', že k jejímU! ozna:čení byl,o užito jen firemní 
zkratky bez dodatku "v likvidaci"" nebylo.-li mezi smluv'Ci pochyhnosti, 
komu pohledávka' sKutečně patří. (Rozh. z 2'6. IX. 1938, Rv II 9'20/37.) 

Není-li ve starnovách výdělkových ,a hospodářský'ch společenstev (zák. 
Č . 7011'873ř. z.), j-eji'chž čililllO'st záleží také v pronajímáníl bytů ve vl.ast
ních domech ,svým ,členům, zalkázáno', j'sou platné pronájmy obchodnkh 
a ži.vno'stens'kých místností O'sobě, která neníčlenk,ou, pokudl nebylo 
o nich př'ed 31. květnem 1935 pra:voplatně rozhodnuto, že jsou neplatné. 
(Rozh. z 16. XI. 1938, Rv I 3375/37.) 

Ustanovují-li stanovy hospodářskéhO' a v:)TděLkové!ho 'společ!enstva (zák. 
Č. 70/1873 ř. z.), že má pro ,své pohledávky proti členovi přední zástavní 
právo nebo vůbec přední nárok na' člens'kých závodní/ch podílech, týká 
se ono ustanovení vypo'řádackh podílů pří<slUJŠejídch členu. Výpovědí 
člensJcých podílů a vystoupení člena ze srpol,ečenstva za konkursu pro
hlášeného na j-m'ění ,člena se 'stal dosavadní členúv podmíněný a nedo'
spělý nárok na vypořádání r..,epodmí:něným ,a dospělým (§ 21, odst. 2 
konk. ř.) .a spO'leč'enstvo jest oprávněno uplatňovati své pfedni zá'stavní 
právo ve prospěch své pohledávky a' namíltati ji k započtení se vzájem
nou pohledávkou člena na vyplácení vypO'řádacích podílů. (Ro'zh. z 16. 
XI. 1938, Rv I 720/38.) 
Společenstva výrobní a ' hospodář'slká (zálk. č. 70/ 1873ř. z.). Ti, kteří byli 

zvoleni na valné hromadě společ<enstva členy předlS'tavenstv,a a dozorčí 
rady a zapsáni do rejstřÍlku společenstev, jsou podle § 6 zák. ,č . 100/1931 
Sb. z . .a: n. úča,s'tnílky řízení, týk,ajídtho 'se zruš·ení valné hromady ,a vý
mazu jejich fUJnkcí z rejstř~ku, a jsou oprávněni podávati v té pří-čině 
vlastním jménem opravné pro's.tř,edky. (Rozh. ze ,dne 10. únoTa 1938, R I 
1501/37.) 
Členy společenstva ve smyslu zák. č. 70/1873 ř. z. mohou býti osoby, 

p,ť přir,ozené (fysické) / lať právnioké l jen tehdy provQzují- li t'(;rté~ ogv~tY1 

h ospod/ář s\k.é činnO'stí, které 
z 23. IX. 19318, R II 353/38.) 
Předpis stan,ov výdělk 

Č . 70/1873 i'. z.), že se člen 
,a hlasování zmocněncem, 
zák. Pokud ,člen společenst 
nění, aby v nesporném říz 
spoleóenstv:a j,ako zma:tečné. 
VýděLková a hospodářská 

nic!ká činnost za účelem dos 
pi;edmětem výdělk,ového :a 
společenstv:a, která překro 
čenstva, pří/čí se 
zák.). Vládním nařízením č. 
šíření činnosti společenstva 'c 
stvo provozov,ati svou činnost 
býti předmětem činnosti spo 

ZálO'žny zří'z,ené z kon 
z. z., že uvedené zálnžny 
pouze na směnky vlastní, 
z. z. , podle něhož mohou tak 
s.kytovati na ně zápůjčky n 
plněná směnka, odevzdaná z 
déle 6 mě,sícú, byl,a sice lhů , 
čena, ale nezachování toho, 
dne 22. ledna 1938, Rv II 

K výkladu §§ 6, odst. 
č. 111/1927 Sb. z. ,a n. Kup 
v náhradním zlboží, rr..usí O' 

odst. 2 až 4, zák. č. 75/1935 
žena v kata.J.ogu, jejž sil m 
ponu vyžádati. Účel uveřejn 
účinek v kruzí'ch soutěži 

Náležitosti písemnosti 
vyhověno i tehdy, když p 
telu sice nereprodukuje 
že se v té příčině dovolává 
mín!ky 'stanoveny, ja\ko na 
prnvádějkí kartelovoU! úmluv 

IV. 
Ve věcech obyčejné spr 

vlastníků, které se musí m 
ti ti 'Usnesení většiny v 
obyčejné správy náleží i 
její čá,s,ti některými ze spol 
Oprávnění 'odvoladho so 

omezeno na ustanovení § 
aby v odvoLadm řízení 
jak je uč~nil navrhovatel s 

Lze vydati příkaz na 
c. ř. s., jestli~e bylo v nájemní 
veno, že nájemce je povinen 



.í podmínkou přeruš'ení pro-

. ého' dl uŽ!n~ka, nýbrž přechází 
1ečný pl1a-tehní' příkaz mŮ'že 
dědicůmsměne'čného dluž

rokázal- li směnečný věřitel 
že j'SoU! právními. nástupci 

rhem na vydání směnečného 
. žalov.aným bylo rozsudkem 
li uvedenému návrhu vyho-

c. ř. s., který 'se stane zqy-
10 pří!kazu vyhO'věno. (Rozh. 

na' neurčitost mO'ž1né výhry 
~ úmyslu smluvců může celá 
:likvidováním .obchodu (hry 
obchodu smí :si výherce po-

zdržova-ti to, co nadto má 

p do likvida'ce nemají vlivu 
advoká,tem, j·emuž již před 

nost ca. účinnost rUJkoojemské 
noem likvidační komandiltni 
~ní bylo užito jen firemní 
i. mezi smluV'ci podhybnosti, 

IX. 1938, Rv II 920/37.) 
ldářskýeh společenstev (zák. 
pronajímán í, bytů ve vl,a·st

)la'tné pronájmy obchodnkh 
ení 'členk,ou, poikudl nebylo 
)zhodnuto, že jsou neplatné. 

lělkové!ho 'společ1eIlstv.a (zák. 
roti členO'vi přední zástavní 
:h závodní'ch podílech, týká 
;lUJŠejídch členu. Výpovědí 
lečenstva za konkursu pro-
členúv podmíněný a nedo·
,a dospělým (§ 21, odst. 2 
tňo'vati .své přední, zá'stavní 
;i ji k zlapočtení se vzájem
íd'acích padílů . (Ro'zh. z 16. 

. 70'i1873 ·ř. z.) . Ti, kteří byli 
y předJs,ta v'enstv.a .a dozorčí 
u padle § 6 zák. ·č. 100/1931 
1.šení valné hromady .a vý
měrní. padávati v té příóně 
ze dne 10. únO'ra 1938, R I 

:73 ř. z. mohou býti osaby, 
rl pravozují- li t'oté~ o'g'v~ty~ 
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bospod'ářsiké činností, které je předmě,tem společenstv,a: 'samého. (RO'zh . 
z 23. IX. 193,8, R II 353/38.) 

'Předpi,s stanav výdělkavého' .a hospadářského spoleičenstv.a (zák. 
Č. 70/1873 i-. z.) , že se člen společenstva nemůže účastniti valné hramady 
.a hlasavání zmocněncem, odporuje velídm pfedpisům §§ 31 a 32 uved. 
zák. Pokud ,člen společenstva nepozbyl mlčením pa deLší dobu opráv
nění, aby v nesparném řÍ'zení navrhl zrušeni usnesení valné hromady 
spole'Č-enstv:a j,aka zmatečné. (Raz:h. z 5. X . 1938, R I 1208/38.) 

VýděJ.:ková .a haspadářská 'společenstva (zák. Č . 70/1873 ř. z .). Obchod
nická činnost za účelem dosažení zilsiku a jehO' rozdělení mezi členy není 
pi:;edmětem výdělkového :a hospodář·ské'hospo,lečenstv:a. Právní j'ednání 
společens.tva., která překročují zákanem vytčený účel .a předmět spole
čenstva pří'čí se zákonnému zákazu a jsau nÍ'Cotná (§ 8'7'9, odst. 1, ob'č. 
zák.) . Vládním nahzením č. 116/1936 Sb. z . . a n. bylo dovoleno ji,sté ra'z
šíření činnosti spalečenstva 'co do okrUlhu osob, s nimiž muže společen
stvo provazov,ati svou činnost., nebylo v:šak nic změněno na tom, co může 
býti předmětem činnosti společenstva . (Rozlh. z 6. X. 1938, Rv I 2895/37.) 

Záložny zřízo€lné z kontdblJ'čens1ký·ch fondů. § 10 zákona Č . 31/1873 mor. 
z. z., že uvedené záložny mohou postkytO'v.ati osabní ,směnečné zápůj .čky 
pouze na směnky vlastní, byl změněn předpisem § 6 zák. 'č . 57/1888 mOl" 
z. z., podle něhož mahou takové záložny vy'stavov.a:ti i cizí směnky .a. pa
skytovati na ně zápůj.Č,ky na dabUJ nejdéle šest měsÍ.Ců. Tím, že nevy
plněná směnka, adevzdaná záložně, nebyla hned: vysta,vena na dobu nej
déle 6 měskú, 'hyl,a sice lhůta padle § 6 zák.č . 57/18808 mo,r . z. z. překra
čena, al'e nezaohování taho' předpisu nečiní -směnlku nieotnou. (Razh. ze 
dne 22. ledna 1938, Rv II 965/37.) 

K výkladu §§ 6, adst. 2 .až 4, 16, odst. 2, zák. Č. 75/ 1935 .a § 18 zák. 
č. 111/1927 Sb. z. ·a n. Kupany, na nichž se ohla'šuje nebo nabízí přídavek 
v náhradním zboží, musi absahovati všechna sdělení předepsaná v § 6, 
odst. 2 až 4, zák č . 75/193'5 Sb. z. a: n. Nestačí, jsou-li tato sdělení obsa
žena v kata.logu, jejž sil může každý zákazník padle upazornění na ku
ponu vyžádati. Účel uveřejně'níl rozsudku (poučení zálkazní:ků, preventivní 
účinek v kruzkih soutěžitelských) , (Radl. z 23. IX. 1938, Rv I 25'83/38.) 

Nál'ežÍtasti pis'emnosti kartelové úmluvy (§ 2, adst. 1, U'ved. zák.) jest 
vyho'věno i tehdy, když pisemný projev vůle smluv,cú O' přístupu ke kar
telu sice Inereprodulkuje podmínky rečené úmluvy, avšak ,sta.noví je tak, 
že se v té příč.ině dovolává obsahu jiných li'S'tin, v nichž jsau ony pad
mín!ky 'stanoveny, j'a\ko na příklad 'stanO'v a jednacího řádu organisace 
provádějicí kartelo'voU! úmluvu. (Rozh. z 21. IX. 19318, Rv I 715/38.) 

IV. Civilní řízení sporné. 
Ve vě'cech abyčejné spTávy spalečnéha jmění razhoduj,e vět.šina spolu

vlastníků, které se musí menšina padrobiti, .ani'ž může v té příčině zvrá
'titi 'Usnesení většiny v nespaTném: řízení nebo pořadem práv.a. K úkanúm 
obyčejné ,správy náleží i zvý'šení náhrady za užívání, společné věd! nebo 
její čá,s.ti některými ze .spaluvlastnílktl. (Rozh. ze 17. XI. 19·38, Rv I 1310/37.) 
Oprávnění ,adva1.adho s'oudu samostatné oceniti předmět sporu jest 

omezeno na ustanovení § 500, odst. 3 c .. ř . ·s . Od'vala'CÍ ,saud není' oprávněn, 
aby v odvala'CÍm řízení změnil ,ocenění mezití.mnÍlho UJrčoVladho návrhu, 
jak je učilnil navrhovatel sám. (Rozh. z 15. IX. 1938, R II 333/38.) 

Lze vydati příkaz na odevzdání naj.atého předmětU! padle § 567, ·odst. 1, 
c. i'. s., jestliž·e bylo v nájemní sm}ouvě -sjednané na neurčitou dobu umlu
veno, že náj'emce je povinen vykliditi naj:atý předmět do 14. dne kv.ar-
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tálního měsíce, nezaplatí-li do 6. dne téhož mě'sice nájemné. (Rozh. z 20. 
IX. 1938, Rv I 925/38.) 

Prohlásí- li odvolací soud dovolání za přípustné, musí v rozsudku zře
telně uvésti, že talk činí pro zásadní, význam rozhodnutí (§ 502, odst. 3, 
c. ř. s. ve znění čl. I,č. 2' záJk. čÍ's. 251 / 1934 a · čl. I zák. Č. 314/ 1936 Sb. z. 
a n.). Nestačí pouhá doložka v rozsudk,ovém výroku, že se dovolání pro
hl.a'šuje za přípustné. (Rozh. z 6. dubna 1938, Rv II 956/36.) 

Jde o ,otázku útrat (§ 528 c. ř. s.), odmítl-li s'oud druhé stolice rekurs 
proti rO'zhodnutí soudu prvé stoE-ce, jímž bylo prominuto svědkovi na
hraditi ná!klady roku zmařeného pro' jehO' nedostavení (§ 333 c. I'. s.). 
Strany rozE:p'ř'e nejsou oprávněny k rekursu proti rozhodnutí soudu 
o promim.JItí pořádkového trestu ulo'ženého v takovémto případě. (Rozh. 
z 11. III. 193-8, R I 126/38.) 

Rozsud'kový výrok, jímž bylo rozhodnuto vě'cně o mezitímním návrhu 
určovac.ím podle §§ 236 nebo 259, odst. 2, c. ř. ·s ., jest po'suzovati podle 
procesníih.ostavu, jaký tu byl v době vydání rozsudku soudem prvé sto
lice (§ 406 c. ř. s.). Str,any rO'zepÍ"e se mohou proti takovémU! rozhodnutí 
brániti opravnými prostí'edky podle obecných předpisů, nehledk na to, 
že :bylo o ž:alobním nároku na plnění již pravoplatně rozhodnuto, a vyšší 
soudy musí o l.l:rČovaCÍlm výroku rozhodnouti! věcně, i když nebyly v prvé 
stolici :tvrzeny podmínky vytčené v § 228 c. ř. s. (Rozh. z 17. 2. 1938, Rv I 
2907 /36.) 

Jde ,o rozhodnuti v otáz·ce ,pÍ"Í1slušnosti (§ 528 c. ř. s. ve znění čl. I Č. 5 
zák. Č. 251 /1934, prodloužené:hočl. I zák. Č. 314/ 1936 Sb. z. a 'll.), proti 
němuž není dalšího Otpra·vného pTo·středku, uložil-li soud druhé stali-ce 
prvému souiu, jenž ·odmítl námibku zapo'čtení' vzájemné pohledávky ža
lovaného pro nepří'slušnost k rozhodnutí o ní, aby o vznes'ené námitce 
započtení jednal a o ní rozhodl, ježto jest k tomu pří1slušný. (Rozh. ze 
dne 10. února 1938, R I 39/38.) 

Tr'ehaže bylo ·str.aně doručeno zároveň .ně:kolik samostatných usnesení 
v jedné obálce, není tím dotóena délka lhůty k podání rekursu do jed
notlivýc'h usnesení. Obmeškalý předra'žitel není ,oprávněn Je rekursu do 
rozvrhového usnesení, který,m nebyl s'chO'dEik určen, nýbrž toliko převzat 
z pravoplatného usnesení o určení schodku. (Ro,zh. z 9. II. 1938, R II 
625/37.) 

Za věci řízení vyrovnaCÍ'.ho jest pokládati' i věci zemědělského řízení 
vyrovnacího a platí i o nich, že jsou věcmi feriá~ní'mi. (Ro:zh. z 10. III. 
1938, R II 633/37.) 

Správnost důvodů, o ně:ž se rozhodnutí správního úř:adu opíTá, nepod
léhá přezkumu soudu, ný'brž roz'hodujídm jest výrOk rozhodnutí správ
ního úř"adu. Má-li rozhodnutí správního úřadu býti- po'd1kladem soudního 
r~ozhod'nutí, musí výrOk správnÍJho úřadu býti j.asný .a nesmí zavdati pÍ"Í
činu ,k pO'chybnostem 0' jeho výkladu. P ,odle výroku správního úřadu, 
jímž nebyl zřetelně zrušen exEikuční titul podle § 1 Č . 13 ex. ř . , nelze 
zrušiti exe:I<:uci. podle § 39 Č. 1 ex. ř. (Rozh. ze dne 9. II. 1938, R I 1471/ 37.) 
Doručení žaloby (§ 106 c. ř. s.), ří'zené na fir-mu (akdov0'u společnost), 

jejímu úředníku, se nestalo řádně, nebyla-li poštovní plná moc, podle níž 
byl úředník zmocněn i k přijím·ání zásHe!k civilnkh s'oudů, Ikt'eré jest 
podle zákonných předpisů doručovati do vlastnkh rukou adresátových, 
podepsána všemi osobami oprávněnými: k znam,enáníl ž.alované firmy. Ne
záleží 'na tom, že poš,tovní: úř,ad' přijal vadnou plnou moc. Nenabyly-li 
v t2lkovémto pHpadě osoby oprávněné zastupovati firmu vědo'mosti o' ža-

l,obě, je řízení pro,vedené o 
(Rozil. ze dne 8. února 1938, 
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podle vlád . . nař. Č. 164/1933 
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pach týř v době podání ná 
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Zájmové (odborové) sp 
kter'í by neopTávněn:)Tm 
svých právech dotčeni, a 
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vého soudu, jímž nebylo 
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ní,ka, jehož jméno 'bylo obsa 
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lobě, je hzení provedené o ž.alobě zmatečné (§§ 477 č. 4, 503 Č. 1 c. ř. 5.). 
(Rozh. ze dne 8. února 1938, Rv I 1071/37 .) 

V, Ne'sporné řízení, 
pr'edpisu § 277 c. ř. s. jest 'COl do důlkazú Ulžíti podle § 34 Izák. Č. 100/1931 

Sb. z. a n . obdo'bně i v nesporném řízení. Usnesení, jímž pozústalostní 
so ud nařídil odhad pozůsba.Jostních nemoviltostí dvěma 'Znalci, jest prů
vodním usnesením. (Rozh. z 9. III. 1938, R I 1373/37.) 

O tom, zda jde o věcnou záv,a'du, k ní'ž musíl knihovni soudce přihlížeti, 
ať je zapsána na listu B, nebo na listu C, rozhoduje jen obsah zápisu; 
v pochybnosti nelze řešiti v knihovním řízení, zda' se k;nihovní zápis 
omezení knihovního práva stal právem, čil nikoli, :3 ja:ký jest j'eho' právní 
do'sah ,3 výz;nam. Finanční prokmatura jest podle § 2' č. 6 vlád. nař. 
Č. 82/1936 Sb. z. a n . oprávněna Jc rEGcursu, může-li jíti o zás·ah do kmeno
vého cíllkevního jmění. (Rozh. z 5. XI. 1938, R I 1241/38.) 

Ustanovení opa,trovníka pO'zús.talosti podle § 811 ob'č. zák. náleží zás'adně 
pozůstalostnímu soudu, a to i tehdy, když pozústalo'st nebyl.a pro nedo
statek jmění proj ednána (§ 72 n esp. pat.). Jen j"SoOll-li tu podmínky § 8 
c. 1-. s., jest k ustanovení opatrovníka oprávněn procesní soud. (Rozh. ze 
23. XI. 1938, R II 485/38.). 

Pouhé nedoručení 5'O'UJdnkh usnesení účastníku nesporného řízení ne
odúvodňuje ani zmatečnost (§ 41 nesp. ř.), ,ani v,adnost ří'zení, zejména ne
mŮtŽ: e-li se účastník pdklá.cJ:a,ti nedoručeným rozhodnutím 'soudu za zkrá'
cena. Právní povaha zapečetění (závěory) pozústalosti (§ 45 nes!p. pat.). Za 
z~pečetění 'pozůstalosti, záležející z viklladn~c'h nebo spořitelnk'h knÍ'Žek, 
jest po'kládatiJ i jeji'ch vinkula'Ci, proj'evujíd se tím, 'že 'Se ono pO'zůstalo'St
ní jmění dává soudním zálka'zem pod zvláštní dohled soudu. Nutnou pcd
mínkou takové vinkulace j·est vš,ale, že 'byly ony cenné papíry v době 
Ztl stavitelovy smrti v jeho' držbě. (Rozh. z 1. XII. 1938, R I 1101/38.) 

Má-li úpr,ava práv ;30 povi'nností (užívání) jednotlivý,ch spoluvlastnLků 
nemovitosti z,aps~né v pozemkové knize, odli'šují'd se od zákonné úpravy, 
púsobiti pr,oti poctivým třetím' osobám, jež jednají v důvě'ře v pozem
kovou .1m:'hu, musí býti vložena do pozemkové knihy, v níž joest zapsána 
pl'íslušná nemovitost; nestačí, že listina o oné úpr.avě byla založena ve 
sbíTce listin při zápisu týkajícím se ji n é ne m o' v i t'Ů' sti. Jestliže se 
"ětšima nový,ch spoluvlastnírlců nedohodla na takovém užívání, jak bylo 
obsaženo v úmluvě sjedna'né s předcházejíómi spoluvl:a'stnÍlky nemovito'sti, 
nevá'že ona úmluva menšinu nový,ch spoluvlastní'ků, třebas se většina 
spoluvlastníkú ve skutečnosti (fa'kticky) řídilal o,nou II mluvou. (Rozih. z ll. 
XI. 1938, Rv II 231 /38.) 

Obnova Hzení (§ 49 zák. IČ . 100/1931 Sb. z. a n.) o úpravě p:achtovného 
podle vlád. nař. Č. 164/193'3 Sb. z. a n., nabyl-Ji pachtovatel teprve pc 
pravoplatné úpravě vědomosti O' tom, že výměra zemědělsiké púdy, na níž 
pachtýř v době podání návrhu hospodařil, .přes8.!hovala 2,50 ha (§ -7 uved. 
vlád. nař.). (RO'zh. z 26. IV. 1938, R I 494/38.) 

Zájmové (odborové) společenstvo, j,ež sdružuje podnikatele (stavitele), 
kteř' í by neoprávněn)rm uží'váním zapsaného znění firmy mohli býti ve 
svých právech dotčeni, a které navrhlo, .aby bylo zaikro'čeno podle čl. 26 
obch. zák., jest účastníkem řízení (§ 6 zák. ,č. 100/1931 Sb. z . .a n.) a v té 
vJ.astnosti i oprávněno k rekurs'UJ (§ 37 uved. zák.) do usnesení rejstříiko
vého soudu, jílm.ž nebylo jeho návrhu v}"hověno. Byl-li věcný dodatek 
firemní "ať'chHekt a stavitel" pravdivý jen u osoby vystouplého' společ
ní,ka, jehož jméno 'bylo obsaženo ve staré firmě,a bylo-li pak jeho jméno 
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vypuštěno ze ~nění fÍrmy, není .onen dodatek již 'dovoien, jestÍi-Že Zlbylí 
společní'ci jiJž nemají opráV'nění odpovíd:ajíd firemnímu dodatku. (Ro·zlh. 
z 23. III. 1938, R II 15/ 38.) . , 

NezbytnoU! ·cestu (záik. Č. 140/18>96' ř. z.) nelze povoHti ~ro P?uhé pohvodl~ 
majitele nemovitostí, nýbrž T.ozhodUlje vždy hospod'ářsk?- pot~eba <;lotcene 
nemovitosti. I zna,č.ná zajížďka i svahovitost dosavadm spO]OVaCl e~st~ 
může odůvodniti z,ří'zení nezbytné cesty, vyžaduje-li jí řádné hospodarem 
neb užívání nemovHosti. Zda'-li tomu tak, jest posouditi podle ·okoln.ostí 
jednotlivého případu. Pro nárOk na zřízení nouz'ové cesty je bezvýznamné, 
že nabyvatel nemovHosti z.nal dosavadní spojení nabyté nemovitosti se 
sítí veř'ejný'ch cest. (Roih. z 23. XI. 19'3'8, R II 424/38.) . 

Zákon o dělení děd'idví ph 'rolnic1kých usedlosltech střední velikosti. 
Č. 68i1908 'čs. z. z. Nejsou-li splněny podm~nlky stanovené v § 1 řeč. zák. 
pro zahájení říze-ní oním záJkonem upraveného, není dovoleno roz'šířiti 
jeho užití ha jiné případy. Náleží-li Tolnkký statek 'střední ve1illwstt man
želům j.ako spoluvlastníkům, z nichž pouze jeden je příslušníkem Tolnic
kého stavu (jako ~dyžse na př. rolnílkoženill s ženou výděl'ečně činnou, 
která i za: trvání manželství vykonává dále 'své povolání, ,aneho ~dyž se 
rolnice provdal:a .za muže, j'enž nenál,eží k selSkému stavu), není zákonné 
př'ekážky, aby nebyla pozůstalost po zemřelémspoluvlastnílku onoho stat
ku, třebaže sám nebyl rolníkem, projednáha za "Splnění ost,a,tní'ch podmí
nek podle zák. Č. 68/1908 čes,. z. z. , jestliže lze ,aspoň dědícího pozůstaléh~ 
manžela - spoluvlastnfka statku - po'čítati k sel,skému stavu. Nevadl 
ani, že pozůstalý manžel (nebo pozústalá manželka) provozuje zároveň 
hostinsikou živnost, nebyl-li rozsah této živnosti takový, .aby jej bylo 
možno po:kládati za převládající základ jeho hospodářské činnosti' a, za 
hlav.ní zdroj jeho příjmů, ,ani to, že byl rolnický statek prop.achtován, 
nelze-li z důvodů, z nichž došlo' ku propa,chtováni, usuz.ovati, že se vlast
ník nebospoluvlastnúkchtěl trvale vzdáti zeměděistvL (Rozh. z 23. XI. 
1938, H I 1.421/38.) 

V řízení .o .zbavení svéprávnosti (ř. o. zb. svépr. Č. 207/ 1916 ř. z.) lze 
v odporovém ·řízení ustanoviti prO. ,chudou stranU! zástupcem chudý'ch ad
svépr. nebyl změněn ustanovením § 12 zá:k. Č. 100/1931 Sb. z. a n. (Rozh. 
vokát-a nebo úřecfuika soudu nebo státní'ho zastupitelství. § 41 ř. o zJb. 
z 7. X. 1938, R I 1144/38.) 

Vlád. nař. Č. 160/ 1934 Sb. z. a n.o bytovém hospodářs, tví .obcí ,a' obec
ně pr,ospěšných stave!bních sdružení je kryto zmocňovacím zákonem 
Č . 109/1934 Sb. z. a n. . 
Určení osoby !k prnzatímnImu vedení věcí obecně prospěšný'cp. staveb

nkh a bytových družstev uvedený'ch v § 9, odst. 1, IUved. vlád. nař. i její 
změna ' jsoU! ponechány ministerstvu soc. péče ,a nevyžadUje se, aby uve
dený ,správní úř,ad oznamov,al rejstřH{O'vému soudu věcné důvody tako
véto změny. Rejstříkovému soud:u nephsluší zkoumati správnnst tako
vých opatření, zejména, Zlda změna osoby vládního komisaře jest věcně 
odúvodněna. (Roz'h. ze dne 21. II. 19'38, R I 163/38.) 

VI. Exe,kuční řízení. 

Na nemovi:tostí na níž vázne podle § 43 zákona o stavebním ruchu 
Č. 45/ 1930 Sb. ·Z. ~ n. zálkaz zcizení a zavazení ve prospěch česko-sloven
ského státu, nelze :bez svolení mini'sterstva sociální péče vésti ,ani exekuci 
vnucenou správou. Exekuce vnuoenou správou nemovitosti znamená ne
jen zatížení jejího užitku, ;ale i zav.azení samé podstaty nemovitosti. 
(Rozh. z 2. III. 1938, R I 1648/37.) 

VHv mimořádný,ch úlev p 
Č . 142/ 1934, 207 /1934, 258/34 
pojistnýah příspěvků v 
po kteroU! 'llvedenéústavy 
ních nařízení, vymáhati pojis 
ní!ho práv,a ;a nelze tuto dobu 
a :no včítati do dvouleté, po 
příspěvlky (§ 265 zák. Č. 76/ 
Sb. Z. a TI., § 173, zá!k. Č. 22,1 
Sb. z. a n.). (Rozh. 'Z 16. III. 

V návrhu na povolení ex 
úřadu ve smyslu ·čl. VI zák. 
potvTzení úřadu, jenž ex 
není podrobeno opravnému 
nes,tačí, že jest v exekučním 
výměru nemají) odkl,adného 

Vymáhají'cí věřitel jest na 
jídé'h podle § 120 ex. ř . n.árok 
správy bezdůvod'ně oboha cen 
neprávem v)"platil. Vnucený 
osobně oprávněn domáhati se 
však onu částku vnucené s 
obohaceném věřiteli jen 
dne 1. II. 1938, Rv I 1696/36. 

Nebyla-li pl.atební zápověď 
dlužníkovi doručena podle § 
oprávněného zástupoe), ne 
stvo zaslalo soudně řádně 
nevyplatí za'bavenou p 
rekurs přes to, že mu plate 
1938, Rv I 227/37.) 

Vede-li p.ělkoli!k vymáhaj 
vnucenou správou nemovi 
bytků z v'nuc.ené správy 'll 

dospějí za vnucené správy 
povolení'm (§§ 120, Č. 5, 124, 
avš,aJk pro splácení j i s ti n y 
v,olena vnucená správa (§ 125 
práv (§ 104 ex. f".). (Rozh. z 3 

Jestliže pojistník v řízení o 
ního soudu prohlásil, že jí 
,a soud určÍ!! lhůtu k osvědčen 
upotřebeno, jinak že ji TOZldělí 
Í'Ízení o tom, jakým způso' 
iízení, ,pro něž pl:atí předpisy 
Je rekursu § 36, odst. 1 uved. z 
odst. 2, uved. zák. (RozJh. z 2 

Nebylo-li dědici pozůstal 
oS nemovitostí, je pozůstalost 
ex. ř. nepř~pustnost] exekuce 
psanou zústaviteli. Pouhá spr 
nesp. pat., nezakládá ještě vol 
zllstalosti ve smyslu § 822 oIb 



jiŽ dovolen, jestli'Že ZJhy1í 
iremnímu doda,tku. (Ro,zb. 

povoltti pro pouhé pohodlí 
'spodářská potřeba dot.čené 
:l:osav.adní spojo,vací cesty 
uje-li jí řádné h'Ůspodaření 
t pos'Ůuditi podle okolností 
zové 'cesty je bezvýznámné, 
j'ení nabyté nemO'vitosti se 
I 424/38.) 
:dlosltech střední velikosti, 

staJnovené v § 1 řeč. zák. 
10, není dovolenO' rozšířiti 
3.tek střední veliilwstt mall1-
len je příslušníkem rolni,c
s ženou výdél'ečně činnou, 
'é povolání, ,aneho když se 
:eému stavu), není zákonné 
spoluvlastníku: onoho stat
l ,splnění ost.a;tní'ch podmí
~'spoú dědídho pozůstalého 
k sel,skému stavu. N ev,adí 
l.žel:k:a) provozuje zároveň 
sti takový, .aby jej bylo 
hospodářské činnosti' a za 
ický statek prop.a'chtován, 
áni, usuz'ovati, že se vlast
nědělstvL (Rozh. z 23. XI. 

vépr. č. 207/ 1916 ř. z.) lze 
lUl zástupcem chudých ad-
100/1931 Sb. z. a n. (Rozh. 
lstupitelstvL § 41 ř. O' zjb. 

hospodářství 'Obcí ,a' o.bec
:0 zmocňovacím zákonem 

)ecně prospěšný'ch staveb
t. 1, iUved. vlád. nař. i její 

3. nevyžadUje se, aby uve
oudu věcné důvody tako
zkoumati správnost tako
lního komisaře jest věcně 
3/38.) 

kona o stavebním ruchu 
ve prospěch česko'-.sloven
ilní péče vésti ,ani exekuci 
nemovitosti zna'mená ne

mé podstaty nemovitosti. 

Vlív mímořá:dný,ch úlev poskytnutý,ch zemědělcům vládními naří'zeními 
č. 142/ 1934, 207/1934, 258/34 a 250/1935 Sb. z. a n. na přednostní pořadí 
poji:stnýah příspěvků vyměřených nemo.'censkými pojiš'ťo.vnami. p ,o dobu, 
po kteroU! uvedené ústavy nemo.hly, hledk na předpisy dotčených vlád
ních nařízení, vymáhati po.jistné, staví se promlčení zákonného přednost
ního práv,a ;a nelze tuto dobu ani za účinnosti vlád. nař . č. 250/ 1935 Sb. z. 
a n. včítati do dvouJ.eté, po případě tříleté lhůty stanovené pro pojistné 
příspěvlky (§ 265 zák. č. 76/ 1927 ve znění přílohy k vyhlášce č. 227/1936 
Sb. z. ,a n., § 173, zák č. 22,1/1924 ve znění přHohy k vyhlášce č. 189/ 1934 
Sb. z . a n.). (Rozh. 'Z 16. III. 1938, R I 1639/37.) 

V návrhu na pov'Ůlení exekuce podle rozho.dnutí (výměru) správního 
úřadu ve smyslu -čl. VI zák. č. 130/ 1930 Sb; z. ,a n. musí býti předloženo 
potvrzení úřadu, jenž exekuční titul vydal, o t'Ům, že jeho ro'Zhodnutí 
není podrobeno opravnému prostředku, který vykonatelnost z,astavuje; 
nes,tačí, že jest v exekučním titulu jen uvedeno, že mOŽlné námitlky proti 
výměru nemají: .odkladného účinku. (RO'zh. ze dne 1. II. 1938, R I 1655/37.) 

Vymáhajíd věřitel jest na újmu vnuceného správ'ce ,a účastníků ma
jídé'h podle § 120 ex. ř. nárok na uspokojení z přebytků vytěžků vnucené 
spravy bezdůvo.dně obohaceno částku, kter,o.u mu z nich vnucený sptávce 
neprávem vyplatil. Vnucený správc.e jest i po svém zproštěni úřádu 
osobně o.právněn domáhati se v~ácení částky nepráve:rn vyplacené, dolJtud 
však onu částku vnucené správě sám nenahradil, mŮ'že se domáhati na 
oboha'ceném vě'řiteli jen složení částky u exekU!čníhosQudu. (RoZih: ze 
dne 1. II. 1938, Rv I 1696/36. 

Nebyla-li platební zápověď 'společenstvu (zák. Č. 70/ 1873 ř. z.) jako pod
dlužníko.vi doručena podle § 294, o.dst. 3, ex. ř. platně! (do vlJastních ruko.u 
o.právněnéhO' zástupce) , nebyla taková vada napravena tím, že spol~~en
stvo zaslal,o soudně řádně firemně zmamenané oznám'ení, že povinnemu 
nevyplatí z,abaveno.u po.hledávku, ledaže by podalo proti povolení exekuce 
Te;Išurs přes to., .že mu platební zápO'věď nebyla doručena. (Roth. z 6. IV. 
1938, Rv I 227/37.) . 

Vede-li nělkoliik vymáhajídch a zároveň hypotekární1ch věřitelů exekuci 
vnucenou správou nemovitosti, rozhoduj.e při rozvrhu výtěž:kový'chpře
bytků z vnucené správy nemovitosti pro. z ap r ,a v en í úro. k Ů, které 
dospějí za vnucené správy nebo jsou zadrženy z pOSledního r'Ůku pf'ed 
povolením (§§ 120, Č . 5, 124, Č. 3, ex. ř.), po.ř,adí' jejÍ!Ch zástavních práv, 
avš,a'k -pro 'splácení j i s ti n y pohJ.edávek, ik jejkhž vymoženÍ' byla po
v,olena vnucená správ,a (§ 12'5 ex. ř.), je rozbo.dují'cí pořadí jejich úkojných 
práv (§ 104 ex. ř.) . (Ro.zh. z 31. III. 19138, R II 57/38.) , 

Jestliže po'jistník v řízení o TOzVr'hU po'žární náhrady složené u exekuč
ního soudu prohlás:il, že jí upotřebí ik 'Zno.vuzřízení S:l1'Ůřelého 'Ůb~~tu 
,a soud urči!l lhůtu k osvědčení, že požární náihr,ady hude Ik tomuto ucelu 
up..otřebeno jinak že ji TOZiděH, bylo tím ro.zvrhové ří·zeníl přerušeno. Další 
Í'Ízení o to~, jakým z.půs'Ů'bem bude dotčený účel zajištěn, je ,~aI?osta~n~ 
Hzení, pro něž platí předpisy zák. Č. 100/1931 Sb. z. a 'll., tudlZ 1 o lhute 
Je rekursu § 36, odst. 1 uved. zák. a o přípustno.sti dovolacího rekursu § 46, 
odst. 2, uved. zák. (Ro.zlh. z 24. III. 1938, R I 197/3,8.) 

Nebylo.-li dědici pozůstalostním soudem po.necháno v,olné nakládání 
s nemo.vito.stí, je pozůstalosto.právněna domáhati se žal'Ůbou podle § v~7 
ex. ř. nepř1pustnostiJ exekuce vedené) věřitelem, dědi~ce na nemovitost Pľ1-
psano.u zůstaviteli. Pouhá správa pozůstaJ.osti, svěřená dědici po.dLe' § 145 
nesp. pat. nezakládá ještě volné nakládání dědice s jednotlivými kusy po
zústalosti' ve 'smyslu § 822 OIbč . zák. NerO'zho.duje, že se dědic" k terý j e 
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zal'oveň dlutnvkem žal,ovaného věfitele, sta.l před vynesením rozsudl{U 
souďem prvé stoli/ce vla-stnílkem 'qotčenvé n,emov~tost~. Pod~n~ vylučova~í 
ž.aloby není: ši\kánou (§ 12,9'5, odst. 2, obc. zak.) , trebaze dluzmk vystupuje 
jailw zástupce žalující pozůstalosti. (Ro~h. 'z 22. III.

o 
~938 , Rv .~ . 33.24/37.! , 

Pokud to neodporuje dražebním podmínkám, muze se v zvys~l1l podam 
při exekuční dr.ažbě státi o j .akou~oliv ·~á~tku. !de ? tI?.o '~luse-?-1 ~álv~ona , ne
připustil-li exekuční k,omisař dalsl: podam,v ne'r:re~!s'UJlICl. nepn.ene o 500' ~ 
předcházejí1cí podání. Bylo- li odepreno' ude:lem 'pnl:lep~ urotych rnvemo~ll
tostí, jest odephU, i příklep d:alškh nemovItostI, m~lo-l1 podle drazeb;:uch 
podmínek dojíti Je jejich vydraž~ní jen, ne?U!d~1;l-l1 uhTaz~ny,pohledavl~y 
vymáhajídch věhtelú již z výtežku prodeje dnve vY'drazenych nemOVI-
tostí. (Rozh. ze dne 22. III. 1938, R I 198/38.) v 

Povinný nemůže návrhem na vyloučení svrškú podle § 2?1 č. 6. ~x. r. 
dosíci vrácení věcí odňatých mu exekucí podle § 346 ex. r., za ucelem 
nabytí smluveného zástavr:.ího prváv~ (věhtelem vymáh~jí~í,:n); v}?řísluší 
mu však talkový návrh na vylO'U'oenr z exekuce, vede-ll tyz ventel na 
dotčené předměty eXEikuci k vymožení: peněžité po,?ledávky prodejem věcí 
odebr.aný'ch povinnému exe'kucí podle § 346 ex. r. (Rozh. z 10. III. 1938, 
R I 100/38.) 

Jestliže věřitel který vedl exekuci vnucenou dražbou nemovi to,sti pod:e 
rozsudku' vydaného v odpůrčím spo'ru, neuplatnil již v exekučním řízení 
neúčinnost ,služebnosti bytu vymměné pro dlUlžníikl8' a vlQžené do pozem
kové knmy, nemůže se pozděj i dO'máhati ,~.ni sám, ani jeho universá.lni 
nástupce neúčinnosti zřízení oné ~~uže'b~osh, kterou pOdJe p,ravopla~ny~!: 
dr,a'želbnkh podmínek jako vydrazItel prevzal bez zapoctem na ne]VY'SSl 
podání. (Rozh. ze dne '8. III. 1938, Rv I 3373/37.) 

Vydražitel 'nemovitosti, jemuž přÍ'sluší podle schválených dražebních 
podmínek užitky ,a důchody nemovitosti ode dne udělení příklepu, 
má proti nájemci, jehož nájemní právo v pozemkové knize vložené 
pi'evzal nárok na nájemné splatné za dobu po Ipřmdepu, třebaže bylO' 
v poze~'kové knize vyznačeno, že nájemné bylo na celou dobu nájemnI 
zaplaceno předem. Nájemce, jenž jest nucen po dru'hé platit nájemné, 
může požadovati z 'nejvyššího podání náhradu škody tím utrpěné v po
Í'.adí § 216, č. 4, ex. i'. (Rozh. z 17. II. 1938, R I 1132/37.) 

Exekuce podle §§ 249 a násl. ex. ř. předpokládá nepodmÍlněné vlast
nic.tvÍ! d:u:žnfka; podle uvedeného předpi·su nelze vésti exekuci n.a věc 
samou za:bavením podmíněného vlastnického práva dlužníka. !ke koupené 
vĚ:ci, jež má teprve po úpl'ném zaplacení kupní ceny na něho přejíti. N a 
práva Ikupitele věci koupené s výhradou pxáva vlastnického pro prodatele 
lze vésti exekuCi podle § 331 ex. ř. (Rozih. z 25. L 1938, R I 1597/3'7.) 

Úmluva., p odle které někdo přistoupi:l k ,dluhu vla-stní:ka nemovitosti, 
je'ž měla býti dr.81žena, vůči jelho knihovnímu věřiteli a sUbi! kni!hovní 
zaji,štěnÍ převzatého dluhu za tím účelem, aby knihovní věřitel při dr.ažbě 
neďražil, se příočí dvorskému dekretu č. 277/18'38 Sb. z. s. a přistouplý 
dlužnílk může 'žádatil o jeho výmaz. Za úplatu ve smyslu dotčeného dvor
ského dekretu lze pokládati pouze zapla,cení nebo odevzdání úplaty, ni
koliv,pouhé její zajištění. (Rozh. z 1. XII. 193,8, Rv I 1857/3'7 .). 

ViI. Říz.eni konkur'SIIl.Í .a vyrovnací. 
Nejde o !konečné r·oz:hodnutí rekunmího 'soudu ve smyslu § 127 konk. ř . , 

bylO-li uloženo správci kOlťkursní podstaty zaplacení dávky podle čl. IV, 
odst. 1, zák. Č. 144/1936 Sb. z. a n., kterou lze .na konkursním správci vy
máhati exekucí. Proti ta,kovémuto rozhodnutí jest přípustný dovolací 

rekurs podle §§ 192 ods't. 
pisu jest vyměřiti i

l 
ze z 

konk. i-.), která byla 
Č. 144/1936 Sb. z. ,a n. 

Phslušní orgánové 
jediné oprávněni 
určité vě1ci do konkursní 
loučení -věcí z konkursní 
J'estliže však věci vyloučili 
stalo, se nesplnila, zůstáv 
podsta'ty. Po té stránce 
mezi jinými osobami a n 
pří'sluší oddělné právo k 
(Hozh. z 2. III. 193'8, R II 

K odůvodnění určovací 
'konk. ř. se nevyžaduje, 
zažalovaného nároku z 
nýbrž stačí, že skutkový o 
náro'k, je takový, že z něh 
skutkového doUčení v 'pnh 
zamítnout i žalobu podan 
vedle právního důvodu u 
jiný právn íl dúvod. (Rozh. 

Proti souhlasným ro 
Č. 64/19\31 Sb. z. a n.) není 
jest dbáti veš~{erých pi'edpi 
obdobně užÍ'ti v ]conkur ' 

Proti usnesení rekur 
lení vÝlpočtu doplat1ků v J{ 
společenstev (§ 180 lwnk. ř 
IX. 19318, R I 1004/38.) 

Výzva k složení zálohy 
tehdy, l~dyž jsou osvědč 
konk. 1'.) , t. j. lcdyž jest ji 
ioha složena. (Rozh. z 29. 

K výkladu § 55 vyl'. ř. 
o zvlálštní1ch výhodách ve 
tříletá lhůta sta1novená v 
J estUže se vyrovnací dI 
hl;asu s ním vzdá ná'roku 
dUa (do'D'lU) vyrovnacímu 
spokojí s úplatou nižší, jde 
odst. 1, vyl". ř., bylo- li však 
o . ,plnění na základě nepla 
ustanovení, .a dlužntk jest 
vedení dUa. toho, čeho se 
dlužník vzdání se části 
v obchodnídh knihách k . 

Právní účinky pravopla 
vislé na 'Zrušení konkursn 
pozbývá platnosti závazek 
.ani nebylo- li pak konku 
515/37.) 
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r ebU!rs podle §§ 192'1 odst. 1, ,a 188 kOínk. ř. Dávku podle uvedeného před
pisu jest vyměřiti i ze zálohy na budouc.í úhrnnou odměnu: (§ 127, odst, 3, 
konk. ř.), která byla určena a správci vyplacena ji,ž před' účinností zák. 
Č. 144/ 1936 Sb. z. a n , (Rozh. z 23. II. 1938, R II 41/38.) 

Pří,slušnÍ orgánové konkursního ří'zE'ní (§§ 7'9, 81, 118 Č. 5 konk. ř.) jsou 
jediné oprávněni rozhodnouti o tom, zda chtějí nebo nechtějí pojmouti 
určité věrc'i do konkursní podsrtaty a; jsou vázáni svým rozhodnutím o vy
loučení věd z konkursní podstaty nebO' o. t om , že určité věd do ní nepatří. 
J'estliže však věci vyloučili jen pO'dmíněně! a podmí'nka" pro, kterou se tak 
stalo, se nesplnila, zústávají podmíněně vyloučené součástí konkursní 
pod~taty. Po té stránce není roz.hodujíd pr.avoplatné rozhodnutí, vydané 
meZI jinými o.sobami a na jiném skutkovém podkladě, že určité .osobě 
ph-sluší oddělné právo k v écem rpotdm~něně vyl-o učeným z konkursu. 
(Hozh. Z 2. III. 193'8, R II 69/38,) .. 

K odúvodnění určov.ací ž.aloby (její přípustnosti ) podle S 112 odst 1 
konk. ř. se nevyžaduje, aby žalobce výslovně' pojmenov,al pxáv~í dú~,od 
zažalov.aného nároku zákonným o,značením tVTZeného práV'n Í!ho poměru 
nýbrž stačí, že skut:k:.ový o'bsa'h žaloby, z nělho'ž se vyvozuje uplatňov:an~ 
náro'k, je takový, že z něho plyne tentýž právní poměT, jaký plyne i ze 
skutkového doUčení v ,přihlášce n elbo při zkušebním roku. Nelze zásadně 
zamítnout i žalO'bu podanou podle uvede:néiho předpisu jen proto že se 
:,.ed,le p~áv?íhoo důvodu uplatněného již v konkursu, opírá též o ~ějaký 
Jlny praV'm duvod. (Rozh. z 2. III. 193'8, Rv II 1032/37.) 

Pro,ti souhlasným Tozhodnutím vydaným v konkursním řízení (záJc 
Č. 64/ 19131 Sb. z. a n.) není dovolen dovolac.í rekurs. Podle § 188 konk. 1'. 
jest dbáti vešacerých předpisů o řízení ve vě'cech. 'Sporných, pokud jilch lze 
obdohně užÍ'ti v konkursním řízení. (Rozlh. z 6. dubna 1938, R I 344/38.) 

Proti u s:nesení rekursní'ho soudu, jímž 'bylo potvrzeno. usnesenÍ o schvá
lení ~ÝlPočtu doplatků v kon.kursu na jmění výdělečný'ch ,a hospcdál"s:k:.ých 
spolecenstev (§ 180 kornk. ř.), n ení do volací rekurs p1'í'Pustný. (Rozll. z 29. 
IX. ' 193/8, R I 1004/38.) . 

Výzva k slo,žení zálohy podle § 70, odst. 2, Jwnk, ř. se mtlže státi jen 
tehdy, když jsou osvědčeny předpoklady pro prohlášení konk ursu (§ 69 
konk. 1' .)., t. j. když jest jisto, že dojde ke kOinkursnímu řízení bude-li zá-
loha složena. (Rozh. z 29. IX. 1938, R I 1087/ 38.) , , . 

K výkladu § 55 vyr. 1'. 'Pro uplatňování pou hé nepl.atnosti úmluv 
o zvláJštnkh výhodách ve smyslu § 55, odst. 1, první věty, vyl'. ř . neplatí 
třílet.~ lhúta s ta'novená v druhé větě prvního odstavc.e řečeného předpisu. 
Jesthze se vyrov nací dlužník z podnětu vyrovnacího ří'zení n ebo v sou
hla'su s n ím vzdá ná'roku n a zaplaceni části ujednané úplaty z.a provedení 
d íla (domu) vyrovnacímu věřiteli nebos'obě, věhteli blízké tím že se 
spokojí s úplatou nižší, jde o n edovolenou úmluvu podle první věty § 55 
ods t. 1, vyl'. ř. , bylo- li však dílo provedeno teprve po onom vzdání' se jd~ 
o plnění na základě neplatné úmluvy ve smyslu druhé věty uvede~ého 
ustanovení, ,a dluŽJn~k jest oprávněn požadovati do tří let ode dne pro
vedení díla toho, čeho se vzdal. Není ještě plněním, provedl-li vyrovnací 
dlužník vzdání se části úplaty tím, ,že připsal dotčené osolb ě částku t u 
v obchodní-dh knihác'h k dobru. (Roz-h, z 20 . X. 1938, Rv II 9/38,) 

. P~ávní ÚČi:r;tky, pravoplatně potvrzeného nucené'ho vyrovnání n ejsou zá
VIsle n a zrusem konkursního řízení. Není-li uj ednáino něco jiného n e
pozbývá platnosti závazek rukojmího, který se za,ručil za splnění k'voty 
,ani n ebylo,-li pak konkursní I"ízení, zrušeno. (Rozh. z 7. IV 1938 Rv i. 
515/37) . , 
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B. Ve věcech trestních a kárných. 

I. Trestní zá,kony. 
K § 41 tr. zák. Ustanovuje- lil 'SmloUlva o vydáváníl zločinců, ujednaná 

se státem zločince vydaV'ším, zásadU! výlučnosti vydání, smí býti vydaný 
zlo'činec stíhán ,a odsouzen jen pro ty trestné činy, 'spáchané před vydá·
ním, pro které hyl vydán. (Rozh. ze dne 16. prosince 193>8, Zrn II 454/38.) 

Bojem "straniotví" ve 'smysllu § 104 tr. zák. nepředpokládá, že tu! byl 
právní poměr mezi tím, kdo st'raní, a osolbou, v jejíiŽ pr0'spěch se to děje. 
(R0'zh. ze dne 2'9. listopadu 1938, Zm II 375/3'8.) 
Nepřátel1siký úmysl ve smyslu § 152 tr. zák. je nepřímý úmysl podle 

druhé věty § 1 tr. Izák. Stačí Jr němu úmysl čelkí proti tělesné neporuše
nosti, ano i pouhý úmysl zle s někým nla/klád:a,ti. - Jeví-li se útoky proti 
témuž právnímU! statku, vZiniklé 'z j-ednotného z:lo6nného !rozhodnutí, 
místně i časově j:aiko celek, jde 0' pouhé polkračování v trestném činu (de
likt pokračov,a'd), niikoli o v~oe 'zvlá1š'i"mích iresmý'ch činů. (Rozh. ze dne 
21. listopadu 193'8, Zm I 854/38.) 

Nálehtosti 'skutkové podstaty zločinU! podle druhé ,a třetí věty § 214 
tr. zák - Os0'bu zadržovanou v ro'botárně, 'byť i následkem odsoUlZení 
pr,o Z1~očin, nelze j1ž poklád'alti :za .osobu pro, zločin stíhanou (za zločince) 
ve 'smyslu druhé vě'ty § 214 tr. zák. - Přechováváním ve smyslu třetí vě'ty 
§ 214 tr. zák je rozuměti posky,tnutí taj:ného, pŤed stíháním bezpečného 
útU!llm, z něhož může zločinec podnika1t.L nové trestné činy; pouhé po
skytnutí přechodného netajeného pobytu nestačí. 

Podle ustanovení druhé věty § 217 tr. zák. je posuzovati i pomoc po
skytnutou na útěku osolbě uprchlé 'z r01botárny, poikud v ní byla zadržena 
násl,ed/kem odsouzení pro zločin; bykl- li však v robo,tárně IZladržena jen 
na základě výroKUl podle § 7, odst. 2, písm. ,a) zákona čís. 89/ 1'8-85 ř. z. ve 
znění: 'zákona ,čÍ's. 102/1929 Sb. z. a n., lize o takové pomo'Ci uvažovati jen 
s hledisik,a § 307 tr. zák. Nálež:iJto'sti sUlbjek,tivní skutkové podstaty těchto 
dvou trestný'ch ·činů. (Rom. ze dne 12. listopadu 1938, Zm I 102/38.) 

Opominuti pO'vilnného dozorU' je tresltné podle § 376 tr. zák. jen, vlzešla-li 
z něho .smrt nebo těŽJké tělesné poškození osoby dohledu svě'řené; vze.šlo-li 
z něho jen lehké uškození na těle, nelze je ani podpůrně podřaditi U'sta,
novení § 431 tr. zák. (R0'm. ze dne 12, prosince 1938, Zm I 889/38.) 

Podle § 6, čís. 1 zákona 6s. 5'6'2/ 19'19 Sb. z. a n. (o podmíněném odsoU'zení) 
lze naříditi výkon trestUl podmíněně Ulloženého· jen, objeví-lise dodatečně, 
že odklad výkonu 'tres,tu neměl býti, podle § 2 téhož zákona povolován. 
Tomu taik není, bylO'-E odsouzení, vylučující podmíněný odklad výkonu 
trestu podle § 2 uvedeného z áJk ona" patrno ze spisů již v době odsUlzují
cího ro'zhodnutí, i když je soud ned1op:altřením přehlédl. (Rozh. ze dne' 8. 
listopadu 193'8, Zm II 434/38.) 

Použije-li ten, jehož poslec'hewá :koncese zanikla odhlášením· radio
pÍ'Í,stroje, na který se vztahovala, k poslechu rozhlasu, neprovinl se sice 
př,ečinem podle § 241, 'Čí's. 1 'zá1mn.a čís. 9/ 1924 Sb. z . .a, n., propad'ne vlŠak 
trestu podle § 18, čís. 1 zákon:a čís. 60/192'3 Sb. z . .a n. (Roz'b. ze dne 26. 
listopadu 1938, Zm I 471 /38.) 

VýroUc 'O propadnU!tí, ve smy'slu § 9 záJkona čís. 178/ 1924 Sb. z a n . 
(o uplatkMství) je napadati zmateční stížností, nikoli odvoláním. -·Práv
ní pova'ha! a význam propadnutí podle této, stati zákona. - Vedlejší trest 
propadnuti úplatku postihuje nedílně všechny osoby na podplácení zúčast
něné (ať bnně nebo trpně, ať jako pachatele nebO' jla:ko spoluvinníky). -
§ 9 zákona 6s. 178/1924 Sb. z. ~ n . pla1tí jen o' úplatku poskytnutém, ni-
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koliv i o úplatku pouze nabídnutém, phsUbeném nebo pO'žadovaném. 
(Rozh. ze dne 29. HstopadUl 19'38, Zrn II 375/38.) 

Pro slvbje!ktivní :stránku přečinu pOodle § 45 zákona o původském právu 
stačí , že pachatel ví, že svým jednáním porušuje prálVo jiné osoby; není 
třeba, a'by ji i zna:l. - Fřečin pOodle § 46 původsiké'hO' zákona je t,restným 
činem veř,ejnožalohním. - Přestupek podle § 47, čís. 1 téhož zakoma, spá
chaný 'opominutím povinnOosti 'Uvésti původce nebo pramen (§ 23, čís. 2 
zákona), přichází v úvahu jen při užití dUa dovoleném zákonem. -
Ideální :soUlběh přeč~nu podle § 46, čís. 1 původs!kého· zákona s přestupkem 
podle § 47, 'čís. 1 téhož zák'ona je vyloučen . (RO'zh. ze dne 22. prosince 
1938, Zrn I 881/38.) 

Skunková podstata přečinů podle §§ 1, 2 zákona o ochraně cti vyžaduje 
vědomí \n~jen o tom, že projev je způsobilý ohro'zÍ'ti ně1čí 'čest, nýbrž 
i 'o tom, n.a koho bUlde vZltaholV<Í'n průměrným čtenářem. - Posléze Ulvedené 
věďomí je vylO'učeno u p:'satele, který jen nedopatřením 'Označil napade
nou osobu ta'k, že průměrný čtenář bude za napadeného pok'lád:ati jiného 
než tohOo, kohO' měl pisatel na mysli. To,to pisatelovO' nedopatření je však: 
bez významu pro posou:oení .subjektivní vilDy toho, kdo skutečnosti c:ti se 
dotýkajíd "dále sdělil". - K To'zlišení SUbjektivní stránky skutkové pod
sta ty přestUlpku podle § 4 zálkona ,čís. 124/1924 Sb. z. ,a: n. (v novém znění) 
od subjektivní'ch skUltkových podstat piře1činů podle §§ 1, 2 zákona o oclu'a
ně cti. (Ro'zh. ze dne 24. listop.adu 19308, Zm II 429/38.) 
Přechováváním "lát'ky" ve smyslU! § 19, 'Odst. 1 zákona: 6s. 29/ 1938 Sb. 

z. ,a n. (opiový zá:kon) není pouhé její chování pro vlastní spotřebu držite
lovu, nýibrž jen její přechovávání Je jiným účelům, zejména v zájmu cizí 
spotřeby (v záJmu distribuce). (Rozh. ze dne 12. pros.:,nc.e 1938, Zrn I 
898 /38.) 
Při odsouzení pro pře,čin podle § 19 zákona Ó:s. 29/1938 Sb. z. a ll. 

(opiový zákon) ,a pro přestupek podle § 361 tr. zák. nelze vysloviti ztrátu 
práva volebního. (Rozh. ze dne 22. prosince 1938, Zrn I 927/ 38.) 

II. Tre-Sltní řízení . 
Opr,a:vné i'ízeni podle § 331 tr. ř. musí pojmO'uti vš,echny otázky spolu 

s'oU'VÍ'sí'cí a 'Porotci se v něm musí raditi a hla'so:vati 00 v.šech O'táz:kách jím 
z,a,sa,žený'ch. - Otázky dodatkOové je pokládati. za n.edílnou sou/část otázeil~, 
k nimž byly položeny. - Zmatek podle § 344, čís. 8 tr. ř., omez'Íl-li před
seda porotního sOUldního sbol'u ve svém pOoulčeníopravné řÍlZení jen úa 
některé :z otá:zek spolu sO'll'visídch a nazna'čil-li pOirotcům, že se místo 
hLasování mají jen vyjádřiti, že 'Oďpově'ď na tyto otázky odpadá. (Rozh. 
ze dne 8. li'stOopadu 1938, Zm I 671 /3'8.) 

Výrok o propadnutí ve :smyslu § 9 zálkonal 'ČÍs. 178/ 1924 Sb. z. a n. 
(o up'latkářství) je napadati zmateční stížností, nilwli odvoláním. (Rozh. 
ze dne 29. listopadu 1938, Zm II 376/3'8.) 

Měl-li při souběhu ,trestný'ch činů .opravný prostředek obžalovaného 
úspěch co do jednoho z nich, je rozdě1iti povinnOost stran (obžalovaného 
a soukromého žalohce) k náhr,8Jdlě útna't tresltního řílZ-ení, právního zastoupení 
a obhajO'vání v obou stoEdc'h tak, že j'e hradí obžalovaný, pokud 'byl 
Ulznán vin.ným, a s'orulk,romý ž,al'obce, pokud byl obžalovaný obžaloby 
zproštěn. (Ro!zh. ze dne 22. prosince 1938, Zm I 881/38.) 

III. Kál"né předpiSY. 
Pr'o ,tresťnost podle § 13, písm. b) kár. stat . . adv. je bez významu, proč. 

91yvin.ěn~ porušil suspensi v~ko[lu advokade a jak sikon6lo trestní řízení ? 
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které k ní dalo podnět. Opa tření kárné mdy ve smysl u § 17 disc . sta t . .adv. 
nepřipoušt í výjimek. (Rozh. ze dne 7. únor,a 193,8, Ds I 69 /37.) 

Je kárným přečinem zlehčení cti a vážno·sti 'slta1vu, poj.al-li advokát do 
žal'o'bní odpovědi tě'žká obvinění odpúrcových advokátů. - Nesejde n.a 
tom, že snad měl pro svá clbvilnění 'oíb je~{itiv ní pod:klad, neměl-li zároveň 
oprávněné příčiny k tomu, ,aby je přednesl v soudním p odání. (Rozh. ze 
dne 21. únom 19'38, Ds I 77/37.) 

Pří.lČi se p ožadavku přímého styku .advokátova s klientem a nesrovnává 
se se ctí ,Cl' vážno'stí stavu, přijímá-li ,advO:kát řadu zastoupení prostřed
nictvím třetí oso'by a udílí-lil právní rady a sepisuj-e soudní podání n a 
základě informací se:psaných tímt'O prostředníkem. (Rozh. ze dne 28 . břez-
na 1938, Ds I 20/ 35.) . 
Zlehčení cti a vážností stavu, dotázal-li se advokát pí'semně strany, je

jíž právní zástupce poslal upom :Í:n'ad dopis jeho mandantu, zda dala 
k upomínce phkaz. (Rozh. ze dne 28. !března 193'8, Ds I 38/36.) 

Je pOTušením zá'kazu § 10, ods,t. 1 adv. ř. , přijal-li advokát v civilní při 
zastoupení jedné z.e stran, ,a,č mu druhá strana, když byl jeJím obhájcem, 
svěřila ókolnosti , lderé by jí mohly býti v této civilní při na škodu. -
Ani povinno'st, kterou mu VllÓ jeho nyně'j !ší str;aně ukládá § 9, 'Odst. 1 
adv. ř., ho nezbavuje viny, poruší-li povinnost mlčelivosti (§ 9, odst. 2 
a dv. ř'.) co do těchto dkolností. - Tato povinnost mlčelivos.u se vztahuje 
na vše, co mu klient sdělil jak-o 'svému advokátu a o čemJ 'Se dověděl v době 
klien tova zastupování ve svěŤené věci. (Ro.zh. ze dne 28. března 1938, 
Ds I 66/37.) 

Advokát, který dá svou kancelMí za klienta sepsati a odeslati tr,estní 
oz'námení, ohsahU'jíd těžká obvinění různých osob i jiného advokáta a' n a
vrhujíd zatčení o'bviněných , sám je v~,aik nepodepí'še, nýbrž dá je pGd'2psati 
jen klientovi, aby G'n 'sám za ně nesl odpovědno'st, a tím vzbudí u stát
ního zastupitelství doj em, že má pochybnosti o' jeho obsahUlal proto je 
nechce krýti svým podpilsem , porušuje povilnnosti povolání i čest ,a váž
n ost stavu. - Nez$.leží n a tom, zda poučil klienta o možných následóch 
a zda bylne'bo mohl' ,být přesvědčen, že obvinění .isoll' odúvodně'ná . (RO'zh . 
ze dne 2. 'května 1938, Ds II 31 /37.) 

Ustanovení § 19 adv. ř. se nevztahuje n éV pohledávky, které nejs'Ou 
s tejnorodé s palmární pohledávkou advo!kátovou. Klientův nárok na vy
dání alimentačnÍ'ch částe!k, do šl~Tch ,advokáta na je'ho účet, není ste jno
rodý s advoíkátovou palmární pohledávkou, - Použil- li jich ,adv;~kát 
k započtení na svou palmární pohledávku, je důvod k jeho kárnému stí
hání p ro pmušení povin11'ostí povo'lání a zlehčení cti a vážn::Jsti stav u. 
(ROIzh. ze dne 2. května 1938, Ds I 2/38.) 

Byl- li !kandidát .advokacie v době' kárného pr'ovinění z,apsán v sezna,
mu 'komory" je pro jehoí kárnoul odipovědnost nerOl:Ziblcdné, že jeho zaměst
navateli. byl v oné době zastaven výkon advokacie podle § 12, písm. c) 
kárného s't.atutu. - Aďvoikát nepřEstává býti adVokátem po dobu výkonu 
tohoto trestu. (Rozh. ze ,dne 2. květnéV 193H, Ds I 4/38.) 

Nesrovnává se se ctí a vážno's,tí stavu, s'nižuje- li .advokát v ,podání na 
soud bezdůvodně nemístným ,a ne.šetrným způsobem odpůrce nebo jeho 
zástupce. - Porušení všeobecné povinnosti § 10, odst. 2 adv . ř. je p'řed
mětem a podstato'U kárného přečinu zlehčení cti a vážnosti shvu. Nel?e 
je zároveň kvalifikovati za kárný přečin porušení povinností povolání , 
nepří6-li se ,advokátovo' jednání' i určité jeho povinno'sti v už'ším smyslu. 
- Stí'hat i kárný přečin zlehčení cti ,a vá žnosti stavu přísluší jen kárné 
radě, 'P'olkud se tj'T če zástupci :komory. Neshledá- li kárná rada dllVOd l~~ 

stíhání v tomto směru, není 
byť i učinila kárné 
(Ro'Zh. ze dne 2. l~větna 

Žádá- li stran a advokáta, 
smíru , při jehož ujednání s 
l~terý nevzni,kl až po jeho 
stoupení v této věci a odk 
něného ) advokáta. N 
čest a vážnost stavu. -
vokáta k tomu, ,aby se vy 
ným trestem a nebrání h:.ár 
dbal, pro poru šení p ovinnos 
Ds I 3/37.) 

J de o nedovolenou, se ctí 
'zdůrazňuj e-li advokát v oz 
města své členství v zem s 
města a p'ři'P'ojí-li ,k němu p 
1938 D s II 41 /37.) 

P;o obnovu kárného ř · 
s hledis~~a §§ 355 , čí s . 2, 3 
dotýkaj í skutku s'am ého v 
lifÍ'l~aci ,a podřadění činu 
novení trestního J:'ádu o 
(R'O'zh. ze dne 21. května 1 

K rozsahu pojmu "zasto 
smi upozorniti ministerstvo 
přísto j nosti .při konán í spr 
a zEEmĚšňujícím způsobem 
zákony. T aková forma kr~ ť 
na připustnost satiry. 

Zleh'čení cti a vážno'sti s 
postoupil palmární pohledá 
om ylem zaplatil v jeho kan 
jej n esložil k soudu a p,oda~ 
klientovo v zastoupem kll 
klient zaplatil vymáhanou 
května 1938, D s II 6/36.) 

Není zákonného předp:'su, 
l ečníkem jiného advokáta 
sLrany, jejíhož odpůrce za 
aby se jeden z 'n i'ch nedo 
p ují-li však společ'níci v ve, v 
mohou vzbuditi podezrem, 
je'dné z nich, zlehčují čest a 
Ds I 39 /37.) 

Advol~át nesmí v podání 
svého ,klienta v nebezpečí t 
toho k lient výslovně přál. 
vadné výroky ,a smířil se s 
nosti ve směru 'kárném. 
zachovávati čest a vážnost 
;:;oudních ani ph soudních 



~ smyslu § 17 disc. stat. adv. 
~3,8, Ds I 69/37.) 
i sta:vu, pojal-li advokát do 
: advolkátů. - Nesejde na 
l podklad, neměl-li zároveň 

soudním podání. (Rozh. ze 

va s klientem a nesrovnává 
. řadu zastoůrpení pTostřed-
sepisuJe soudní podání na 

:em. (Rozh. ze dne 28. břez-

·.dvokát pí'semně strany, je
Jeho mandantu, zda dala 
1938, Ds I 38/36.) 
ijal- li

v 
advO'~át v civilní při 

" kdyz byl JeJím obhájcem 
to civilní při na škoďu ~ 
str:a:ně ukládá § 9, 'Odst. 1 
st ml'č-eli'vosh (§ 9, odst. 2 
lost n:lčelivosti se vztahuje 
li a o cemJ 'Se dověděl v době 
::t. ze dne 28. března 1938, 

3. sepsati a odeslati tres tní 
;ob i jiného ,advokáta a· na 
~pÍ'še, nýbTž dá je p<J d'2psati 
Jno'st, a tím vzbudí u stát-

o- ;ieho' 'ObsahUJ :al proto je 
Ostl po'volání i čest .a váž
~n t.a o možných následdch 
Clí jsou odúvodněná . (Rozh. 

pOhledávky, které nejsou 
)li. Klientův nárok na' vy
la jeho účet, není stejno
--: Foužil-li jich .adv,jkát 
luvod k jeho kárnému stí
černí cti a vážn::JSTI stavu. 

)r'ovinění zapsán v sezna.
~rQlZlhlcdné, že jeho zaměst
kacie, podle § 12, písm. c) 
lv,okatem po dobu výkonu 
I 4/38.) 

ie- li a·dvokát v .podání na 
sobem odpůTce nebo jeho 
O, odst. 2 adv. ř. je p'řed
ti a vážnosti s,tavu. Neho> 
Lšení povinností povolá~í
ovinnosti v už'ším smyslu: 
, stavu přísluší jen kárné 
l- li kárná rada důvod k~ 
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3tihání v tomto směru, není třetí osoba oprávněna ke stížno'sti proti tomu, 
byť i učinila kárné oznámení a měl'a zájem na navrhov.aném stíhání. 
(Ro'Zh. ze dne 2. května 1938, Ds I 32/38.) 

Žádá-li str,ana advokáta, .aby v jejím zastoupení uplatňov,al neplatnost 
smíru, při jehož uj ednání sám v jejím z.astoUlpení spolupůs,obil, z dův'odu, 
který nevznikl až po jeho ujednání, je advokát povinen odmítnouti za
stoupení v této věci a odkázati ji na jiného (na sjednání smírU' nezúčast
něného) advokáta. NeU'činí-li taJk a UJpla,tňUJj 'e - l.i nepl,a'tnos't smíru, PO'I'U!;3uje 
čest a vážnos t stavu. - P okuta, j1ž výbor advokátní komory doháněl ad
vokáta k tomu, :aby se vys;.ovil o zaslané mu stížnosti str,any, není kár
n,)Tm trestem a nebrání kárnému stíhání advokáta, jenž výzev těch ne
dhal, pro porušení povinností .povolání. (Rozh. ze dne 14. května 1938, 
Ds I 3/37.) 
. Jde o nedovolenou, se ctí ,a vážností stavu se nesrovnávajkí reklamu, 
zdůr,a'zňuje-li advokát v o'známení o přesídlení své kanceláře do jinéhO' 
města ·své členství v zemském zastupitelství a sv,oji hlordnost starosty 
města a p!řipojí-li k němu pros1bu O' dal',§í přízeň . (Rozh. ze dne 14. května 
1938, Ds II 41/37.) 

Pro olbnovu kárnéhO' ří:zení v neprospěch odsouzeného nephcházejí 
s hlediska §§ 355, č ís. 2, 356 tr. ř. v počet skutečnosti, jež se vůbec. ne
dotýkají 'skutlku S'amého v 'okruhu okolností rozhodných pro právní J\:\1a
liHkaci ,a podřadění činu (zejména skutečnosti nastalé po IČ 'inUl). - Usta
novení trestního řádu o příip us tn o sti. obnovy nelze vykládati extensivně. 
(PJozh. ze dne 21. kvét:na 1938, Ds I 19/38.) 

K rozsahu pojmu "zasto'U'pení ,strany" podle § 9 ,adv. ř. - Advokát 
smí upozorniti ministerstvo spravedlnosti na skutečné nebo domnělé ne
přístojnlosti .při lmnání spr:a;vedlnosti , nesmí však zahro'cenou forrnou 
a zeEmě'šňujícím způsobem uipo;oornění zlehčovati rozhodnutí, úl"a:dy nebo 
zákony. Taková forma ,krA:,'ky Demů.že bý'ti osproavedlněna ani pouikazem 
na přípustnost satiry. (Rozh. ze dne 21. :května 1938, Ds I 25 /38.) 

Zlehlčení cti a vážno'sti stavu, neo2'Jnámil-li ,advokát cesionáh, jemuž 
postoupil palmární pohledávku prot'i svému klientovi, že ji .klient pOlzději 
omylem zaplatil v jeho kanceláři , nevydal-li ces:onáři přijatý peníz, ani 
jej nes ložil .k s'oUJdu a podal-li proti exekuci, vedené cesi,onářem na jmění 
kl iJent,o'v o, v zastoUlpení klientově OIpo'siční žal'Obu, v níž uplatňoval, že 
klient zaplatil vymáhanou pohledáv ku do j,eho Tulkou. (Hozh. ze dne 28. 
kvě,tna 1938, Ds II 6/36.) 

Není zákonného ipředp:su, který 'by z.alkaz1oval advo'kátovi, jenž je spo
l ečnÍ'kem jiného .advoikáta co do režie kancelá1ře , přijmouti zlastoupení 
strany, jejíhož odpůrce zastuipuje j eho společník, je-li p1ostaráI10 o to, 
aby se jeden z ni1ch nedovědělo věcech provádĚrných dTuhým. - Postu
pují-li však společníci ve vě'cech 'svých stran takov,)Tm způsobem, že tím 
mohou vzbuditi podezření, že jedna:jí ve v.zájemném srO'zumění na úk'or 
jedné 'Z nich, zlebčují ,čest a vážnost sbavu. (RO'zh. ze dne 27. června 1938, 
Ds I 39/37.) 

Advo:kát nesmí v podání'ch na soud užívati s'lo'v a výr,azů, jimiž vydává 
svého klienta v nebezpečí trestního stíhání, a t'O ani tehdy ne, kdy'hy si 
toho klient výsl10vně pfál. - Okolno'st, že obvině1ný advokát odvolal zá
vadné výroky .a smířil se s uraženými 'o,so:bami, nezprošťuje ho odpověd
nosti ve směru kárném. - Advokát, dbalý své všeobecné povinno'sh 
zachovávati čest a vážnost svého stavu, nesmí ani v pís emných podáníd~ 
,soudních ani při soudních jednání'ch používati výrazů mážli vých a ne-
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místných, ani když 'se vztahují n.a' odpůrce nebo jeh:o zástupce. (Rozh. ze 
dne 10. října 1938, Ds II 33/37.) 

S hlediska kármé závadnosti j'e r ozhodné jedině, zda se obviněný :advo
kát zji'štěným jednáním provinil nějak proti p ov innostem svého povolání 
nebo svého stavu. Zda z jeho jedná:ní vzeŠ<la nE.bo mohla vzejíti někomu 
škoda, je napfloti tomu z,cela nerozhodné. - Zleh1čení cti a vážnosti stavu, 

. phpojil-h obviněný ,advokát k žalolbě o zaplacení' 'své palmární pohle
- dávlky zfalšovanou plnou moc žalov,ané str,any, ,a to na důka'z zmocnění 
a na průikaz úmluvy 'Ů přÍlslušnosti soudU! (§ 104 j. n.). (Rozh. ze dne 10. 
l'íjna 193'8, Ds I 29/38.) 

K otá:zce útrat kárného ří\zení. - V kárném řízení je obdobně užíti 
ustanovení §§ 3,81 ,a 399 tr. ř. - PLni zákon čís. 46/1868 ř . z. ani podpůrně 
platící ustanovení tresltní'ho řádUl neumožňují opravné stolicit přezkou
má,v,aJti konkretní nUltnost laJ úóelnost útr,a.t ve. smyslu § 381, čís. 6 tr. ř. ~ 
Odpovídá zásadě § 389, odst. 3, posl. věta tr. ř., byla-li obvir:.ěnému soudci 
uložena celá n!Íhrada út~at spojenýCh s úkony, které se týkaly i jeho 
spoluv.inníka nesoudcovské'bo úřední'ka, zvláště když tento 'spoluvinnfk 
nemohl ,být lani odsouzen k náhradě útrat, jež!to mu byl uložen jen trest 
pořádkový (§ 1Z'8 služební pragmatiky) . - Vedlo-li se proti obviněnému 
kárné i'í'zení pro několYk .kárný'ch činů, jest jen podle možnosti vyloučiti 
z náhrady útrat nákl<aďy vzniklé ve 'spojen.í\ s 'činy, pro které nebyl Ulznán 
v.~nným. (RO'zh. ze dne 14. listopadu 193'8, Ds I 78/38.) 

Je-li advokátovo jednání zpúsob:ilé vyvolati ve veřejnosti úsudek, že 
adV'okáti při výkonu svého povolání U!žívají politic:kéh'o vhvu, místo aby 
v zákonném řílzení uplatňovali vě'cné důvody, zleh'čuje čest a vážnost 
stavu. - Advokát :nemusí u{lÍ'enltO'vi vyúčt10vati ;pevně ujednanou pau,šální 
odměnu. (Rozh. ze dne 14. listopadU! 1938, Ds I 88/38.) 

Advokát, který neu'ČÍ'ní da1ň'ové treS'tní oznámení výhradně v zájmu 
státu, nýbr.ž zřejmě za tím účelem, ,aby získal odměnu, již poskytuje 
finanční správ:a oznamo valteli, poškozuje ' čest a vážnost stavu. (Rozh. ze 
dne 28. listopadu 193'8, Ds I 17/38.) 

Kárná Tada je přÍ's}ušná jednati ;31 rozhodov.ati i o disciplinárnkh pře
činech bývalých kandidátů advokacie, byli-li obviněni jak v době, kdy se 
jich -dopustili, talk i v době, kdy ,o nich došl'O oznámení kárné r:adě, ještě 
zapsáni v seznamu kandidátů ,advokacie. Není však třeba, aby byli ob
vinění zapsáni v tomtO' seznamu ješltě i' v době 'vydání kárného nálezu. -
PHčí se ustanovení § 10, odst. 2 .adv. ř., podle něhož se má ,adviOJ{át vždy 
chovati bezelstně a čestně, za\řídí-li advokátní koncipient, ,a'hy protil osobě, 
jíž byly v kanceláři jeho zaměstnavatelé vydány peníze, byla hned poté 
ještě v budově k:anceláře, provedena v jeho prospěch exekuce j-eji~ch za
bavením. (Rozh. ze dne 3. pro1since 1938, Ds I 74/38.) 

Žádá-li advokát odl ch u!dé strany, jíž byl zří'Zen 'zástUipcem clbudý'ch, 
zálohu n.a hOltové výdaje, PO<rl.lJšuje povinnosti poV'olání a zlehčuje čest 
a vážnost stavu, byť 'šlo j.en o vý,lolhy korespondence se 'stranou a třehas 
byla zál'oha sebe nepatrnější. (Rozh. ze dne 19. prosi:nce 193H, Ds I 40/38.) 

Nebyl-li advokát zpr.aven O< 'Zániku plné moci advokáta OdpůTcov:a ~pů
sobem předepsaným v § 36 c. ř . s., prohř'eší' se na cti a vážnosti 'stavu, 
jedná-li přímo' s procesním odpůrcem, 'hyť byl odpůrce v té dOlbě již sou
kromě vypověděl svému zástupci p1noU! moc. (RO'zh. ze dne 19. prosince 
J~38 1 Ds I 62/38.) . 

i ' 

Dne 24. června 1939 s 
K a II a b, řádný profes 
f ilosofie na právnické f a 
dák z Nového Města 
1897/98 na prvním čes 
luaturoval. Studia prá 
nické fakultě university 
právnické fakultě KarI 
25. července 1903 pr 
lání se věnov al službě 
1913) a v níž setrval až 

Před zaháj ením své d 
a 1905 na universitě 
Liszta. Dne 18. května 
české university KarI 
ního. Jako docent věn 
pařížské, zv láŠ'tě u pr of 
jmenován mimořádným · 
české universitě Karlově 
nftšek také na děj iny pr 
Při založení Masa 

ných profesorů její p 
1919 řádným profesor 
trestního. Zároveň se uj 
kterýžto úí'ad zastával 
V roce 1927/28 byl r 
1920 /21, 1929J30 a 193 
předsedou a členem 
1928 založil a v dal 
Masarykovy university 

Za svou vynikající 
krát vyznamenán jak 
n1andeur a Rumunské 
ných učených společnos 




