
10 PRÁVNI PRAKSE 

V lad i?n í r P i s k a č: 

VNUCENA SPRÁVA NEMOVITOSTI NA SLOVENSKU A PODKARPATSKE: 
RUSI A V HISTORICKýCH ZEMICH. 

I. Vedení vnucené správy na Slovensku a Podkarpatské Rusi liší se 
v některých směrech od předpisů platných v českých zemích. Porovnáme-li 
ustanovení o vnucené správě obsažená v exekučním řádě s ustanovením: 
exekučního zákona (zák. čl. LXj1881), zjišťujeme, že ustanovení uher
ského exekučního zákona jsou stručněj ší než rakouslcého exekučního řád u, 
neboť jsou obsažena pouze v §§ 208 až 213, 237 až 254 ex. zákona s čá-

' stečným odvoláním se na analogické předpisy §§ 135 a 136 a některá 
· další podpůrná ustanovení exekučního zákona a poz. knih. poriadku. Exe
kuční zákon nemá některých ustanovení, která obsahuje exekuční řád, 
jako o zřízení s e z n a m u v n u cen Ý c h spr á v c ů, o d I u žní k 0-

· v Ý ch o byt n Ý chm í s t n o s tec h nebo má pouze velmi strohá usta
novení, jako o d o z o r u s o u d u na to, j:;tk správce hospodaří, o tom, 

· com ů ž e ze správních výtěžků být i pří m o z a p I a cen o vnuce
ným správcem a pod. 

II. Vedení vnucené správy na Slovensku a Podkarpatské Rusi roz
lišuje, zda 

1. povinné straně přísluší na nemovitosti; která je vlastnictvím jiného, 
knihovně zapsané požívací právo (§ 208), 

2. povinná strana je knihovním vlastníkem a též poživatelem nemo
vitosti (požívací právo nepatří jinému - § 211), 

, 3. povinné straně přísluší na nemovitosti požívací právo, které však 
není knihovně zapsáno (§ 213). ' 

V případech 1. a 2. povinná strana má věcné právo, které má po
vahu nemovité věci, proto v těchto případech exekuce se řídí předpisy 
exekuce, vedené na nemovitosti (§§ 135, 136 atd.). 

Naproti tomu v případě 3. přísluší povinné straně jen obligační právo 
a tudíž vede se exekuce na požívací právo jako na pohledávku (movitou 
věc). I v tomto případě jsou však směrodatná analogická ustanovení 
§ § 208 a 209 ex. zákona. 

III. Na Slovensku a Podkarpatské Rusi z a haj u j e s e vnucená 
správa nemovitosti zpravidla zápisem exekučního práva zástavního n a 
II 7, i t (' k nemovitosti. Pořadí určuje se podle času, kdy došlo usneseJlí 
o povolení exekučního práva zástavního do podatelny knihovního soudu 
(§ 61 poz. knih. poriadku). Bylo-li zástavní právo již před tím zazna
n'lenáno ve prospěch vymáhajícího věřitele pro tutéž pohledávku, zaha
juje se exekuce vnúcenou správou spravením z:aznamenaného 
práva zástavního. Bylo-li však zástavní právo, které vázne pro tutéž 
pohledávku, již vloženo, poznamenává se pouze exekuční právo 
v knihách pozemkových, kterážto poznámka je obdobou poznámky vy
konatelnosti v historických zemích. Ex e k u c e v n u cen o u s'p r á vou 
pí' e d p o kl á d á tudíž, jak již uvedeno, exekuční zápis z á st a v ní h o 
práva na užitek nemovitosti vkladem nebo spravením zázna
mu, nebo jestliže zástavní právo již bylo vloženo, pouhou poznámkou, 
kteréžto zápisy rovnají se co do právních následků poznámce zahájení 
vnucené správy v historických zemích. 
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V historických zemích poznámkou vnucené správy podle § 98 ex. ř. 

Pokud poživatel nemovitosti je též jejím knihovním vlastníkem, může 
se vymáhající věřitel rozhodnouti pro zavedení exekuce buď současně 
na nemovitost (na podstatu nehnutel'nosti - dražba) nebo pouze na její 
užitek podle předpisů §§ 208 a" 209 ex. zákona. Teprve po v I o žen í exe
kučního práva zástavního nebo po spravení zaznamenaného práva zá
stavního, po případě po poznamenání exekučního práva na u žit k II 
l1emovitosti, nai~ídí pozemnoknižní soud, aby užitek nemovitosti byl vzat 
pod soudní sekvestraci (pod exekuční zátvor), jmenuje vnuceného spr ávce, 
při čemž bere zl'etel podle možnosti k návrhu vymáhající strany. Soud 
vyžaduje, aby vnucený správce byl spolehlivý s dostatečnou majetkovou 
zárukou, blízko bydlící (§ 240). V historických zemích jmenuj e soud po
volující exekuci, jet-li zároveň soudem exekučním, vnuceného správce 
zpravidla ihned při povolení poznámky vnucené správy týmž usnesením 
z osob zapsaných v úředním seznamu (§ 99 ex. ř.). 

Soud musí o usnesení, kterým byl nařízen zápis exekučního zástav
njho práva (zahájení vnucené správy) uvědomiti t a k é hy pot e kár n í 
věř i tel e, k t e ř í pře d ch á zej í tento zápis v knihovním pořadí 
(§ 211, odst. 2). Hypotekární věřitele, kteří zahájili na nemovitost dra
žební řízení před sebráním neoddělené úrody nebo před splatností ná-
jemného, mohou na to žádati u knihovního soudu, aby výtěžku z nemovi
tostí nebylo použito k uspokojení pohledávky vymáhající strany a aby byl 
v$rtěžek zatín1ně uložen u soudu (§ 212, odst. 1 ex. zák.). 

V historických zemích doručuje soud usnesení o zahájení vnucené 
"správy pouze vymáhajícímu věřiteli, " dlužníku, jmenovanému správci a 
~'e1Y,ejným orgánům, které jsou povolány vymáhati daně s přirážkami a 
jiné vm';.e jné dárvky, které se zapravuJí z nemovitosti (§ 99, odst. 2 ex. ř.). 
Ostatní věřitelé jsou 'vyrozuměni teprve o nařízeném roku k rozvrhu vý
těžku vnucené sp'/'ávy, neboť hypotekární věřitel, který nevede exekuci 
rvnri1.cenou sprá"vou, p1Y.edchází-li zástavním právem vymáhajícího věřitele, 
"rnusí přihlásiti svou pohledávku, chce-li, aby při rozvrhu výtěžků vnucené 
3právy byl vzat zřetel na jeho pohledávku. Nárok musí býti ohlášen nej
později p1Y.i položeném Toku, jinak je vyloučen z rozvrhu právě konaného 
(§ 127, odst. 1 ex. ř.). 

IV. P ů s o b n o s t v n u cen é h o S Pi r á v c e řídí se pokyny, které 
mu dá soud, případně po výslechu stran (§ 245 ex. zák.) , při čemž také 
lnůže soud rozhodnouti, zdali vnucený správce má hospodařiti sám na ne
movitosti nebo zdali má býti hospodaření na nemovitosti "pronajato (§ 208, 
poslední odstavec ex. zák.). Pokud pokyny soudu nestanoví nic blíže, jsou 
práva a povinnosti vnuceného správce totožné s právy a povinnostmi 
-znlocněncovými (§ 245, posl. odst. ex. zák.) . Je tudíž obor působnosti vnu-

, ceného správce usměrněn spíše pokyny danými soudem než zákonem 
sarnotným. 

Vnucený správce je povinen po skončení vnucené správy nebo jestli
"že vnucená správa trvá déle jednoho roku, koncem každéhó kalendářního 
roku, po případě, určí-li soud, i ve lhůtách kratších, předložiti soudu účet 

"o vnucené správě. O předložení účtů vyrozumí soud účastníky s tím, že 
mohou do nich nahlédnouti a v neprodlužitelné I h ů t ě tři c e ti den n í 
podati písemně své nám i t k y, neboť jinak budou účty považovány za 
schválené. O námitkách rozhodne soud po slyšení účastníků a vnuceného 
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správce po případě po provedení důkazů r o z s u d k e m a současně sta
noví výši odměny vnuceného správce. Proti dvěma souhlasným rozsudkům 
není dalšího opravného prostředku (§ 249 ex. zák.). 

V historických zeTních rozhodne soud o námitkách proti účtu a o od
rněně vnuceného sp'i'ávce vždy usnesením (§ 117, odst. 1 ex. ř., § 426 
c. 1\ s.). 

Zálohu na útraty vnucené správy včetně odměny vnucenému správci 
je povinen složiti ten, kdo zažádalo zavedení vnucené správy. Podle ju
dikatury nejvyššího soudu (Kur. 585/1899) platí toto ustanovení však 
pouze pro případ, když útraty nemohou býti pravděpodobně hrazeny z vý
nosu vnucené správy. Nesloží-li vymáhající věřitel ve lhůtě dané mu sou
dem zálohu, zruší soud vnucenou správu z moci úřední. 

Z výt ě ž k u vnucené správy může vr..ucený správce platiti toliko 
daně připadající na užitky nemovitostí (§ 209, odst. 2), jakož i běžné vý
daje spojené s hospodařením na nemovitosti. 

Exekuční zákon nemá poarobných ustanovení o tom, co může se 
spr-ávních výtěžků pl'ímo býti zap'raveno vnuceným správcem, kdežto exe
kuční řád platný pro historické země má velmi podrobný výpočet v § 120. 

O způsobu zpeněžení výtěžku vnucené správy rozhodne soud po sly
šení stran podle volné úvahy. Kdyby se účastníci neshodli na jiném zpe
něžení, prodá se výtěžek soudní dražbou. Proti usnesení v této věci, jakož 
i proti dražební vyhlášce není přípustna ani stížnost ani rozklad (§ 248). 

Vnucený správce může býti odvolán, je:-:tliže jsou obavy ohledně jeho 
spolehlivosti nebo jestliže nedostojí svým povinnostem, zejména nepřed
loží-li včas účty vnucené správy. účastník má v tom případě právo vésti 
proti liknavému vnucenému správci zajišťovací exekuci do výše částky, 
odpovídající pravděpodobnému schodku (§ 247, posl. odst.). 

V. Vedení exekuce vnucenou správou nepřekáží tomu, aby nemovi
tost byla v dražbě prodána. K výtěžkům vnucené správy nepatří úroda 
v den dražby neoddělená a dosud nesebraná nebo nájemné, které v den 
dražby nebylo ještě splatné (§ 211, odst. 3). Vymáhající věřitel, který 
vede pouze vnucenou správu, nikoli tudíž také nucenou dražbu, má však 
nárok na uspokojení své pohledávky z rozvrhiu kupní ceny za 
všemi pohledávkami na nejvyšš.í podání připadajícími 
(§ 211, odst. 4). 

lvaproti tomu exekuční řád v historických zemích připouští, aby vy-
1náhajíc'í věřitel, který vedl pouze vnucenou správu, byl pro svou pohle
dávku uspokojen i z docíleného nejvyššího podání, došlo-li za vnucené 
správy k prodeji nemovitosti v dražbě, v po řad í p o zná m k y v n u c e
n é spr á v y, jestliže vnucená správa byla nařízena před zahájením dra
žebního 1Y.ízení a jestliže právo zujištěné poznámkou vnucené správy je 
v mezích rozdělované podstaty (§ 218 ex. ř.). Vázne-li pro pohledávku 
vymáhanou vnucenou správou zástavni právo na vydražené nemovitosti 
ve výhodnějším pořadí než má poznámka vnucené správy, dojde ovšem 
tato pohledávka uspokojení ph: rozvrhu nejvyššího podání v tomto vý
hodnějším pořadí. 

Jestliže se nemovitost prodá v dražbě do roka počítajíc ode dne se
hrání neoddělené úrody nebo dospělosti nájemného, nerozvrhne se čistý 
v)i;ěžek vnucené správy za poslední rok před dražbou samostatně, nýbrž 
přidá se k docílené kupní ceně a rozdělí se spolu s ní, při čemž ovšem 
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útraty vnucené správy mají přednost před soukromoprávními nároky 
váznoucími na nemovitosti. Vymáhající věřitelé, kteří se zajistili zástav
ním práven1 na podstatě nemovitosti před sebráním neoddělené úrody 
nebo před dospělostí nájemného, musí ovšem, jak již uvedeno, žádati, aby 
v)ytěžku z výnosu nemovitosti nebylo především použito k uspokojení exe
kuta, nýbrž, aby byl zatím uložen u soudu (§ 212,' odst. 1). 

Exekuční 'jV,ád nezná obdobného ustanovení, neboť se rozdělují vý
těžky vnucené spTá'vy p'řipadající až do dne udě'lení pl'íklepu samostatně 
(§ 161 ex. ř.), podle předpisů §§ 122 až 128 ex. ř. 

Pohledávka vymáhajícího věřitele, jenž vedl exekuci tol i k o vn u
cen o u spr á vou, bude uspokoj ena teprve za všéini ostatními pohle
dávkami. Výtěžky vnucené správy, které dospěly v době delší jednoho 
roku' před dražbou, nepi'ipočtou se však k docílené kupní ceně. 7fyto vý:
těžky rozdělují se samostatně ve prospěch věřitelů zajištěných na užitku 
nemovitosti podle knihovního pořadí. 

Jestliže se však nemovitost do roka neprodá, použije se výtěžku 
k uspokojení vymáhajícího věřitele, pokud na výtěžek nemají právo hy
potekárnÍ věřitelé. V posledním odstavci § 212 se praví, že se použije 
do deposita uložené sumy ' k uspokojení věřitele, který vedl exekuci na 
užitky, jestliže se nemovitost neprodá do roka. Z tohoto kusého ústano
vení dalo by se usuzovati, že by se tak mohlo státi bez ohledu na předchozí 
zástavní práva váznoucí na užitku. Tomu ovšem tak není. Plenární roz
hodnutí ze dne 27. ledna J 903, Č. 76 ve svých důvodech podrobně podalo 
výklad k tomuto odstavci, že výraz »vetitel', ktorý viedol exekúciu na 
II žit k y« je použito jen na rozdíl od věřitele, který vede exekuci pouze na 
pc d s ta t u nemovitosti a že tím není nikterak zasáhnuto do ustanovení 
§ 210, odst. 2 o rozdělení výtěžku vnucené správy podle předpisů o roz
dělení kupní ceny nemovitosti. To znamená tudíž, že se na exekučního 
věřitele dostane z rozvrhu výtěžku vnucené správy pouze po uspokojení 
věřitelů, kteří ho předcházejí zástavním právem zajištěným na užitku. 

K rozvržení výtěžku vnucené správy ustanoví soud rok, pro kter~r 
platí stejné zásady jako pro rozvrh kupní ceny' v dražebním řízení (§ 210, 
posl. odstavec). 

S rozvrhem výtěžku vnucené správy souvisí úzce i nutnost vkládati 
smluvní a exekuční právo zástavní nejen na nemovitost (na podstatu 
nehnutel'nosti), nýbrž také na její užitek, neboť podle § 130, lit. 'b) poz. 
knih. por. a § 211 ex. zákona mohou býti užitky nemovitosti samostatně 
a odděleně od podstaty věci předmětem zástavního práva. V poslední době 
vyskyt.uje se také názor zajistiti zástavní právo též na příslušenství ne
TIlOvitosti (viz Spořitelní obzor, roč. 1937, čís. 7 a 8, str. 206). ' Věř i tel, 
který si zajistil zástavní právo za své pohledáv.ání 
p o II z e n a n e m o v i t o s t i a n i k o 1 i též n a u žit k u, 'p o pří pad ě 
pi- í s 1 u š e n s tví, vyd á v á s e v ne bez peč í, že při r o- z vrh u v ý
těž k u v n u cen é spr á v y vyj den a p ráz dno vzhleden1 k ustano
vením, §§ 210, odst. 2 a 212, posl. odst. exek. zákona, a to třeba i v pří
padě, ~e se zajistil daleko dříve »na podstatu nehnutel'nosti« než jin~
věřitel, který má své právo zajištěno sice časově později, ale výslovně 
i na užitku nemovitosti. 

Před rokem 1934 byla předmětem živého zájmu otázka, zda má vý
znam na Slovensku a Podkarpatské Rusi při smluvním zástavním právu 
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lišiti a povolovati vklad na nemovitost (podstatu) a současně též na její 
výnos (užitek), což bylo vyvoláno kusýnl ustanovením exekučního zákona. 
Teprve V~T110Sem ministerstva spravedlnosti ze dne 10. října 1934, 
č. 88.77H/ 34-8 byl zrušen čl. 22 normálky vrchního soudu v Bratislavě 
ze dne 1. dubna 1932, č. Prez. 6411/17/32, který původně vycházel z ná
zoru, že je nadbytečné zajišťování smluvního zástavního práva na užitku. 
Bližší pojednání o zástavním právu na výnosu (užitku) nemovitosti viz 
Spořitelní obzor, roč. 1936, str. 46 a násl. 

Stefan Luby: 

NADO'8UDNUTIE VlASTNiCTVA K NÁJDENEJ VECI DCA SlOVEINSKÉHO 
PRÁVA. 

Slovenské právo nemá pozitívnych ustan'ovení o práve nálezcu k náj
cleným veciam. V trestnom zákoníku nachodíme predpisy povahy len 
tres:tneprávnej. Civilne[)rávnych ustanovení zákonnýeh nieto. 1 ) V obyča
jovom ipráve je 'medzl8:ra, na:kol'ko jeho stanovisko ,nie je OIbjasnené ani 
nijakÝ1m rozhodnuUm Kúrie, ktoré by Isatým.to právom ,me;ritorne zaobe
ralo. Je tu len Ikuriálne rozhodnutie2 ) IZO dňa 28. ,ap;rÍlia 1884, ,č. 6707. Avšak 
v ňom obsiaJhnuté meritorné ri'ešenie bol o formulované len niž1ším ,gúdom, 
t. j. ,okresným. Hovorí 'sa tam: Dl'a všeobecných právnych záJs:ad hnutel'né 
veci, ktoré sú bez .pána a ktoré nie sú vyradené 'z obratu, nadolblúdajú sa 
do vlastníotva okupáciou; tedy žalobca, ktorý v 'žalobe uvedených 100 
zlatých ako nálezca vzal v držbu akO'žto V8'C nezná'mym vlastníkom Otpustenú 
a ktorá tak do jeho prihlásenia sa bol a vecou bez pána, bol oprávnený ju 
držať a užívať ,ako nálezcaa ako ten, 'kto ju vzal v držbu a hol D[)rávnený, 
na tomto základe a nalkol':ko sa vlastník v :p;remlrčacej dobe neh1áJsil, na
dobudnúť vlastníeke právo k otaznej veci bez lPána. Tent;o rOlZíporov plný 
výrok KúrÍ<a potvrdila ako rozhodnutie odIPovedaj úce všeobecným rprávnym 
zásadám a pripojila k nemu len tol'ko, 'že je tým odóvodnenejší, že nále,zca 
ohl'adnenájdenýeh vecí odpovedá jedine vlastníkovi. ' 

Predne súd pletie otázku nadobudnutia vecí derelinkvovaných, ktoré 
sú Tes nuliius a vecí stratených; táto konfú!zia Ispósobila, že jeho stano
visko k titulu, z ktorého sa vlastníctva Imá nadO'budnúť, nie je jasným. 
Potom rO'zHšuje dve štádia: 1. keď nále:oca ,stane sa oprávneným držite
l'om a uživatel'O'm, a to z 'kumulovaného titulu nálezu a ujatia Isa držlby, 
2. keďnálezca stane .sa vlastníkom, a to 'zase 'z kumulovaného titulu, že 
vec ,našiel a vz,al v držbu a 'že sa vlastník v lP;reml1čacej lehote nehlásLl. 
Nižší súd hovorí o týehto veciachako o res ,nullius, ČO je v ro,zlpore s uve
dený'm dodatkom Kúrie, v ktoromsa hovorí o vlastniKovi ,a o trvaní vlast
níctva a:ž do up1'Ynutia rpremlčacej lehoty. Meritum rozsudku by hovorilo 
za to, že vlastnÍ'ctva nadoibudne sa zvláJštnym slpóso!hom odóvodneným nie
kol':kými titulmi, zmienka o res nullius by viedla k názoru, že ,gúd mieni 
okupáJciu. 

Rovnaiká situácia ako v slovenskom práve je aj v okruhu platnosti 
angloamerického common law, ktoré tiež nepozná špeciálnych predpisDv 

1) Srov. indokolás a m. ált. polg. Tkv. tervezetéhez, ll. sv. Budapest, 1901, str. 263. 
2) Grec,sák, M. Dontvénytár, VlIL, 124. 




