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obsaženy alespoň odkazy na prameny a 
na judikaturu, takže tím jest dosaženo, 
že při a,plikaci této příručky jen velmi 
těžko se patrně vyskytne případ, že by 
praktik při řešení nějaké právní otázky 
přehlédl nejposlednější stav zákona a prak
se. Doporučovalo by se ovšem, aby u kaž
dého sešitu byla poznámka, ke kterému 
dni byl na právní stav vzat zřetel, aby si 
praktik mohl každý 'sešit -od onoho dne 
doplňovati. 

Uvítáno jistě bude i heslo »Fachaus
drucke«, v ' němž technické termíny, arci 
německé, jsou obsahově vykládány. 

Pro ,právníka, 'který se nespecialisuje 
na horní právo, jest ,příručka velmi šťast-

Z právní prakse. 

Pro práV1ní praiksi dů:le'žité pokyny 
ju's,tiční správy. 

1. Vyřizování 'Pozůstalostí dzinců . 

PO'dle ~ 1, -odst. 1, č. 3 zák. Č. 57/1931 
Sb. 'z. a n. 'a ~ 1, č. 3 vlád. nař. č. 9,5 Sb. 
z. a n. náleží do -oboru" působnosti aktuárů 
vyřizovati pozůs,talostní věci, t akže soudci 
přísluší v pozůstalostním řízení rozhodovati 
pouze o 'sporných otázkách právních, nebo 
vyřizovati Útkové pozůstalostní věci, které 
si vyhradil ve smys.lu ~ 2, odst. 2 cit. zák. 
a vl. n. Prot ože při projednávání pozůsta
lostí, ve kterých zůS'tavitelem je ó zinec, 
jde velmi často o ,sporné otázky právní 
z oboru práva a řízení dědického a také 
jinak pro styk s cizozemskem je třeba, aby 
vyřizování bylo co nejpřesnější, doporučuje 
se, aby vyřiz-ování pozůstalos.tí cizinců bylo 
vždy vyhrazeno soudci (~ 2, odst. 2 zák. 
č.57/1931 Sb. 'z. a n.). (Výnos min. s.prav. 
z 2. října 193'5, č. 509'0/30-10.) 

2. Zjištění výše vkladů na vklad
ních knížlkách spořitelen v ří'zení po
zůstalostním. 

Otá'zka, kdy je ,spO'řitelna !povinna sdě
liti v pozůstalostním řízení soudu nebo no
táři, jako soudnímu komisaři, výši vkladu 
spořitelní knížky, zda jen tehdy, je-li sou
dem zjištěno, že zůstavitel byl držitelem 
spořitelní knížky, či i mimo tento případ, 
je v souvislosti s předpisy finančního 
práva. Jakmile se totiž spořitelna doví 
o úmrtí zůstavitele, který byl v držbě spo
řitelní knížky, nesmí vydati uložené peníze 
(~ 28 ds: nař. 27<8/1915 ř. z.). Dotaz soudu, 
pokud se týče 'soudního komisaře, jak je 
formulován ve vzoTci č. 19 nesp. říz., před
'Pokládá, že zjištění o tom, že zůstavitel 
byl v době úmrtí v držbě spořitelní ,knfžky 

ne resena tím, že jednotlivá hesla jsou 
uspořádána abecedně. 

Dosud vyšly tři sešity (Abbauberech
tigte-Haftung), každý sešit má 4 tiskové 
archy; zvlášť podrobně a systematicky 
budou v dalších sešitech zpracovány otáz
ky týkající se žalob na náhradu škod, 
vzniklých dolováním, kterážto látka bude 
zabírati celý sešit a bude zahrnovati ze
jména otázky, kdO' jest zúčastněnou oso
bou (vlastník, cesionář, hypotekární věři
tel, nájemce, vlastník svršků, dlužník), 
otázky trvání ručení (zastavení provozu), 
spolupůsobení vÍoCe příčin při dolových ško
dách, odnímání vod, procesní otázky, pro-
mlčení atd. Pužman. 

a že vkladní .knížka patří do po'zůstalosti, 
se již stalo. Bylo-li by dotazu použitO' 
i tehdy, když zjištění p.odobné se ještě 
nestalo, mohlo by to míti nás.ledky v opa
třeních ,spořitelny, takže strana, mající 
nárok na vyplatu, mohla by býti citelně 
poškozena. (výn. min. 'sprav. 'z 9,. září 
1937, č. 39.720/37-11.) 

3. Používání papíru formátu nor
malisovaného. 

Minis,terstvo upozornilo již ve výnosu 
z 2. července 19'34, č. 35.701, že ustanovení 
~ 328 j. ř. ve znění vládního nařízení č. 10:6/ 
19'34 Sb. z. a nař. o používání papíru for
mátu normalisovaného neplatí pro prvo'pisy 
listin, které jsou základem pro zápis, do 
pozemkové knihy. To plyne 'zcela nepo
chybně z toho, že ani knihovní zákon č. 95/ 
1871 ř. z., ani návod ku provedení knihovní
ho 'zákona min. nař. č. 5/18'12 ř. z., ani 
~ 3,28 j. ř. nemají ustanovení o veli
kosti formátu takových p r v o p i s Ů. Ke 
knihovním žádos,tem připojené o p i s y 
prvopisů listin jsou sice určeny pro sbírku 
listin, tedy pro soudní spisy a mají tedy 
býti zásadně vyhotoveny na papíru nor
malisovaného formátu. Z marginální rubri
ky k § 17 Návodu i ze samostatného usta
novení tohoto paragrafu však plyne, že 
soud z'koumá opis prvopÍ-sů listin určených 
pro sbírku listin po jeho formální 'stránce 
teprve až po vykonaném zápisu. Postup 
soudu upravuje y té příčině ustanovení ~ 90 
knih. zák. a ~ 20, -odst. 2 Návodu. Není-li 
tedy předložený opis k potřebě (nedá-li se 
tedy zařaditi do sbírky listin proto, že 
není vyhotoven na papíru formátu norma
lisovaného), má býti pro sbírku listin 
uschován prvO'pis listiny a strana zprave
na, že si může prvopÍs lis.tiny vyzvednouti, 
předloží-li doo.atečně řádný opis (§ 90 knih. 
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zák. ). Jestliže však strana ponechala prvo
pis listiny pro sbírku listin a nenahradila 
jej až do doby, kdy se ,sváže svazek, ve 
kterém je listina uložena, U'potřebiteln~ 
opisem, ani neprohlásila, že chce nechat: 
svázati prvo'pis li,stiny, není takové svázám 
prvopisu do sbírky lisrtin m~žné Pr:oto, ž~ 
.prvopis má formát nenormahsovany, a ma 
býti vyhotoven z úřední povinnosti opis, za 
který se vybéře poplatek stanovený pro 
ověřené o'pisy. Tento opis má býti založen 
do dotčeného svazku opisů a prvopis uscho
ván u spisů. (VÝTI, min. sprav. z 9. února 
1937, č. 7911/37-10.) 

Pokud jde 'o knihovní žádo~ti samotné, 
musí býti tyto ,po 31. ·prosinci 19'36 před
loženy jen na papíru normalisovaného for
mátu. Není-li knihovní žádost takto vyho
t0'vena, jde tu o· vadu, kterou nelze odstr;;
niti tím způsobem, že by žádost byla vra
cena s rpříkazem, aby ji ,strana předložila 
na papíře normalisovaného formátu, neboť 
pro takový postup neposkytuje opory 
knihovní zákon (~95 knih. zák.), takov?u 
žádosit dlužno proto zamítnouti. (Výn. mm. 
sprav. z 15. února 1937, č. 8003/37-10.) 

4. Poskytování hYlpotekárních zá
půj .ček ze :sirotčích pokladen. 

Počínajíc dnem 1. dubna 1937 odvolává 
se zákaz vydaný presidiem vrchního soudu 
v Praze dne 16. října 1930, Pres. 37.2155/ 
3'0-20, a povoluje se znovu poskytování 
hypotekárnich zápůjček ze sirotčích pokla
den v roz·sahu a podle směrnic, uvedených 
ve VÝ1LOSU presidia vrchního soudu v Praze 
ze dne 15. března 1929, Pres. 10.55,2/29-20. 
(VÝTI. presidia vrchního soudu v Praze 
z 9. března 1937, ' Pres. 10'.421/37-20.) . 

5. Vyvolávání roků v řÍ!zení svor
ném. 

Podle judikatury nejvyššího soudu do
chází k viastnímu vyvolání sporné věci až 
v jednací síni samé (Vážný č. 80'40) . Zku
šenosti ZÍ>skané při Iprojednávání žádostí 
'za povolení navrácení k předešlému stavu 
svědčí o tom, že pro ochranu obč'~nstva 
nestačí, jsou-li 'S,trany jen v obsílkách, resp. 
i vývěskou na dveřích jednací síně upozor
ňovány že mají vs,toupiti dO' jednací síně 
před h;dinou v obsílce určenou. V zájmu 
ochrany obecenstva doporučuje minister
stvo spravedlnosti, aby soudcové dříve, než 
sami věc v jednací síni vyvolají; dali upo
zorniti ,strany, resp. jejich zástupce, čeka
jící na chodbě nebo v čekárně, že »v jednací 
síni bude započato s vyvoláváním věcí ur
čených na ... hod.; kdo má na tu dobu do 
čisla ... obsílku, nechť vstoupí dovnitř«. 

Kromě toho bude třeba zaříditi, aby 
u všech soudů na dveřích jednacích síní 
byly vyvěšeny vyhlášky s velikým čitel
ným nápisem, že se roky v Hzeru s'porném 

vyvolávají toliko v jednací síni. (Výn. min. 
sprav. z 2. dubna 1937, Č. 18.249/37-10.) 

6. Jmenování vnucených :správců 
v podnicích důležitých pro obranu 
státu. 

V'zhledem k ustanovením ~ 5 zákona 
" o obraně státu Č. 131/36 Sb. z. a nař. , a ~ 2' 
vl. nař. Č. 196/1936 Sb. z. a nař., jest nutnO' 
ve všech případech, kde se naskytne potře
ba ustanoviti vnuceného správce v někte
rém podniku důležitém pro obranu s,tátu,:. 
z'koumati lPečlivě, zda jde o osobu uplne 
státně spolehlivou, aby snad nebyly dotče
ny věci jež mají zůs,tati v zájmu obrany 
státu utajeny. Jde-li 0' podnik důležitý pro 
obranu státu mělo by býti před ustanove
ním vnuceného správce pro takový podnik 
dotazem u vojenské správy zjištěno, zda. 
proti ustanovení určité osoby vnuceným 
správcem není 's hlediska obrany státu ná
mitek. (VÝTI. min. sprav. z 18. května 1937,. 
Č. 6272/37-10.) 

7. Ex'ekuce na pohledávky a 'zákon 
o ohraně ..státu. 

Soudy jsou povinny dbáti toho, aby v pí
semnostech, které se vydávají, popisovaly 
věci které mají zůstati utaj"eny v zájmu 
obr~ny ,státu, " jen potud, pokud je toho 
nezby;tně třeba. Prot0' je nepHpustné, aby 
v usneseních o zabavení pohledávek byla 
uváděna podrobná data 0' místech a druúch 
opevňovacích prací v pohraničním územÍ. 
Je věcí vymáhajícího věřitele , aby v mezích 
Iplatných ustanovení určil pohledávku, na 
niž vede exekuci, jiným způsobem, na pří
klad uvedením data účtu a výše pohle
dávky. (Výn. min. sprav. z 1. prosince 
1937, Č. 51.952/37-10.) 

8. Prohlášení konkursu na jmění 
soudního znalce. 

V hospodářském životě, zvláště ny
nějších dob, jsou důvody upadnutí do kon
kursu nebo žádosti za soudní vyrovnání tak 
různé, že všeobecně nelze odpírati znalci 
v těchto případech pro neuspořádané ma
jetkové poměry důvěryhodnost. S<;>udy ne
škrtnou znalce ze seznamu, kde by po ná
ležitém šetření nabyly přesvědčení, že pod
mínRa důvěryhodnO'sti jest splněna. (Výn. 
min. sprav. ze dne 30. září 1937, Č. 51.499{ 
37-10.) Frydrych. 

~dy může živnols,tenské spole'censfvo 
Uiložiti pořádlko'vý tre'st a i'ak se' p'roti 

něm'u brániti. 

Ve smyslu živnost. řádu rz 20. pro
since 1859,č. 227 ř. 'z. :se .stává každý 
živnostník rnas,toUipením živnoističle-
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nem (p6slušného) společenstva, 
v jehož obvodu provozuje živnost. 
Sčlensltvím jsou spojeny přirozeně 
i povinnosti, Imezi něž nále'ží podle 
§ 114 ž. ř. »pěstovati ducha POSlPoli
tého, udržovati a 'zvelebovati ,čest sta
vu, jakož i podporovati humanitní, 
hos1podáiískéa v:zdělávací ,zájmy 
svých ,členů a rpří1slušníků«. 

Již 'z této citace a dále pak ze 
zvláš ť vytčenýeh úkolů v témž pra
ragrafuž. ř. jest zřejmo, že úkoly 
společenstev jSo.u ro~sáhlé a vesměs 
sledují 'Prospěch ·členů a pří-slušníků. 
Aby společenstvo m'Ohlo těmto úko
lům 'zdánně dostáti, dává § 125 'ž. ř. 
představenstvu :SlPo.lečenské.mu moc 
Ulkládati lčlenů-m a přislušnffiům po
řádkové tresty na přestoupení spole
-ěenskýeh lPředpi!sú. Pořádkové ,tresty 
jsou: důtka a peně'žitá pokuta až dO' 
20 Kč. Živnostenský řád však ob
'sahuje 'Omezení, ,že :pořádkové tresty 
,možno uložiti jen v případech 'zvlášť 
vytčenýeh ve stanovách s[polečenstva. 
Stanovy mohou ovšem 'Obsahovati 
rŮ'zné Ipřípady, kdy možno. pokutu 
uložiti, na ~ř. na nešetření 'usnesení 
valnýeh hromad, p'Orušemí různých 
povinností a pod. 

Důležitá jest hranice, kam laž sahá 
kompetence Ispolečenstva, neboť tato 
není zcela přesně vymezena. 

V prak,sise vyskytl na př. případ, 
že Ise slPolečenstvo Ika;de~níků a vlá
senkářů ve valné hromadě usneslo., 
že všichmi členové jsou !povinni každé 
pondělí po celý den U'z'avHti Izáv.od. 
Když jeden aen usnesení neupo.slechl 
a 'závod každé pondělí 'Otvíral dále, 
byla mu dána důtka a konečně po
kuta a to dokonce na popud okres. 
úřadu, který ISlpatřoV'al v tomto činu 
porušení povinnosti ,člena ke spole
,čenstvu. 

§ 113 ž. ř., .praví, že nikdo nesmí býti 
zřízením společenstva -obmezo'Ván v na
stoupení, reslP. v provozu živnosti, pokud 
zákon nestanoví jinak. V , tomto smyslu 
Budwinski 9'318/96 výslovně prohlašuje za 
nepřípustná taková nařízení, resp. opatření 
společenstva, jimiž se provoz závodu členu 

omezuje 'Více, než ,to dopouští zákon, resp. 
vlád. nařízení. 

Máme proto za to, že jakékoliv usnese
ní, jímž se ukládá členům povinnost za
ví,rati závod v určitý den, jest ne z á k O' n
n é a -tudíž nepřípustné. Kromě 'zákona 
o nedělním klidu 6. 21/189,5 a 125/1905 ř. z., 
který pro některé živnosti neplatí, a zá
kona o 8. hod. době pracovní č. 91/1918 Sb. 
z. a n. nemáme zákonů, které by omezo
valý pr0'VOZ živnosti. Poněvadž pak zák. 
č. 91/1'918 Sb. z. a n. mluví jen o zaměst
nancích, nelIlÍ žádného předpisu, který by 
zakazoval oprávn,ěnému živnostníku ve 
všední dny ,provozovati osobně živnost. 
Usnese-li se na omezení provo'zu živn0'sti 
svých členů společenstvo, .překročilo meze 
s'Vé kompetence. Uloží-li pak společens.tvo 
na nedodrž0'vání takovéhO' usnesení p0'řád
k0'vý trest, může .se postižený s úspěchem 
brániti a to i tehdy, kdyby ve stanovách 
,společenstva byla výslovně stanovena 
sankce pořádkového tres,tu na nedodržo
vá~ naří'zení o uzavírání, respo omezování 
provozu závodů. Takové stanovy by totiž 
neměl úřads'chvalovati, avšak v praksi se 
může státi snadnO', že úřad takové usta
novení stanov .přehlédne. 

I když však .stanovy obsahují oprávnění 
společenstva usnášeti se o omezování pro
vozu a ukládání rPořádkových trestů na ne
dorž0'vání podobných usnesení členy, jedná 
se ve stanovách o nezákonné ustanovení, 
které nemá jako takové právní účinnosti, 
i když je úředně schváleno (Budw. 4615/06, 
2'513/04). Ustanovení ~ 113 ž. ř. jest usta
novení zákonné, které nemůže býti změně
no žádnými stanovami, třebas, úředně 
schválenými. 

J1a!k se má postižený brániti? Pra;k
tieky přijde v úvahu [)řípad pO'kuty, 
:kterou ukládá představen.srtvo spole
čenstva nálezem; b1liž,ší Isměrniee jS'0U 
obsaženy ve Sbirce nor.málií hýv. 
místodržitelství (ny,ní 'zemského úřa
du) 16 ~ 

Nález ,se vydává v písemném vy
hotovení a má obsahovati krátce 
skutkov'0u podstatu tr. ·činu nebo 
.opominutí IS poukazem na příslušný 
předpis stanov. Náhrada nákladů tr. 
řízení ,se nemá ukládati, poněvadž 
tyto !Se hradí 'z příjmů ;společenstva. 
Rovněž se mepřipojuje ;poučení 
'O opravných ;prostředcích. Důležité 
jest, že tu neplatí pro tr. ří'zení vše
obeoná ustanovení ,ž. ř. o trestním 
ří!zení a také ne .o lhůtě odvolací a 
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o 'zmírnění ':a rpromíjení trestů. 
Rovněž není možno 'z:měniti pořádko
vou pokutu ve vě;zení. Naproti tomu 
jest třeba ,se přikloniti k mínění, že 
v ohledu promlčení platí lhůta 3 mě
Isíční jako v říiení admini:strativnhTI 
vůbec. 

Chce-li postižený podati opravný 
prostředek, mŮ'že tak učiniti jen tím 
zpŮ'sobem, že podá živnostenskému 
úřadu žádost, aby tento v rámci své
ho dozorčího práva přezkoumal, zda 
na jednání nebo 'Orpolminutí postiže
ného jest výslovně ve :stanovách ul'O
žen rpořádkový trest, 'zda usnesení 
vydal kompetentní orgán a 'zda ,se tak 
stalo za řádnéh'O pQlčtu ,členů a po
třebnou většinou. Živnostenský úřad 
tedy přezkoumá jen po .formál
ní str á ne e zákonitost 'a správnost 
řízení a shledá-li nedostatky, nále,z 
:společenstva zruší. 

Je povinností ,živnostenského úřa
du přezkoumati v naznačeném !směru 
nález společenstvanej en v případech, 
kdy se toho. dovolává postižený, 
nýbrž i v případech, kdy společenstvo 
SalTIO žádá 'živnostenský úřad, :aby 
exekuční cestou vymohl uloženou po
kutu. Proti po řádkovým trestům 
živnost. :společenrstev není tedy 
vlastně řádného 'Opravného prostřed
ku, nýbrž jen dovolání Ise živnosten
,S'kého úřadu, aby cestou mimořádné
ho kasat'Orního řÍtzení použil svého 
dozorčího práva. J arosl. Sturm. 

Je'ště k otázce 'Pil'acetn1í 10% 
plřirážky k PiQIPII 'atkům z,e soudlnídh 

ro'zh odnutí. 

Od Dra B. Pe šky, subst. notář. 
ve Slezské Ostravě, obdrželi , jsme 
toto sdělení : 

~V čísle 2, roč. II. tohoto časopisu 
uvádí pan Dr. Muchka na s,tr. 70, 
že 10 % přirážka ze soudnkh ro:z
hodnutí při ,společenství v rozepři 
se platí i z platebních azajišťova
cích rozkazů v ří,zení směnečném, še-

kovém postižnfun, rozkaznín'l a syn
dikátnÍn'l (položka 6 A c sazby soud
ních poplatků .čís. 9/1936 Sb. z. a 
n. ) i v řízení ulporminacín'l (pol. 6 C 
cit. sazby). 

S uvedeným názorem nelze sou
hlasiti z těchto důvodů: 

1. Poznámka 2. k položce 6 uve
dené sazby soudnkh poplatků praví, 
že se tato přirážka platí »z rozhod
nutí, jimiž se n a I é z á o nárocích ně
kolika žalobců nebo 'O nárocích proti 
několika žalovaný,m .... « Platební 
rozkaz směnečný, upomínací atd. lze 
však sotva zahrnouti pod tento po
j em, neboť soud jej vydá na pouhý 
návrh jedné strany, aniž zkoumá 
pravdivost žadatelova přednesu nebo 
pr,avost IPředložené listiny a bez vý
slechu druhé strany o :případných 
nálmitkách. Jedná se zřejmě o jakousi 
soudní upomínku 'a nikoli o rozhod
nutí, jímž by .se nalézalo o právech 
stran. 

2. Citovaná sazba isoudních po
platků v poz'Ilármce · 1. k položce 4. 
výslovně praví, že »stranám vydá
vaná třetí a všechna další vyhoto
vení soudnkh platebních rozkazů, 
platebních nebo 'zajišťovacích pří
kazů v ří'zení upomínacím, roz,kazním 
a syndikátní,m, jakož i v řízení ve 
sporech směnečných :a šekových 
IPostižných, jsou podrobena duplikát
nín1u porplatku« . .společenství v ro
zepři ,má tu 'za následek, že 'sou(~ 
musí vyhotóviti astranán1 doručiti 
mimo prvých dvou vyhotovení pla
tebních rozkazů (pro 1 žalohce a 1 
žalovaného) ještě další vyhotovení 
pro každého .společníka. Za tuto 
vícepráci se platí .polplatek duplikátní. 

Vyšší poplatek z důvodů si.polečenJ 
ství v rozevři by se při shora uvede
ný'Ch vlatebních příka,zech rplatil 

. dvakrát, jednou jako !pevný poplatek 
z dalších vyhotovení, ,podruhé jako 
10% přirá7lka. To zřejmě neměl zá
kon čÍs. 255/1935, na jehož základě 
byla vyhlášena sa:zba 'čís. 9/1936, 
v úmyslu. 
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.K těmto námitkám vyjadřuje se 
Dr. Mu c h .k a takto: 

Byly vysloveny .pochybnosti, zda 
se podle nového 'znění !po:známky 2 
k saz. pol. 6 sazby soudních poplat
ků (vyhláška čís. 9/1936 Sb. z. a n.), 
stanoveného zákonem čís. 255/1935 
Sb. z. a n., platí 10 % vřirážka za 
každého spolužalobce a spolužalova
ného vedle poplatků :z platebních 
rO'zkazů v uiPomínacím řízení (pol. 6 
C sazby soudních pOlPlatků čís . 9/ 
1936 Sb. 'z. a n.), z platebních a za
jišťovacích rozkazů v řízení směneč
ném, šekovém :postižním, rozkazním 
a syndikátním (pol. 6 A .c, cit. sazby 
soudních poplat.ků). Platební rozka
'zy směnečné, u!pomínací atd. lze prý 
sotv·a zahrnouti pod pojem »rozhO'd
nutí, jimiž se nalézá o nároCÍ'ch ně
kolika žalobců nebo o nárocích .proti 
několika žalovaným«, neboť soud je 
vydá na pouhý návrh jedné strany, 
aniž zkoumá pravdivost žadatelova 
přednesu nebo pr·avost ,předložené 
listiny a bez výslechu druhé strany 
o případných námitkách. Jde tu 'Prý 
'zřejmě o jakousi soudní upomínku 
a nikoli O' rozhodnutí, jímž by se na
lézalo o právech stran. KrOlTI tohO' 
cit. sazba soud. poplatků v poznám
ce 1 saz. pol. 4 výslovně praví »že 
stranám vydávaná třetí a všechna 
další vyhotovení soudnkh platebních 
rozkazů, platebníeh nebo :zajišťova
cích p·říkazů v řízení upomínacím, 
rozkazním a syndikátním, jakož 
i v řízení ve sporech směnečných a 
šekových posti<žných, j sou podrobe
na duplikátní,mu poplatku«. Spole
čenství v rozevři má tu za následek, 
že soud musí vyhotO'vi.ti a stranám 
doručiti mimo první dvě vyhotovení 
platebních rozkazů (pro jednoho ža
lobce a jednoho žalovaného) ještě 
další vyhotovení pro každého spo
lečníka. Za tuto vícelPráci se platí 
poplatek duplikátní. Vyšší poplatek 
z důvodu společenství v rozepři by 
se při shora uvedenýeh platebních 
příkazeeh platil dvakrát, jednou jako 

pevný poplatek 'z dalších vyhotovení, 
po druhé jako 10 %m.í přirážka. To 
zřejmě neměl zákon čís. 255/35, na 
jehož 'základě byla vyhlášena sazba 
čís. 9/1936, v ún1yslu. 

K těmto ,pochybnostem nutno uvá
žiti: . 

Kdy se 'Platí 10% přirážka k iPo
platkúm ze soudních rozhodnutí, 
ustanovuje poznámka 2 k saz. pol. 6 
,sazby soudních poplatků 'čís. 9 ai 
1936, j·ak o tom bylo ,pojednánO' 
v čísle 2, roč. II., Právní prakse. Po
dle tohoto zák. ustanovení jest n1imo 
jiné zapotřebí, aby šlo O' soudní roz
hodnutí při společenství v rozepři. 
PI·O poj e m s o u dní hor o z hod
n u t í jest směrodatno znění saz. ,pol. 
6 cit. sazby soud. poplatků, které ;se 
poznámka 2 týká. Tato saz. pol. 6 
nemá definiei soudního rozhodnutí, 
nýbrž jest prostě nadepsána »Soudní 
rozhodnutí (nálezy, ro;zsudky, usne
sení)« a pod písm. A, B, ~, D, E 
pak vypočítává jednotlivé př~pady 
soudních rozhodnutí, která jsou 
předmětem ,poplatků. Jsou to: ná
lezy 1. stolice (písm. A cit. saz. poL), 
rozsudky a usnesení 1. stolice (!písm. 
B cit. sa:z. poL), platební rozkazy 
v upomínacÍln řÍ'zení (.pís,m, C cit. 
sa:z. poL), usnesení soudu 1. stolice 
v exekučním řízení (,pís,m. D cit. saz. 
pol.) a rozhodnutí II. ·nebo III. sto
licp (písm. E cit. sa;z. IPO!.). Z uvede
ného označení i 'z vý,počtusaz. pol. , 
6 cit. sazby soud. ,poplatků jest 
zřejmo, že poplat:ková sazba pod 
pO}en1 soudních rozhodnutí zahrnuje 
pod písm. A jako nálezy 1. stolice 
vedle roz,sudků a určitých usnesení 
též shora zmíněné platební příkazy 
v rozkazním a syndikátním řizení, 
platební a zajišťovací příkazy ve 
směnečném řÍ'zeTIí a v ,šekovém říze
ní postižním. Tento IPojem soudních 
rozhodnutí jest v souladu i se 'zása
dami procesního práva, jehož před
iIJisy neposkytují OpOTU pro názor, že 
by ve shora uvedených případech 
soud konal něco jiného než co lze 
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zahrnovati pod pojem výkonu soud
couvslké moci a tudiž pod pojem 
soudcovského rozhodování. Ani pla
tební rozkaz směnečný, upomínací, 
atd. nel'ze považovati 'za »j akousi 
,soudní upomínku a nikoli soudní roz
hodnutí,« ježto i tu jde o výkon 
soudcovské moci. 

Složitost a forma řizení při soud
ní'ch rozh.odnutích, která j sou podle 
saz. 'pol. 6 -cit. ,sazby soudních po
platků předmětem poplatků, jest 
zhodnocena míro u ;s a z b y poplat
ku. Uvedené okolnosti ne.zůstanou 
proto bez vlivu arni na výši 10 % ní 
přirážky, která se platí jen při těch 
shora uvedenýeh rOlzhodnutích, při ' 
nichž může jíti o společenství v ro
zepři. Toto společenství při shora 
uvedených platebních roz(kazech jest 
pojmově mož.né a nové znění po
známky 2 k saz. rpo1. 6 cit. sazby 
soudnkh poplatků nedává opory pro 
názor, že povinnost platiti 10%ní 

ipřirážku jest pti těch to platebních 
rozkazech vyloučena vzhledem k od
E,šnému říz·e·ní 'a rprocesním účin
kŮlTI, které tyto ro'zkazy maj í podle 
procesních zákonů na rozdíl od ostat':' 
ní ch soudních rozhodnutí, na př. roz
sudku. Poznámka 5 k pol. 6 cit; 
sazby soudních poplatků pamatuj e 
na odlišnost procesm.íeh účinků těch
to platebních rpříkazů a dovoluj e, aby 
poplatky 'z nich zaplacené by ly za
počteny do poplatků 'z rozhodnutí, 
vynesených o námitkách proti uve
deným platebním pHkazúm. 

Při 'zavedení 10 % ní ,přirážky rp,z
hodovala úvaha, 'že společem.ství v r.o
zepři a vedlej ší intervence způsobí 
soudu často ,značnou vicepráci a 'Zá-

Autoři článků v tomto čísle. 

roveň umoznl stranám poměrně 
levné dosažení práva (tak pamětní 
spis k cís. nař. Č. 279/1915 ř. z.). 
Zákonodárce omezH cís. nařízením 
čís. '279/1915 ř. z. placení 10%ní 
přirážky na pro cen t n í poplatky 
z rozhodnutí. Platila se proto 10 % ní 
přirážka vedle duplikátního poplat
ku, vybíraného podle poznámky 1 
k pol. 4 sazby soudních poplatků, již 
před zákonem ,č. 255/1935 Sb. 'z. a 
n. i z některých shora uvedených 
platebních pří'kazů (ma př. iS:měneč
ných) , a to z těch, 'z nichž se totiž 
z'3Jpravoval procentní [poplatek. Zá
kon ,č. 255/1935 Sb. z. a n. vycházel 
z úvahy, že není důvodu, proč by se 
měla 10 % ní ;přirážka platiti . jen 
k poplatkŮ'm z rozhodnutí v hoto
vosti zapravovaných, t. j. k poplat
kům procentní-m a nikoli také ke 
k o I k o v Ý ID poplatkům, zvláště 
když zákonem . čís. 255/1935 Sb. ·Z. 

a n. se zvýšila hranice poplatků, jež 
se mají platiti kolky (tak důvodová 
zipráva k cit. zák.č. 255/1935). Jest 
proto podle cit. zák. ·Čís. 255/193-5 
pro povinnost placení 10%ní při
rážky rozhodné, zda j de o soudní 
rozhodnutí při spo,lečenství v roze
při bez ohledu na to, 'zda z tohoto 
rozhodnutí se platí poplatek pro
centní nebo kolkový. Ze změny znění 
'poznámky 2 k pol. 6 'sazby soudnkh 
poplatků podle zákona čís. 255/1935 
Sb. z. a n. 'nel'ze proto usuzovati, že 
by se 10'% ní přirážka neiněla iplatiti 
při těch rozhodnutíeh, :při nichž po
dle poznámky 1 k ,pol. 4 sazby soud
ních poplatků se ,platí duplikátní po
platek, který jest poplatkem odliš
ným od poplatku z ro'Zhodnutí. 

Náměstek notáře v Praze VII. Dr. Otakar Han n a, rada kraj. soudu 
obch. Dr. Jaroslav Š tě pin a, tajemník adv. komory v Praze Dr. Evžen 
Tar a br i n, vr. rada u nejv. soudu Dr. František Pol á č e k, rada kraj. 
soudu v Litoměřicích Dr. Josef Fr 'Y dr y c h, adv. v Praze Dr. Adolf 
K o c n a, adv. koncip. Dr. Jarosla'v S tur m. . 




