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.n áhr,adní!ho

Opravy k

sou.kr.o mého

žalohoe, patk v\:änikJlo :p rá v,o
,bu js'Ou. Z te'c Mo poškoých, ,k1telrý s,e 'u ,s,oud'll p!rvlní
!ben, :k!tle ry v ,p odání n'elb o
d Is'e PQlškiQ,z,e,ní me,Zli ,seJb ou
flsltu pujoe-:l i jleden, z poš:koz'enkméne vši:cJm.i pO'šlkoze,ní
ráva jalko ,l1iáJhra.QnÍ'lnu SiQU~lQIruu ijtich It ím, že prá'v la It a
j 'elst {u IklQ:nkiupence ,práiv,
il,e Ij.ediln ý žal,olbce. tlmotlne
al,e f.Qlfmá:lne, :p,w,celssuallne
í sOlUkJromý žaJ'ohoe (§ 45.).
~IO.n každému lZ p.oŠllmze,ných
lU ,samostl<l!t,n e. Ustalno vu:j'eť
J[:ostf'ectku prí's,lulší k,ažidémll
Ii v dfírvejším fízlení za's'tIU"eoelno 'tu o Ip,rárvlu poškOizlePOlškJo:ú'ném, :po,kud ,s,e tý'k á
oprav,n,ého :p:IOstf.edku Ise
o tom, u:pusttil<O-Il'i s,tátlní za11sí býti vyroozume,n {§ 42.
melní nelbo so,u!k ro.mý návfih
e,n s ,H m vÝI"Illo'v ným vyzvájĽnak :s,oud rŕz,e,ní zas'ta ví
~í

ž'e ,Z,áJklQn 'llarizujoe v § W5.
lí ža:1ohdi a s IQ u k ,r o m é
ež i uIsta,nlo'Ve.IlÍ § 261. posl.
rl é 13' t Ir a ,n e, po;klUd s'e .týče
OIH {'omu § 269. dálv á p.rávo
f 2,86. ,nwŕi:zwj,e pred's,edolv.i
) š :k ,o ze:n ,é h o, a ž'e' dá'le
eib .opomenutí :vyŠ'etf-uiícího
Vb r ž je II s t ,r ,a nes <o 'll'stáJŤní Izá,stru:pce, nemá :p o~,pfipo'j:i,l :k Itrest:n~mu fize:ní,
lá IStIia'n:a máp rá v,a Q,zn ače:n a
plr,a'v,ného p,rostf.edku), 'práJva
(DU,p,c.e sie své lru.rukc e v,z,da,l.
j,alk 'pT o ,tlOlho !P'O'Ško z'e,ného,
toho, jerlllŽ učilIl;il; o'známeoní,
ro toho, 'Ie:nž da:sud žádného
nUlsí Ib ýti k,aždý POšk'ozleln ý,
ods't., ,o viZdá'ní se fu,n,kcc
ri (§ 4,2. 1., II. odsIt.), ovšem
; vyzváním tam Uvedeným.
ede:nélh o :V r§ 42. IV. odst.,
i stMní izá,stupc-e ,furukoe žajkaž,dý p,oško'ze'ný o t'om
bž-aJolbil pr,evzíti. Z tohoto
:na'rizuje oheslá.n.í kazd,ého
:poiednávání pr,ed s'oud,em
) joels1 hu ď pr~mo nill tina ill'e'b
lu ,pToc-elssua:l:ne te,c:hnk.ký,c,h,
)IhLa bý,tli lihned (rlolzhOldnut a,
{IP'OIkračová,ní.)

článkiim

o "Tiskové novele"

(Dr. Polák a prof. Dr.

Mifička).

L K IČ l á oli k u 'm n t.i 's k o v é In iQ v e lI e sdeluj.e redakce, !Že
ne.dlQlpa'Hením a be:z siQu1hlasu sekČtního šéfa Dra P ,o il á k a byl úvod
leho · Ičlánku 'v čísle ze dne 1. záfí 1926 uver ejnen kuse.
SprávIný x'e xrt , který má státi na m1slte tprvýdl dvou odstavcu
Íl vedeného ,čláJnk{l j'e st ItentiQ:
»VlnMiv Ise 29. SIf'p'Tha z dOiV:otle.né, nalézám na 'Svém 's,toue stať
»].e,šte sJovo k ·ti,SikOlVé nove1,e z r. 1924« 'jJ/ana IU/nivle_ sdníLo prOl:LesoO/na
A. iM 'if li č k y. Nechcli IceJ1Jné iá.dr.o. ,kte.ré ve vÝilTI5ne našrkh ná,zoru :jak dO'lllfáiffi, Is,po'čívá, z'ruehodnobiti tím, že bych ,odpovedeJ d j.en
phb~žne ,tonem plalna p,rorfesOlr'a. Má ,odp· oveď .na jeho článe,k ne.dalLa
pianu IPTo,fleS'OIr'll k t.akovému pN nejmenším neOlbvyiktlréimu ~pusobu
pSlaní prí'Č.iny. Jeru na ,tf,i vecJ z tohoto ,orba lu j'ádra mus~m ir ea,g,ovaÍlÍ.
pr,eldevším. pwč :ne,p hp,ojova1 i'slem ve ~wé odpovedi Ik jménu
,paJrra profeISorla ltiitllllu. Vy,sveHení .k tomuto, jak s,e z.dá ,prCUl1U pr,orfesmu zw,áJšte nepr~jlemnému ,opomenutí, lze ,p'oc1<l!bi 11~s.tinaJmi. Když
}slem zas!l,aJ Ir,u!k,op!is své odpove,di rle.dalktom »P'f 'á vnyho ObZloru«,
pia-IlJU :pres:i de,n tll SOlUdní t:abul,e Dru P,ad,nOlrovli, .poltVlr.dJm mi pan prlesildle:r1Jt :j,eho pfíjem la p;odot:kl v ,!listu z,e 7. ,k ve,tna: »DovorH1 js.em si
v lČ1,áJllIku k jménu »IMirdlo!<Ja« Pf,ĽPISlélJti 'na nekoUk,a mÍlSlte,ch sl1ovo »proks:or«. Na ,t.o j:Slem olClJpovede~ 8. kvMnla. ž,e nemám :nJÍôe1ho ,pl"<Oti to,mu,
že myslím v št aJk , že tim odbočuj'eme 'od p:mXle, Ikltrerá ziavedeJ1Ja ,n yní
,témer vŠ!eOlbeone vie ved.ecké Lirbeln ature ,a po.k'lld Ise tÝ!oe nás, opírá
sie o ill,sll1Jeslení mo.r. P!ráv'llklké jednoty, že ved.e,Č'tí 'SI=lÍsov,alt'e,l é lillajÍ
v,e ve,declkých s\pĽsle,ch bÝIN ci tovrumi j,e,n jménem, hez ,tiltrul,u. Do.Q(lI1
i'serm paJk, i ,e s'e :oháJv.árrn. že plráve ,t ím, budú-l1i p's Mi »·Plrofesolr«, do-stane vec 'r áz j,aJkésli ,o's äbní pol,emiky, 'ač jSlem se PTáve toho 'snažlH
vysHíbalÍa., ,jlsla sdloe nucen pr'o -'Piflldko,st útoku p,arua ,p rolÍ'es ora psát.i
tor.tiJter dn Ir ,e, uSLlui-e však ,o to bý,t i pri tom 'SU,ct vis ,i m modo.
Z .te,ch,t,o dO'pi su je·st Vlideti, že rj,slem byl daJ[,elk toho. pa'ila p,rofe,sOlra za Ijreiho ikJrdmm\JU »Íir'es,taitd« (I) Hm. že j'sem ,ps.al proste ».Mif1'(skJa«, :nýJhrž ŽIe jlSlem iilÍltl'ly vY:I1Je·Clhával :proto, že . mel jsem Zla to,
že v odbor:n ém IJLste, :kJde .alU't,or Ijle'S:t mezi svý:mi a Ikde oČ'tl(.'n!áN Ije'j 'po
,léiba .zInají, byjl:o by lt.O prímo zme:nšováním velhi1asu ve.QBCikého a
uriá.ž:koill .ot'enáru ·PfJpo,jOlv,altli tHuly a vz,b udiH .zdání. že ,autor není
dos,t,at,e,čne znám 'a čtenáfi jeho jsou Itlalk ,odba:rne Ineobeználffiení, že
je nutlno význalln laut.olf,a 'p Npojentm ,tliJÍlrulu zvyšov,aH ia lauto,r;a Č'tená
rum terprve v !plné jleho hodnosti pfedsrt:avova,td.«

nm

II. ,K edakce :Qlb drž'ella 'Od 'p. prof. Dr. M i f i
dop-is následujídho obsahu:

č

k y v stejlué veci

Váženú redukce!
šlelf3' nr,a \Emeirkiha POllálk'a, U v'e'rerj,nený
V 13. sleišd.te pod :titul,em »Doslov k článkúm O lÍIiskové ,ruov'ele«, nutí
mne, la'č po:ki1:ádám p'o:loemHm ve veci 'Slamé Italké piPO 's,v ou osobu 'z,a
isko:ruč'elnu , IpoITllechá,y,a,j,e úsuc1elk 'Č'tlenársltvu, Ikle dvema oplrarvným ,l}0z'!1Já:mkám:
- 1. Pa:n ' slekční š·ef tvrdí. že ,má r,epMka mu dává v nejvetší
části za ,pnav,(tu. To ne'n í slp rávné, iak se 'o tom muže IpreSlvec1čÍ'Íli
každý, 'kdo Ipozo,me plr,olot,e oboustna:nné duv'ody k j,ednotliivým hodum. Naopak uvádím v replice výslovne, že nemohu ze své kritiky
tiskové novely Slleviti ani ,písmene.
ČláJl1leik pana 'slek'ČllÍho
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2. PaJn sekční šeí reaguje .no mou poznámku, že pojedno,u se
dovolává ve své »odpovedi « lna vyplnení povážlivé mezery o tisk-ové
:novelle mých prednášek, tedy aut'ority proÍesora, jehož sám v »odp,oved,i« tOlhoto tltU~u zlbavl:L l 'klní pry ve VeaeIC.;'K.é Ill,![·e, :allUl c zvy,kler.rn
nripojovati ke zménu autoni titu[y. To ie arci pravda. Ale není
správm:é, Žie ISle ",'I e s'v é »o,cLpovecLi « .této zvy,!{jlo:slt'Í ,pňidrŽ!e1. J\:I3Jopak,
je k mému jménJU v »odpovedi« titul pripojován, a t,o ko 'n s ta nt n e
a bez v ý:n ime č il e titul »doktora « (i tam, kde je reč o mých
u.nliV.e-ľ'S!Í.tfllÍoh prednáškálc'h). To vlša.k n-elní ve vea,ec:k:,é -Hbelra,t ur'e obvyklé a čimilo dojem úmyslnosti (man merkt die iAbsicht ... ). JeITI
prot,o jsem učin 11 pfí1ežitOlsbne onu poznámku. Nikdy pred tím jsem
nikomu nevytýkal, že k mému jménu Ine~ripojil tituLu, a č se to sta:lo
v četných kritikách, recensích a ji,ných pubHkacích na tisíckráte. Či
ním tak i sám a Inep,otfebuju snad ujištovati, že to aru v budoucnosti
nikomu vytýkati nebudu.
3. Protestovati musírri proti výk,ladu, který pan sekon ~ šeí
dává výrazu »ochotný« v mých slovech o »iníormaoi nekterého
OIClho:tnéiho 'pi',edsedy :kmebslké'ho soudu «, ialko by 'by'l I11lLné·ll 'D lrle ds,eda
oc!hotlný k vodámí TIleobljleikltiv,n í-hopo'sudku. Ne·pr,e.dpoj,atM:mu i'e z,aji,sté
iiaisIno" ž'e' tmímeln je lPr eds,ema , ktlerÝ j·e oohoteln ,po mati Itako'v,ou j,ntfonnalCi ,
vyžadující rp,roihHžle,n íce·lé rady 'S'p.i'su, ač by mohl proste odlkáz,aH ,n a
t.aJino,sot hliaslolvání a hilasovla dho protokolu. Práve má bývallá .dJI,oulhoil'e tá
ipfÍ.sllušnos-t Ik .sou.dcov's!klému slta~u , tj'eib,o'ž tjsem si 'llIe'p r,es'tal vys;o.c'e, vlÍž,H'i, melja !illll'e chr:ámMi pred 'podobnou 'Í-ll'sunuací. 'Ko,nsltatu'ji, žes,l,ovo
»,oc1hotillé ho « Ine,ní v mé ne,pU,i,oe v lu~o,zovkáIClb.
Prosílill v,áJž.eno:u 'riedaikci , ,a,b y poprá:},a mÍ'Slta Itemt'o f.ádkúm.
V doklo,na1é úcte
Dr. Au g. iM ,j- r i lč lk a.
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tRle da'klce, vybo.vuiíc ž:ádo sti ob-ou au't oru , uV'er'ejňuje ocbotme obe
poS'I,an'é oplf'a'Vy s lp oz,ná'mkoH , lŽIe 'PlOvia'žuje flo'Z'pra'Vu ,po 'snmá,llI05 vecné za
ukolnoe'nu.
R. Ie d:a k c e.
Proli. Dr. K,arel LaštoV'k,a:

Rozhodnutí Nejv. Spr. soudu R. Č. S.
Dávka z prírustku hodnoty. Vrácení dávky.
(Nález spr. s'oudu 31. V. 1926 Č. 11644.)
f~nma žá,dalla o vrác.ení dáVlky jdž z,a)::f,avené z duvodu ~ 2. zák. ze
dne 4. oervenoe 1923 Č. 151. Sh. z. a n.. Donevadž prev,od nemovi-to's'tí
se sJal pr,i premene s'pol,ečnosÍ'Í s obmezeným :fUčením, ,jlakou bylla stežující si firma . v novou ISlp'oJ,e,čno's,t ,akoiovou.
Má-li bý,ti rozhodováno o' ,t ét,o žádostd, dlužno predem ·zj.istiN, zda-li
tu jsou ,s,pJnény podmínky, zla ifii.a bž dávlm nemela býti VYlillerena la predep'sán:a již Ip uvodne, laneb zdedi Ise s,kultlko'Vý nebo právní stav vecli z,menil t3Jk, ,ž e nastail duv o.Q Plro zmenu pre.c1plisu ,o vrácení dávky. Dokud
sruad by/La pLaoetna j·ndeblií-e.
Pro rÍzelní o vráae,ní dáv,ky není v dávklovém rádu p,osHivních
predp·Lsu. Avša:k otázk,a, zdali t.u Ison po.dmínky pro zmenu Duvodnŕho
predpis u, de'sot jen IIl.!,bem púv'o,a.níbo p.r,edp,isti ct.ávlky, n e boť hude Ipfti ,tom
z,k'oumaH, zdaH tu ]osou ,p odmínky 'P,ro predp-i,s dávky, či pro oo sv otbo.zení
o.d ní. ,Mwsí 'sie p,rolt.o rízení o tMo ot,áZlce dHli ,dIe techže ,n oriem, i,a ko
fÍZlení Ipr'o vymerení ,a predepsání dávky a nutno tudíž proO rízení o vráoe,ní dávky j'iž za'p'ľa~'ené ,PlOiUží1:i s'Í'ed,n ýoh preciJp'i:su, j,aku pro fí,z ení o vymelľ€~'ní dávlky. PrVlní 's t,otUcí pro ,wZlhodTIlutí o nlárokTu ,n a vrá:cení dávky
jest ,t udíž úrad dávku vymeruiící.
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