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Pokud jde o zavedení práva platného v staré říši i na sudetoněmeckém
území, jest úmysl zavésti je co nejrychleji: na př. říšskoněmecké zákony
o dani z obratu budou v sudetoněmeckém území platiti již od 1. ledna 1939.
P okud jde zejména o správní věci, včetně věcí daňových a poplatkových, nastupuje na místo dřívějšího nejvyššího správního soudu v Praz\~
llvní správní dvúr, který bude zřízen v nejbližší době u říšského komisaře
y. Liberci. Stížnosti, které podle své příslušnosti patří na sudetoněmecká
území, mají býti podávány rozhodně již nyní k tomuto správnímu dvoru,
přesto že dosud není konstituován.
.
Jako sbírky, v nichž jest nové právo, platné nyní v sudetoněmeckých územích
vyhlašováno, přicházejí v úvahu:
1. Verordnungsblatt fur die sudetendeutschen Gebiete.
2. Reichsgesetzblatt, obojí lze dostati u PO'š tovních úřadů nebo u »Reichsverlagsamtu « v Berlíně,
3. Deutscher Anzeiger a posléze
4. různé věstníky (VerordnungsbHitter) jednotlivých ministerstev, které lze rovněž
objednati u Reichsverlagsamtu.

Glo sya aktuality.
Dívčí jméno provda né ženy
v leií firmě.

1. Volí-li si provdaná žena, podnikaj ící jako kupec jednotlivec n ovou firmu, n emu s í tato obsahovati . její dívčí příjmení, ježto toto
podle správného názoru velké větši
ny literatury (příp. prvním) sňat
k em pozbyla1 ) a pod rodinným jménem v čl. 16 obch. zák., jež firma obsahovati musí, jest rozuměti, jak
1) Tento následek sňatku nemůže býti
vylou čen

úmluvou manželú. Odchylný názor proti textu pro shodný § 1355 něm.
obč. zák. má Kohler, nejpodrobněji podaný v Archiv fur zivilistische Praxis, 107,
str. 246 a n., který se však nestal ani v říš. skoněmecké literatuře panujícím (Planck's
Kommentar, IV/l. 4. vyd., str. 13?. Kommentar der Reichsgerichtsrate, IVl1, 8,
·vydání, str. 60). Také pro shodný čl. 161
švýca rského občanského zákoníka je zcela
převážný názor shodný s uvedeným v textu (Gmur, Komméntar, III1 , str. 248). Pro
naše právo srovnej zejména Roučkúv-Sedláčkův a Klangův Komentář k ~ 92, ze
systémů: Sedláčkovo Rodinné právo, str.
42, Ehrenzweigův Systém, II/2, str. 109 a
n., Mayrovu Soustávu, IV. (cit. podle čes. kého překladu); str. 30, z monografií nejnovější Adlerovu: Der Namen (1921).

plyne též z připojení slov » občanské
jméno«, ve shodě s materiáliemi 2 )
příjmení v době zvolení fil'lTIY kupci
příslušející.

M ů ž e však nová firma provdané
ženy její dřívější dívčí příjmení obsahovati, rozhodne-li se t ato pro to,
ale jen ve dl e 3 ) příjmení , příslu
šejícího jí v době zvolení firmy.
Tímto jest v českém jazyce podle
§ 92 obč. zák. ve spojení s jazykovou
praksí 4 ) přídavné jméno utvořené
z příjmení (příp. posledního) manžela, pokud nedošlo po (příp. posledním) sňatku ke změně jím nabytého
jména, která však nenastává ani
jako následek manž.elovy smrti, ani
rozvodu manželství a podle názoru
většiny literatury nemůže býti podle
2) Proto 1., str. 35; III., str. 911.
Shodně Demelius' v Staub-Piskově
KomentářL
(3. vydání), II1, str. 151.
Užití dřívějšího dívčího příjmení co pseudonymu jako jediného jména (rodinného)
ve firmě jest vyloučeno.
4) Sedláček v Roučkově-Sedláčkově Komentáři, 1., str. 488. V německém jazyce.
jakož -i v řadě jazyků jiných, jest příjmení
manželčino sňatkem nabyté s příjmením
manželovým shodné . .
'3)
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našeho práva vyslovena ani při rozluce manželství. 5 )
Obsahuje-li tedy firma dřívější
dívčí pi'íjmení provdané ženy, jest
nutno je považovati vzhledem k názoru vÝše již uvedenému - změna
dívčího jména (příp. prvním) sňat
kem, následkem toho jeho pozbytí za dodatek podle čl. 16 obch. zák.
osobu ženinu blíže určující.
Kromě dívčího jména může firma
obsahovati též jiná příjmení dříve
ženě příslušející, 6 ) a to bud' všechna, nebo některé ' či některá z nich.
Ze znění firmy mu'sí býti jasně patrno, které z více jmen v ní obsažených přísluší ženě jako příjmení
v době zvolení finny, jakož i že
jde o postupně následující jména
téže osoby, nikoliv o poměr nástupnický. Bude tedy vyhovovati firma
»A. B., rozená C.«, při více jménech
ve firmě na př.: »E. F ., rozená G.,
rozl. H., ovd. 1.«, při čemž B. a F.
jsou jn1éna rodinná v době zvolení
firm y ž eně příslušející. S hlediska,
že není pochybností o tom, které jest
příjlnení ženě v uvedeném kritickém m on1entu příslušející - jakož
i s h lediska shody se skutečnými poměry - připustil starorakouský nejvyšší soud (AdICI., 2267) 7) také formu uvádějící jméno ženě v době
zvolení firmy příslušející formulacně jako dodatek: »A. B., pro v d an á C.«. Tento názor, uvolňující po5) Srovnej však odchylný názor u Adlera v Der N amen, 'str. 26 s poukazem na
§ 1266 obč. zák., který názor blíží se úpravě § 1577 něm. obč. zák. a u autorů uvedených tamtéž v poznámce 12. Názor
v textu uvedený jest však názorem panujícím nejenom v Úteratuře, nýbrž zastávaným též konstantně praksí jak soudů ,
tak úřadů správních. Srovnej k t omu též
vyj ádření starorakouského ministerstva
spravedlnosti z r. 1871, č. 2180. Na Slovensku jest právní stav jiný (viz na př.
Andres ve Slovníku veř. práva II., heslo
»Jméno «).
6) Na př. nabytá předcházejícím sňat
kem, úřední změnou jména atd.
7) Proti názoru obou nižších stolic.
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někud aplikaci čl. 16 obch. zák. co,
do kmenu firmy, došel souhlasu též
v literatuře. 8 ) Nevyhovuje v,š ak, jak
podává se již z výše pověděného,
firma obsahující dvojjméno, složené
z dívčího jména a jména nabytéhoprovdáním
(N ováková-Procházko-l
vá), ať by byla spojena v jednom
nebo druhém (opačném) pořadL
Chtěla-li by žena užíti ve firmě takového dvojjména, musela by nejprve si na ně dáti změniti své pří
jmení. 9 )
Není snad ani třeba zvláště zdů
razňovati, že jak · co do připojeného
dřívějšího příjlnení, tak co do uvedeného důvodu změny tohoto pří
jmení platí v plném rozsahu zásada.
pravdivosti firmy.
Připojené dívčí jlnéno provdané
ženy může býti postačujícím rozlišujícím dodatkem podle čl. 20 obch.
zákona.
II. Zvolila-li si žena firmu pře d
(prvním) provdáním a nabyla-li k ní
před tímto okamžikem subjektivního pr áva firemního, nemusí ji změ-,
niti po změně svého dívčího jména
sňatken1, n ýbrž mů že ji vésti v pů
vodnínl znění (tedy obsahující j e II
její dívčí jméno) .10) Odpověď tutonedává nám sice platn~T obchodní zákon přímo, nýbrž podává se z analogického použití čl. 22 obch. zák.,
opírajícího se o úvahu, že když podle
tohoto ustanovení může býti firma
vedena dále při změně subjektu jí
pojlnenovaného, jest další vedení fir8) Demelius 'v Staub-Piskově Komentáři,

II1, str. 151 a literatura tam uvedená.
D) Ježto jí dříve takové dvojjméno jako-

příjmení nepřísluší. Shodného názoru, poklid jde o právě uvedené, Hoetzel v člán
ku »Jméno « ve Slovníku veřejného práva,
II., str. 98.
'
10) Jde zde o případ t. zv. staré firmy.
Shodně s textem Demelius, 1. c., str. 152'
a 159. Adler, 1. c., str. 33, pozn. 37. Odchylně Randa v Handelsrecht, 1., str. 120.
Wenig ve Slovníku veřejného práva, I.,
str. 650 (článek Firma) označuje uvedenou
otázku za spornou, považuje však za správný názor v textu uvedený.
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připustiti též pro případ, kdy
změní se jen jméno subjektu, zatím
co tento zůstává týž.
Totéž řešení navrhuje výslovně
no:tTLlovati osnova čsl. obchodníh.Q zákona svým § 31: »Změní-li se z .ja-

my

kéhokoliv důvodu jniéno osoby, jež
bylo do firmy pojato, lze ve firmě
ponechati její jméno dřívějšÍ. «ll )
Vývody předminulého odstavce a
jejich výsledek - analogické použití
čl. 22 obch. zák. vztahují se arciť
na jakoukoliv změnu jména subjektu firmy (pozděj ším sňatkem, úřed
níZ111ěnou jména atd.).
Josef Pražák.
Československá obilní společnost

a Nejvyšší soud.
V šestém čísle »Právní prakse«
poukázali jsme na to, že otázkou
právní existence »Československé
obilní společnosti« bude se musit zabývati Nejvyšší soud, a to na základě dovolací stížnosti, kterou podaly
osoby na věci zúčastněné (mlynáři)
proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne ll. září 1937, jímž zamítnuta byla jejich stížnost do usnesení
krajského soudu obchodního v Praze
ze dne 20. července 1937, povolujícího zápis Čsl. obilní společnosti do
firemního rej stříku.
Dovolací rekurs byl stěžovateIl
odúvodněn tím, že u napadeného
usnesení jde o nezákonnost, zřejmý
rozpor se spisy a zmatečnost. V čem
jsme my spatřovali vadnost tóhoto
usnesení, bylo pověděno v článku
shora citovaném.
Očekávali jsme, že Nejvyšší soud .
bude se v prvé řadě zabývati otáz- .
kou, zda dovolací stížnost jest pří
pustnou se zřetelem na předpis § 46
zák. č. 100/1931 Sb. z. a n., tedy zda
skutečně běží o zmatečnost, rozpor
11) Obsahově shodné ustanovení má § 21
něm.

nyní

obchodního zákona, takže jest tam již
otázka přímo zákonem vy-

předmětná

řešena.

PRAKSE

23

se spisy neb nezákonnost a předpo
kládali jsme, že zejména pokud se
týká posledního důvodu (nezákonnosti), uzná Nejvyšší soud, že jest na
místě a bude se stížností věcně zabývati.
Anebo alespoll . jak to učinil
Nejvyšší soud v jiných případech
vysloví, že tu není žádný z důvodů
dovolacího rekursu zákonem připu
štěných a že se při tom zmíní, proč
shledává napadené usnesení správným.
V každém případě byli j SIne na
názor N ejvyššíh.o soudu ve věci samé zvědavi a jistě právem.
Bohužel, nestalo se však ani to,
ani ono.
Nejvyšší soud ve svénl rozhodnutí
ze dne 3. srpna 1938, č. j. R I 1406/
37, uveřejněném ve sbírce Vážného
pod č. 16.774 odmítl totiž dovolací rekurs stěžovatelů
s o d ů vod n ě ním, žen e j s o u k e
stí ž II o s t i o p r á vně 11 i.
Postavil se při torLl na stanovisko,
že stěžovatelé mlynáři, kteří
s Čsl. obilní společností vedou spory,
případně podali stížnosti k N ejvyššímu správnímu soudu ve věcech jí
se týkajících - nejsou účastníky
podle § 6 zák. č. 100/1931 Sb. z.
a n. v příslušném nesporném řízení
firemního rejstříku a že nejsou tudíž podle § 37 citovaného zákona ke
stížnosti leigtimováni.
Tento svůj náhled odůvodnil nejv.
soud tím) že podle § 6 cit. zák. jest ·
účastníkem pouze ten, kdo je rozhodnutím soudu ve svých právech
přímo dotčen, při čemž předpokla

dem jest hmotněprávní poměr určité
osoby k tomu, co jest předmětem nesporného řízení, j eh6ž výsledkem
mohou býti její vlastní zájmy dotčeny.

Nejvyšší soud dospěl při tom. k záže lTIOžný vliv zápisu Česko
slovenské obilní' společnosti do obchodního rej stříku. na výsledek sporů st~.žovatelů se jmenovanou spověru,
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lečností vedených a na úspěšnost
stížností, vznesených rekurenty na
nejvyšší spr ávní soud ve věcech této
společnosti se týkajících, nezakládá
hmotněprávní

poměr

stěžovatelů

k řečenému zápisu a může jíti nejvýše o nepřímé dotčení jejich zájmů.
Ošem to nemůže změniti nic na
st avu věci, že nejvyšší soud, odmítnuv dovolací rekurs pro nedostatek
legitimace stěžovatelů, nepustil se
do řešení otázky ve věci samé.
A tak zůstala - alespoň prozatím - nerozřešena otázka, zda skutečně byla Československá obilní
společnost zřízena jednostranným,
výsostním zásahem státu, když vlád.
p.ař. č. 137/ 34 sb. n. s. mluví o tom,
že společnost bude utvořena přísluš
nými zájmovými organisacemi, jež
stát k t omu pověřil , že při tomto
ustavení neplatí čl. 208, resp. 211
obch. zák. , ač z § 9 cit. vlád. nař.
jde najevo pravý opak a teprve vlád.
nař. č. 193/ 1937 Sb. z. a n. to výslovně stanovilo, a nerozřešena zů
stala otázka, zda lze vlád. nař. čís.
193/ 1937 Sb. z. a n., jež nabylo účin
nosti 21. července 1937, vztáhnouti
na spor ný zápis společnosti do obchodního rejstříku, který byl proveden 20. července 1937 a zda toto nařízení bylo platně vydáno.
Pravíme, že prozatím, poněvadž je
lnožno, že některý ze sporů , které
stěžovatelé se společností vedou (zejména z doby před protokolací Čsl.
obilní společnosti), se dostane až
před nejvyšší soud, který pak přece
jen bude museti kousnouti do tohoto,
zdá se, hořkého jádra, jakým jest
otázka právní existence Čsl. obilní
společnosti.

*
'" *

Individualisace zabavené
pohledávky.

Návrh na povolení exekuce uváže na vymáhanou pohledávku
nebylo povinnou stranou nic zaplaceno, že povinná strana:, jak se vyděl,
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máhající strana dověděla, má prý
pohledávku pr oti XY za dodané tapety a v důsledku tohO' žádala vymáhající strana, aby bylo vydáno
u sne sen í, jímž k vydobytí vymáhané pohledávky se povoluje zabavení a přikázání k 'vybrání »pohledávky, kterou má prý povinná
strana za poddlužníkem XY v část
ce
Kč 2000.-«, aniž bylo uvedeno cokoli bližšího o této pohle . .
dávce.
Jelikož taková exekuce se povoluje razítkem, byla také tato exekuce
povolena r azítkem, a to »dle návrhu«, takže soudním usnesením
bylo povoleno zabavení a přikázání
k vybrání pohledávky, kterou prý
má povinná strana proti osobě XY,
aniž byl uveden právní důvod nebo
jiná. individualisace této zabavené
pohledávky. Jen toto usnesení
se doručuje, jak známo, poddlužníku, a jen toto usnesení jest výr oke m s o u dní m. Povinná strana cítila se dotčena tímto usnesením, poněvadž měla i jiné pohledávky proti
osobě XY, a měla tedy zájem na tom,
aby z usnesení, jímž byla exekuce
povolena, bylo zřejmo, která z těchto
pohledávek byla zabavena. Ohledně
takové pohledávky totiž ztratí povinná str ana aktivní legitimaci a
naopak vymáhaj ící strana ručí za to,
že bude pohledávka vymáhána a že
se liknavostí ,ve vymáhání nepromlčí
nebo nestane nedobytnou. PrO'to podala povinná strana r ekurs" jemuž
kraj ský soud civilní v Praze pod č.
j. R V 734/37 vyhověl, zamítl návrh
na povolení prozatímní exekuce a
uvedl v důvodech: '

+-

» Stěžovatelka dovozuje, že v napadeném
usnesení, jež jí bylo doručeno, není uvedeno, z jakého právního důvodu má pohledávku proti poddlužníkům, jest prý tudíž
vydáno na podkladě formálně vadného
exekučního návrhu, jemuž nemělO' býti vyhověno.

Stěžovatelce
kuční žádosti

nutno přisvědčiti, že v exebylo sice uvedeno, že má
povinná strana za poddlužníky pohledávku
za dodané tapety, tento právní důvod pohle-

Čí~lo
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dávky povinné strany není však uveden
v návrhu usnesení; poněvadž byla exekuce
povolena razítkem, nebyl také uveden na
rubrice doručené stěžovatelce.
Ze shora uvedeného tudíž vyplývá, že
nebylo vyhověno předpisu § 54, čís. 3 c. ř.
s. podle něhož má návrh na povolení exekuce obsahovati vše co podle povahy toho
případu jest důležitým pro usnesení, jimž
exekuce má býti povolena.
J de-li tudíž o zabavení pohledávky povinného proti poddlužníku, nepostačí udati
pouze jméno a bydliště poddlužníka, nýbrž
také právní důvod pohledávky.
Tento právní názor jest zastáván konstantně teorií (srov. Neumann-Lichtblau)
Konnreuter, díl II., str. 243, Hora, Soustava exekučního práva, str. 241), a byl zastáván jak judikaturou býv. nejvyššího
soudu rakouského (srov. ku př. R III 376/
12) pak i našeho (srov. rozh. 4796 Sb. v.).
Další rozhodnutí Sb. n. s. 8682, vyslovilo sice, že podle okolností případu postačí někdy k individualisaci majetku, na
něj ž má býti vedena exekuce, uvedení pohledávky s jménem a adresou poddlužníka
i bez udání právního důvodu, avšak
jen o m t e h d y, když tyto údaje postačí
k i n d i v i d u a I i s a c i a nezáleží při tom
na důvodu pohledávky.
Než v našem případě již sám vymáhající věřitel pokládal za nutné uvésti právní
důvod pohledávky za účelem její individualisace, což vyplývá jasně z obsahu exekuční žádosti. Pochybil tudíž prvý soud,
když povolil exekuci podle návrhu postrádajícího udání právního důchodu pohledávky, obzvláště když nepokládal za vhodno, zjednati nápravu podle §§ 84 c. ř. s.
A 78 ex. ř. «

Proti tomuto rozhodnutí podala
vymáhaj ící strana r ekurs dovolací,
jemuž ne j vy Š š í s o u d vy h o v ě I
r ozhodnutím z 31. května 1938, R I
747/38 a obnovil usnes ení
s o u d u I. s t o I i c e~ v němž pohledávka vúbec individualisována nebyla. V dúvodech uvedl:
Podle § 54, čís. 3 ex. ř. stačí, jsou-li,
jak tomu bylo v tomto případě, údaje slouI~i cí k individualisaci zabavené pohledávky
uvedeny v návrhu na povolení exekuce, a
nevyžaduje se, by se tak stalo v návrhu
usnesení, jak rekursní soud míní. Bylo proto
dovolacímu rekursu vyhověti a změn ou napadeného usnesení obnoviti usnesení prvního soudu.

Toto rozhodnutí nejvyššího soudu
j est zřejmě vad n é. Petit exekuční
ho návrhu byI"ne určitý a kdyby nej-
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vyšší soud měl za to, že soud-smí jíti
ultra petitum (což nesdílíme), pak
by byl býval musil alespoň do pln i~
t i usnesení so.udu 1. stolice, jímž byla
exekuce povolena, tak aby zabavená
pohledávka byla individualisována.
Máme za to, že návrhem na povolení
exekuce jest právě jen návrh usnesení. Máme však také za to, že právě
výrok soudu musí obsahovati individualisaci zabavené pohledávky,
neboť jen tento. výrok soudu se oznamuje poddlužníku doručením povolovací rubriky, takže pro poddlužníka platí jen to, co jest v usnesení
uvedeno.
Jest doufati, že citované rozhodnutí nebude počátkem nějaké nové
prakse, která by byla s hlediska
právního i hospodářského povážlivár

Splácení pohledávek podle
§ 125 ex. ř.
1. Rozhodnutí nejv. s.

č.

16.838.

Ve Sbírce rozhodnutí nejvyšších
stolic soudních republiky Českoslo
venské je uveřejněno pod č. 16.838
rozhodnutí nejvyššího soudu, které
obsahuje nový výklad § 125, 1. odst.
ex. ř. pod právní větou: »Vede-li ně
kolik vymáhaj ícÍch a zároveň hypotekárních věřitelú exekuci vnucenou
správou nemovitosti, rozhoduje při
rozvrhu
výtěžkových
přebytkú
z vnucené správy nemovitosti p r Ú'
z a p r a ven í úro k ú, které dospějí za vnucené správy nebo jsou
zadrženy z posledního roku před povolením (§§ 120, č. 5, 124, č. 3 ex.
ř.) pořadí j ejich zástavních práv,.
avšak pro splácení j i s ti n y pohledávek, k jejichž vymožení byla povolena vnucená správa (§ 125 ex.
ř.), je rozhodující pořadí jejich úkojných práv (§ 104 ex. ř.).« Skutkový
podklad rozhodnutí je tento: Na nemovitost dlužnice vkladem nabyli
pro svoje pohledávky práva zástavního Josef L. dne 26. X. 1928, kdežto'
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Dr Jiří Sch. teprve 30. III. a :6. IV.
1929; tito věřitelé k dobytí těchto
hypotekárních pohledávek vedli exekuci vnucenou správou, uvalenou na
nemovitost, na níž práva zástavní
váznou, při čen1ž práva úkojného podle § 104 ex. ř. nabyl Dr Jiří ·.~Sch.
dne 22. IV. 1934, kdežto Josef L.
teprve 26. I. 1937: má tedy z ás t a v n í p r á v o Josefa L. před
nost před zástavním právem Dra Jiřího Sch., naproti tomu však ú k o jn é p r á v o Dra Jiřího Sch. má
přednost (§ 104 ex. ř.) před úkojným právem Josefa L. rozvrhován
výtěžek vnucené správy za období 1.
I. 1934 až 31. XII. 1936. E lX e k u č
ní s o u d při rozvrhu výtěžků vnucené správy za dobu od 1. 1. 1934 do
31. XII. 1936 přikázal zbytek výtěž
ku Josefu L. jakožto věřiteli s před
něj ším
právem zástavním. R e k u r sní s o u d k rekursu Dra Jiřího Sch. přikázal zbytek Dru Jiřímu
Sch. s odůvodněním, že Josef L. nebyl v době, za níž rozdělované pře
bytky vznikly,. dosud vymáhajícím
věřitelem, nýbrž jen zástavním vě
řitelem, takže předpis § 125 I. €iX.
ř. tu nedopadá, neboť Josef L. by
předešel Dra Jiřího Sch. v pořadí
(recte v uspokojení) jen tehdy, kdyby v oné době, za níž rozdělované
přebytky vznikly, už byl vy má h aj ícím
věřitelem.
Ne j vy Š š í
s o u d k rekursu Josefa L. tomuto
přiznal úroky dospělé za vnucené
správy z jeho hypotekární pohledávky, kdežto v dalším potvrdil rozhodnutí rekursního soudu v podstatě
z těchto důvodů: Je rozlišiti zapravení úrok-Ll, dospělých za vnucené
správy nebo za poslední rok před j ejÍln povolením zadržených, od zapravení pohledávek vnucenou správou
vymáhaných. Co do úroků rozhoduj e
knihovní pořadí (§§ 120 č. 5, 124 č. 3
ex. ř.), pročež v tomto směru napadené usnesení změněno ve prospěch
stěžovatele Josefa L. Leč co do jistin více vymáhajících věřitelú při

Číslo
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1.

rozdělení výtěžků vnucené správy
rozhoduje jen o m pořadí ú k o jn Ý c h práv, nikoli pořadí zástavních práv; tomu nevadí ustanovení
§ 125 I. ex. ř., neboť hy pot e k á rn í věřitel na základě s v é ho (t. j.
zástavního) práva nemá nároku na
uspokojení jistiny z užitků nemovitosti, na iliž se vede vnucená správa,
kteroužto exekucí (a nikoli zástavním právem) nabývá věřitel ji vedoucí úkojného práva pro svou pohledávku.

II. Kritika rozhodnutí

č.

16.838.

Není pochyby, že věc n ě je toto
rozhodnutí nejvyššího soudu správné, že rekursní soud co do nepřiznání
úroků Josefa L. pochybil proti před
pisu § 124 Č. 3 ex. ř.; o tom, že úroky pohledávky, zástavním právem
knihovně zajištěné pře d zavedením vnucené správy k jejímu vydobytí uvalené, jest uhraditi podle.
§ 120 Č. 5 eX. ř., resp. přikázati podle § 124 Č. 3 ex. ř., o tom nemůže
býti sporu od vydání judikátu čís.
161. Avšak k spr á v n é m u rozhodnutí co do rozvrhu výtěžků vnucené správy došel nejvyšší soud
právní a r gum e n t a c í, s n í ž
n a pro s t o n e I z e s o u h I a s it i. Vždyť prvý odstavec § 125 erx. ř.
verbis expressis a kategoricky urču
j e pořadí, v jakém spláceny budou
z výtěžků vnucené správy pohledávky více věřitelů, vedoucích erxekuci
vnucenou správou, a to tak, že uspokojení děje se v pořadí práv úkojných, p o k u d jed not I i v Ý m
n e pří s I uší p í' e dno s t n a z ákladě
zástavního práva
d ř í ven aby t é h o, a že na věři
tele, jenž p o cl let o h o je pozděj
ší, dostane se teprve po uspokoj ení
pře d c h á zej í c í c h
vymáhaných pohledávek s celým příslušen
stvím. Tento jasný a výslovný před
pis snaží se nejvyšší soud v dúvodech rozhodnutí Č. 16.838 neutrali-

Č íslo

1.

sůvati půukazem,
řitel na základě

PRÁVNf

že hypůtekárnÍ vě
s v é h O' práva (t.
j . zástavního) nemá nárůku na uspů
kůj enÍ své jistinné půhledávky z výtěžků vnucené správy. Je sice mimů
d iskusi, že ani exekuční právo zástavní, nadtůž pak smluvní nebO' zákůnné právo zástavní s a m a o s 0'b ě a pří m O' nevedůu k s k u t e č
n é m u uspokůjenÍ, t. j. k zaplacení
vymáhané (resp . . zajištěné) pohledávky, majíce půvahu pouhého zajištění, a že na základě jich samých vě
řitel nemá práva na zaplacení půhle
dávky (a to ani jistiny, ale též a n i
úr O' k ů !), nýbrž že má tůliko právO' n a pře dnů s t v u s p O' k 0'j en Í před věřiteli s půzděj šÍmi ať
smluvními či exekučními právy zásta vnÍmi; leč z tétO' půvahy sůud
cůvských, smluvních a zákůnných
práv zástavních n e I z e v y voz 0'v at i n e ú čin n O' s t v Ý s I O' vn Ý c h pře d p i s ů z á k o n n Ý c h,
r espektujíCÍch uvedené právo na
přednůst v uspůkoj enÍ a v jehO' duchu
nařizujících, kdy práva zástavní dů
j důu hm O' t n é hO' uspůkůjenÍ v čá
stečném (na př. §§ 120 č. 5, 124 Č. 3,
126, 217 II., 223 II. ex. ř.) a kdy
v úplném zaplacení (na př. § 216 Č. 4
se zřetelem na § 171 II. ex. ř., dále
§§ 219, 220, 221, 222 ex. ř.), a ustanůvuj ÍCÍch, v jakém půřadÍ totO'
uspůkůj enÍ lná se státi (na př. krů
mě shůra uvedených i §§ 121 II., 125
ex. ř.) . Neobstůj Í tedy uvedená argum entace nejvyššíhO' sůudu, k níž bylO'
b y lze nan1Ítnůuti i tO', že stejným
způsůbem můhl by nejvyššÍ sůud dů
vůzůvat neúčinnůst i ostatních před
pisů v předešlé větě citůvaných a že
důsledně a lůgicky měl vyslůviti neúčinnost i § 120 č. 5, 124 Č. 3 EDL ř.
cO' dO' přikázání úrůkú hypůtekárnÍ
půhledávky z výtěžků vnucené správ y, nebůť » hypůtekárnÍ věřitel na
základě svéhO' práva nemá nárok na
u spůkůjenÍ « ani úrůkú své ' půhledáv
k y »z užitků nemovitůsti , na niž se
v ede vnucená správa« ; tentO' lůgický
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a důsledný závěr byl
půru s judikátem č.

by ůvšem v růz
161, leč to jest
Jen dalším tl, nepřímým důkladem nesprávnůsti takůvé argumentace nejvyššíhO' sůudu a právní věty z ní vyvůzené, jakůby prO' splácení j i s t i n
půhledávek, vymáhaných vnucenůu
správou, bylO' růzhůdujÍcÍm jen půřa
dí jej'ich úkůjných práva nikůli lepšÍ
půřadÍ jejich práv zástavních.
III. Thema probandi . .
O tům, kdy a v jakém půřadÍ bude
z výtěžků vnucené správy uspO'kůje
na jistina pohledávky, _vymáhané
vnucenůu správůu, ustanovuje § 125
ex. ř. v prvé větě tak, že se to stane
pO' zapravení platů půdle § 124 vykonaných, k nimž arciť důj de v před
půkladu (arg. slůvů »přebytků« in
principiů § 124 ex. ř.), že jsůu uspů
kůjeny už nárůky půdle § 120 elX. ř.
Je-li víc než jeden vymáhajícÍ věřitel
(rčení »několik věřitelů« v druhé vě
tě § 125 ex. ř. užitO' jaků půjmůvý
průtějšek k existenci jed i n é vymáhané půhledávky, skutečnůsti tO'
uvažůvané v prvé větě § ľ25 ex. ř.,
takže rčení »někůlik věřitelů« jest
zde vyložiti průstě jako p I u r a I it.u vymáhajíCÍch věřitelů a nikůli
snad jaků počet nejméně tří vymáhajících věřitelů), pak růzhůduje čas
v § 104 ex. ř. uvedený O' půřadÍ, ve
kterém jejich půhledávky mají býti
spláceny, pak-li však jednotlivým
vymáhaným půhledávkám nepříslUŠÍ
přednůst na základě z á s t a v n Íh O' práva nabytéhO' pře d časem
v § 104 ex. ř. uvedeným (slůvo »dřÍ
ve« ze závěru druhé věty § 125 ex.
ř. jest vykládati jen ve spůjenÍ se
slovy téže věty: »čas v § 104 uvedený«!). Na věřitele půdle tohO'
půzděj šÍhů důstane se teprve, když
zapraveny byly všechny předchůzÍ
půhledávky ůstatnÍch vymáhajících
věřitelú s příslušenstvím včetně t ř Ílet Ý ch úrůkú (3. věta § 125 €lX.
ř.), k čemuž třeba dodati, že k za-
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Číslo

1.

Lhůtu tří let v I. odst. v § 125 ex. ř.
pravení tříletých úroku v lepším pouvedenou bude počítati zajisté nazpět od
řadí práva zástavního dojde jen
roku, v němž jedná se (§ 128s obmezením § 124 Č. 3 eX. ř., že totiž rozvrhového
ex. ř.) o nárocích, pořadí a způsobu jejich
tyto úroky dospěly za vnucené sprá- uspokojení, ač v praxi (leč na úkor placení
vy nebo v posledním roce před povo- úroků podle § 124 Č. 3 ex. ř. a § 17 knih.
lením vnucené správy. Co do těchto zák.) bývá počítána i ,o de dne, kdy přiká
zané částky budou vyplaceny (srov. A.
tříletých úroků má zákonodárce na
Hartmann, Sbírka vf:orců, ex. vz. č. 196.1
mysli zj evně pořadí, získané na zá- 56!); oporou pro můj názor jsou též slova
kladě staršího práva zástavního
»práva věřitelů takovým odkladem netrpí«
(srov. § 17 knih. zák.) vymáhané § 12~ ex. ř. a zejména umístění §§ 124, 125
r. za § 123 ex. ř. v oddíle, jednajícím
pohledávky (pokud ovšem tyto tří ex.
o rozvrhovém roku a jeho pf.ípravě.
leté úroky jsou v enunciátu exekuč
Pře d p O k I a dem
však, aby
ního titulu zahrnuty, neboť jinak by
nešlo o vYlnáhanou pohledávku a na zapravení jistiny stalo se podle lepšího pOl'adí zástavního práva vymáhamístě § 125 €!x. ř. působil by zde
§ 124 ex. ř.) a nikoli pořadí, získané né pohledávky, jest podle § 125 ~.
z úkojného práva na podkladě eXe- ř., aby hy pot e kár n í věř i kučního titulu;
vždyť vnucenou ,tel byl také vymáhajícím
správou, 1 e č v p o řad í ú k o j n é- věř i tel e m, t. j., aby úkojného
hop r á v a pod 1 e § 104 ex. ř., práva podle § 104 ex. ř. nabyl
vymáhající věřitel dostane jednak a s p o ň v o b dob í, z něh o ž
úroky, dospělé pře d časem v § 124 pochází výtěžky vnucené
spr á v y (arg. slova druhé věty
čís. 3 ex. ř. uvedeným, p o k u d na
§ 125 ex. ř.: »několik věřitelů, kteří
ně zní exekuční titul, jednak etxeku čním titulem přisouzené uroky, vnucenou správou ve d o u eIXekuci«). V tom směru jest správné a výdospělé sice v době § 124 Č. 3 ex. ř.
uvedené, ale starší tří let a tudíž po- stižné . odůvodnění rekursního soudu
dle § 17 knih. zák. už n e p o ž í v a- ve věci rozhodnutí Č. 16.838 sb. nejv.
j í c í stejného pořadí s jistinou co s., leč sluší je doplniti in abstracto
do práva zástavního, kdežto úroky tak, že vymáhající věřitel při rozvr-·
za poslední tři roky v čase § 124 Č. ,3 hu výtěžků vnucené -správy na jistie:x. ř. dospělé dostane vymáhající ny vymáhaných pohledávek bude
účasten v lepším pořadí svého závěřitel už v 1 e p š í m pořadí z ás t a v ní 11- o práva vymáhané po- stavního práva jen potud a co dohledávky podle §§ 120, 124 ex. ř. Po- těch výtěžků vnucené správy, pohledávky stejného pořadí budou pak kud dospěly v oné části správního
zapraveny (§ 125 II. odst. ex. ř.) období, v níž už byl vymáhaj ícílTI vě-
podle poměru svých úhrnů; co bude řitelem, t. j. od času v § i04 GX. ř.
do těchto úhrnú třeba započísti, to uvedeného.
jest odvislo od toho, o j a k é jde
V příkladu jeví se nástin rozpořadí (zda práva úkojného či lepšívrhu výtěžků vnucené správy podle
ho pořadí práva zástavního - srov. tohoto výkladu § 125 ex. ř. se zřete-o
vývody předchozí věty!).
lem na § 124 Č. 3 e:x. ř. asi takto:

1. S k u t k o v ý pod k I a d.
Pořadí

práv zástavních:
Josef L. 26. X. 1928 na 12.000 Kč s 5% do zapl.,
A. B. dne 1. III. 1929 na 2.000' Kč s 6 % do zapl. a
X . Y .. ~ne 1. III. 1929 na 10.000 Kč s 6% do zapl., oba ve stejném pořadí"
Dr. JlrI Sch. 30. III. 1929 na 5.000 Kč s 5% do zapl.,
N. Z. 1. II. 1933 na 8.000 Kč s 5% do zapl.

Číslo

Pořadí
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práv úkojných § 104:
A. B. 1. I. 1933 pro 2.000 Kč s 6% od 1. III. 1929 do zapl.,
Dr. Jiří Seh. 22. IV. 1934 pro 5.000 Kč s 5% od 30. IX. 1929 do zapl.,
X. Y. 1. VI. 1936 na 3.000 Kč s 6% od 1. III. 1930 do zapl.,
Josef L. 26. I. 1937 pro 6.000 Kč s 5 % od 1. VII. 1936 do zapl.

Rozvrh výtěžku za dobu od 1. I. 1933 do 31. XII. 1936, rozvrhový rok 15. I. 1937,
phhlášky zástavních věřitelů: Josef L. úroky ze 6.000 Kč od 1. IV. 1933, X. Y úroky
ze 3.000 Kč od 1. III. 1930.
2. Nás t i n p o řad í v r o z vrh u:
A. Výtěžek vnucené správy v období od 1.
a) na úroky atd. podle § 124 ex. ř.:
Josefu L. 5 % z 6.000 Kč od 15.
A. B. 6% z 2.000 Kč a X. Y.
15. I. 1934 do 1. VI. 1936,
Dr. Jiří Sch. 5% z 5.000 Kč od

I. 1933 do 1. VI. 1936:
I. 1934 do 1. VI. 1936,
6% z 3.000 Kč, oba ve stejném

pořadí'

od

22. IV. 1934 do 1. VI. 1936;

b) na vymáhané pohledávky podle § 125 ex.

ř. kromě

už

přikázaného

do 1. VI. 1936

sub A. a), a to s vymáhanými úroky atd. a s útratami:
A. B. jistinu, úroky od 1. III. 1929 do 15. I. 1934 a od 1. I. 1937 do zaplacení
jdoucími a útraty, .
zbytek dílčí podstaty na částečné uspokojení Dra Jiřího Sch.
B. Výtěžek vnucené správy v období od 1. VI. 1936 do 31. XII. 1936:
a) na úroky atd. podle § 124, č. 3 ex. ř. od 1. VI. 1936 do 31. XII. 1936:
Josef L. 5% z 6.000 Kč,
A. B. 6 % z 2.000 Kč a X. Y. 6% z 3.000
Dr. Jiří Sch. 5% z 5.000 Kč;

Kč,

oba ve stejném pOl'adí,

b) na vymáhané pohledávky podle § 125 ex. ř. kromě toho, co přikázáno už pod B. a),.
resp. A.:
Zbytek dílčí podstaty na částečné uspokojení X. Y.
3.

Vysvětlivky:

Ad A. a), B. a):
Josef L. není vymáhajícím věřitelem a má nárok jen podle §~ 120 č. 5,
124 č. 3 ex. ř. a s obmezením § 17 knih. zák., jehož tHletá lhúta pO'čí
tána zpět od rozvrhového roku.
N. Z. má právo zástavní až za vedoucím právem úko:iným (§§ 120 lIL, 124
in fine, 126 ex. ř.) a nad to neučinil přihlášky (§ 127 ex. ř.).
Ad A. b):
X. Y. do 1. VI. 1936 není vymáhajícím věřitelem . a den 1. VI. 1936 jest
dnem, kdy nabyl X. Y. karakteru vymáhajícího věřitele a tím i úkojného práva podle § 104 ex. ř.; týž den je tudíž i počátkem další části
rozvrhového období.
Ad B. b):
Vymáhající věřitel A. B. je už uspokojen zcela a vnucená správa poluačuie
pro zbytek pohledávky vymáhajících věřitelů X. Y. a Dra Jiřího Sch.
(s úroky od 1. I. 1937 jdoucími).

IV.

Závěr:

Pro úplnost sluší podotknouti, že
i§ 218 ex. ř. se zřetelem na §§ 216
a násl. ex. ř. vyhražuje pohledávce,
pro niž je dosud zapsána poznámka

vnucené správy, uspokojení v pořadí
práva úkojného podle § 104 eiX. ř.
jen v tom pře d p o k I a d u, ž e
pohledávka nen1á lepšího
p o řad í n a z á k I a d ě z á s t a vn í hop r á vad ř í ven aby t é-
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h o. A nyní: jaké hospodářské následky bylo by lze očekávati, kdyby
nejvyšší soud pro t i očekávání setrval na výkladu § 125 ~x. ř. ve
smyslu rozhodnutí Č. 16.838? Vyskytne se netrpělivý věřitel - a tím
bude pravidelně ten s horším pořa
dím pr áva zástavního - jenž uvalí
vnucenou správu na nemovitost, na
níž váznou práva zástavní i věřitelů
s lepším pořadím, kteří rozhodnou se
též vymáhati zaplacení; platí-li výklad mnou shora vyložený, náprava
je po ruce - věřitelé s lepším hypotekárním pořadím navrhnou vnucenou správu a vzdor pozděj šímu pořadí práva úkojného podle § 104 ex.
ř. získaného udrží si lep šíp o ř ad í v uspokoj ování podle § 125 ex. ř.
na základě lepšího pořadí zástavního
práva. Nabude-li však výklad nejvyššího soudu z rozhodnutí Č. 16.838
všeobecného uznání, pak v daném
př~padě nezbude věřitelům s lepším
pořadím práv zástavních, uvalí-li
pozdější zástavní nebo vůbec nehypotekární věřitel vnucenou správu,
než aby uvalili vnucenou dr:ažbu, mají-li jakýkoli zájem na uspokojení
pře d oním, jenž uvalil vnucenou
správu. Dále skutečnost, že by lepší
hypotekární pořadí neznamenalo
přednost v uspokoj ení podle § 125
eX. při horším pořadí práva úkojného podle § 104 ex. ř., byla by psychologickým impulsem nejen k čas
těj ším vnuceným dražbám, ale i k
častějším vnuceným správám, jichž
bezodkladným uvalením věřitelé
s předněj šÍm pořadím snažili by se
vyhnouti nákladněj ší a odiosněj ší
cestě vnucené dražby.
Lze tedy čekati, že juristicky i hospodářsky nežádouCÍ sevšeobecnění
výkladu § 125 ex. ř. podle rozhodnutí
Č. 16.838 nejv. soudu by sevšeobecnilo i t v r d o u a h o s pod á ř s k y
než á d o u cíp r a x i věř i t e 1s k o u, která ovšem a n i n e n í r at i o 1 e g i s latae exekučního řádu,
a n i n e n í r a t i o 1 e g i s f e r e n-
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d a e, v jejímž zájmu bylo by praksi
podobným výkladem snad usměrňo
vati !*)
Jan Pochobradský.
Splatnost a promlčení poplatků 1
na které se vztahuje § 3 zák.
č.

65/1933.

Přehled diskuse o této ožehavé
otázce, která vznikla dvěma výnosy
ministerstva finanCÍ a dvěma rozhodnutími Nejvyššího soudu (R II
360/37 a R I 566/37), uveřejňuje
Dr. Frant. O s w a 1 d v Prager
Archivu 1938, str. 939 a násl.
Dochází k stejnému závěru jako
Nejvyšší soud v souhlase s Dr.
Riedlem (N otariats-Zeitung 1938/3,
Steuer- & Geb. Rundschau, 1938/34 a 5-6, Věstník Svazu okr. zál.
hosp., 1937/9, 1938/3, Daňová a bil.
revue 1938/2, Soudcovské listy
1938/3 a 1938/9) a v opaku s Drem
Semerádem (Finanční právník 1938/
8 a Soudcovské listy 1938/9), totiž, že počátkem promlčecí
lhůty přednostního práva
pro poplatky splatné ve smyslu zák.
Č. 65/1933 do 40 dnů, jest splatnost
poplatku, totiž uplynutí 40denní
lhůty, a nikoliv uplynutí lhůty obsažené v platebním rozkaze dodateč
ně snad doručeném.
Máme za to, že tato otázka jest
v literatuře i v praksi exekuční nyní
již jednoznačná, i když patrně se

*) Rozhodnutí nejv. s. 16.838 vydal II.
senát nejvyššího . soudu, jde tedy o rozhodnutí týkající se země Moravskoslezské.
Přesto však vnucuje se z něho dojem, že
jde o jakýsi vliv slovenského exekučního
práva, které zná jednak zástavní právo na
nemovitosti a jednak zástavní právo na
užitcích nemovitosti. Odkazujeme na významné pojednání Piskačovo »Vnucená
správa nemovitosti na Slovensku a Podkarpatské Rusi a v historických zemích«,
Právní prakse, ročník II., str. 10, v němž
jest doporučováno, aby exekuce nuceným
zřízením práva zástavního byla vždy vedena n a n e m o v i t o s t i u žit k y
nemovitosti současně. - Pozn. red.
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řádné soudy v r ozvr hových usneseních budou častěji museti zabývati
zamítáním požadavků finanční správy, která ve smyslu výnosu ministerstva financí ze 16. února 1938, čís .
18.029/38 bude se asi znovu a znovu
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pokoušeti o pr osazení svého stanoviska.
P roto bude vymáhající věřitel
v praksi nucen na přihlášky fisku
při exekučním řízení zvláště dávat i
pozor.
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